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Дидактикалық үлестірмелер (жалпы физика бөлімінен тест, бақьілау жұмыстары), 'гүрлі ребустар,
суретгермен жұмыс кросвордтарьш жатқызуға болады. Сондай-ақ, мини фильмдер: Джеймс Максвелл;
Эрстед тәжірибесі; Майкл Фарадей; Фотоэффект; Генрих Герц жэне радиотолқындар; Фуко тоғы жэне
т.б. бар.
Ақпараттық технологияның оқытушы жүмысына тиімділігі - студенттердің біліміндегі олқылықтарына үнемі зерттеу жүргізіп, түзету' жұмыстарымен айналысуға пайдасы бар.
Қазіргі қоғамның даму қарқыны оқытушылар шығармашылығын жаңаша, ғылыми-зерттеу багытында
күруды талап етеді. Сондьіқган XXI ғасыр - информатика ғасыры, ақпаратгандыру технологиясы
дамыған заманда мемлекетіміздің болашағы - жас ұрпаққа заман талабына сай білім беріп, жан-жақты
дамуына ықпал ету оқытушыдан шығармашылық ізденісті, үлкен сұранысты талап етеді.
Компьютер жэне ақпараттық технологиялар негізінде үйымдастырылган оқыту үдерісі студентгердің
жаңаша ойлау қабілетін қалыптастырып, оларды жүйелік байланыстар мен заңцылықгарды табуға,
нәтижесінде - өздерінің кэсіби потенциалдарының қалыптасуына жол ашады.
Бүгінгі тандағы ақпаратгық қоғам аймағындағы студентгердің ойлау қабілетін қальштастыратын жэне
компьютерлік оқыту ісін дамытатын жалпы зандылыктардан тарайтын педагогикалық технологиялардың
тиімділігі жоғары дегі есептейміз.
Қорыта келгенде,оқыту үдерісінде ақпаратгық технологияларды қолданып оқыту арқылы дүниенің
түтастығын түсінеміз, жалпы интеллектің артуына ықпал жасаймыз. Ал біздің жоғары оку орындарында
болашақ мүғалімдерді кәсіби дайындау үдерісінде заманауи ақпараттық технологияларды оқу үдерісінде
қолдану жаңа оқу пэндерінің пайда болуына алып келеді жэне осыған байланысты оқытудың жаңа
формалары мен тәсілдерін қарастырудың өзектілігі артады. Компьютерлік коммуникация - білім беру
жэне оны жеткізумен қамтамасыз ете отырып, жоғарыда аталған технологиялардың барлығының
ажырамас құрамы болып табылады.
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КӘСІБИ ПӘНДЕР ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАРЬШДА СТУДЕНТТЕРДЩ
ЗЕРТТЕУ ҚҰЗІРЕТТІЖКТЕРШ ҚАЛЬШТАСТЫРУ
Аңдатпа
Ұсынылып отырған мақалада педагогикалык Ж О О-ы студенттерінің зерттеу кұзіреттіліктерін калыптастырудьщ
кейбір аспектілері қарастырылады. Авторлар кеңейген ой-өрісі бар және арнайы қүзіретгіліктерді меңгерген болашақ
маманның түлғалық білімімен байланысты бүл ұғымның негізгі кұраушыларын байланысын ашып көрсеткен.
Мақалада «құзіреттілік», «зерттеу күзіреттілігі» ұгымдары талданган. Дублин дескрипторларына сэйкес физикалық
мамандыктардағы зерттеу қүзіреттілігін қалыптастырудың кұрылымы жүйеленген жэне студентгердің зерттеу
қүзіреттілігін қалыптастырудагы зертханалық жұмыстардың рөлі айкындалған. Қазіргі кезде зерттеу күзіретгілігін
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калыптастыруды жүзеге асыру ЖОО-дағы маңызды мэселелердің біріне айналып отыр, себебі соның нэтижесінде
студентгерде физикалық заңдылықтарды жалпылау мен талдау кабілетін дамытатын құзыреттіліктер қалыптасады.
Туйінді сөздер: физика, кұзіреттілік, зерттеу кұзіреттілігі, зерттеу жұмысы, кұзіреттілікті калыптастыру.
Аннотация
А.А. Акжолова', М.С. Молдабекова2, А.Б. Абдулаеве/
1старший преподаватель Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова,
г. Талдыкорган, Казахстан
2д.ф.-м.н., профессор КазНУ им. аль-Фараби, г. Алматы, Казахстан
'преподаватель Жетысуского государственного университета им. И.Жансугурова, г. Талдыкорган, Казахстан
ФОРМИРОВАНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ КОМПЕТЕНЦИЙ СТУДЕНТОВ
НА ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЯХ ПО ПРОФИЛИРУЮЩИМ ДИСЦИПЛИНАМ
В предлагаемой статье рассматриваются некоторые аспекты формирования исследовательской компетентности
студентов педагогического вуза. Авторы расскрывают основные составляющие данного понятия, которое связано с
личностным образованием будущих специалистов, обладающих широким кругозором и специальными компетен
циями. В статье анализируются понятия «компетентность», «исследовательская компетентность». Авторы система
тизировали структуру формирования исследовательской компетенции согласно Дублинским дескрипторам и
выявили роль лабораторных работ в формировании исследовательских компетенции студентов. Практическая реали
зация формирования данной компетентности представляет собой один из актуальных вопросов образовательной
практики высшей школы, в результате которой формируются компетенции, развивающие способности к обобщению
и анализу рассматриваемых физических закономерностей.
Ключевые слова; физика, компетентность, исследовательская компетентность, исследовательская работа,
формированиекомпетентности.
Abstract
Akzholova А.А.1, MoldabekovaM.S.2, AbdulayevaА.В.3
1Senior Lecturer o f Zhansugurov Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazakhstan
2Dr. Sci.(Phys.-Math), Professor of Al-Farabi KazNU, Almaty, Kazakhstan
3Senior Lecturer o f Zhansugurov Zhetysu State University, Taldykorgan, Kazakhstan
THE FORMATION OF RESEARCH COMPETENCESOF STUDENTS
ON PRACTICAL CLASSES OFPROFILE SUBJECTS
In the present article discusses some aspects of the formation of reseach competences of university students. The authors
reveal the basic components of this concept, which is associated with personal education of future specialists and special
competencies. The article analyzes the associated concept of "competence", "communication competence". The structure of
formation research competences according to the Dublin descriptors are systematized and highlighted the role of laboratory
work in groups research skills of students. The practical implementation of this competence represents one of the pressing
issues of educational practice of higher school, which is formed the competence, developing the ability to generalization and
analysis of the physical laws.
Key words: physics, competence, research competence, research work, formation competences.

Бүгінгі таңда еліміздің білім беру саласында бәсекеге қабілетгі ұрпақ тәрбиелеу үшін маңызды міндеттерді шешуге бағытталган күрделі бетбұрыс жасалуда. «Еліміздің саяси, экономикалық, мәдени, қоғамдық өміріндегі өзгерістерге сай жоғары оқу орындарының үлкен жауапкершілікті сезініп, білікті, өз ісінің
шебері, бәсекеге қабілетгі, кең ауқымды, жан-жакты дамыған маман дайывдауға ұмтылуы, өзінің
әлеуметгік-экономикалық жэне рухани дамуының мазмүны мен сипатгарының өзгеруіне және еңбек
сапасына талаптың жоғарылуына байланысты өз ісін жетік білетін, кәсіби білігі мол мамандарды қажет
етеді» [1].
Физикалық мамандықтар бойынша жоғары оқу орындарындағы білім берудің дамуының қазіргі кезеңі
- оку үдерісіндегі физиканың жаңа жетістіктері мен ғылыми зертгеулердің интеграциясымен, сонымен
қатар, қүзіреттіліктер арқылы анықталатын білім сапасының жоғары деңгейінің қажеттілігімен байла
нысты. Осыған сәйкес, физикалық мамандықтар бойынша педагогикалық кадрларды дайыңдауда білімгерлердің зерттеу кұзіреттіліктерін қалыптастыру мәселесі өзекті болып табылады. Сондықган, педагогикалық оку орнында білім алған білімгер белгілі бір құзіреттіліктер жиынына ие болуы керек.
Қүзіретгілік - жеке түлғаның теориялық білімі мен практикалық тәжірибесін белгілі бір міндеттерді
орындауға даярлығы мен қабілеті. Ол жеке түлғаның танымға, ойлауға жэне әрекеткеқатысын, белгілі
мәселелерді үсынып, шешім жасауға, оның барысы мен нәтижелерін тапдауға, үдайы түрде үтымды
түзетулер енгізіп отыруға деген икемділігінің белсеңділігінен көрінеді. Жоғары оқу орнындарында
құзіретгілік бірінші орынға білімгердің ақпаратты сауаттылығын емес, оның мәселені дұрыс шеше білу
қабілетін қояды. Қазақстан Республикасының жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетгі
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стандартында «білім алушылардың даярлық деңгейіне қойылатын талаптар» деген бөлімде оқытудан
күтілетін нәтижелер Дублин дескрипторларының бірінші деңгейі (бакалавриат) негізінде анықталады
жэне күзыретгілік арқылы көрінеді [2]. Аталған дескрипторларға сэйкес физикалық мамандықгардағы
зертгеу құзіретгілігін қалыптастырудың құрылымы 1-суретте келтірілген.
Осыған сәйкес, зерттеу құзіретгілігін қалыптастыру - күрделі көп дейгейлі динамикалық процесс.
Жалпы жағдайда, біз зерттеу қүзіреттілігін ғылыми білімдердің, қүралдар мен әдістердің болашақ
маманға қажетті түлгалық жэне кэсіби қасиеттердің интегралдық сипаттамасы ретінде қарастырамыз [3].
Білімгерлер физика курсы бойынша білім беру мазмүнын адамзат қызметінің эр түрлі саласында
қолдана алуы үшін теориялық жэне практикалық білімдерді органикалық үйлестіре алуы қажет. Физикальщ тәжірибелерді орындағанда білімгерлердің дағдыларын дамыту жэне қазіргі заманғы техникада
қолданылатын физиканың ең маңызды жетістіктерін таныстыру үшін зертханалық жүмыстардың жасалуы маңызды.
Зерттеу күзіретгілігі, оның қүраушылары мен қүрылымдық элементгері түсінігінің, зертгеу
қүзіреттілігі мен зерттеу біліктіліктерінің ғылыми зерттеудің әдістемесімен объективті байланысының
сараптамасы негізінде төмендеғідей қорытынды жасауға болады: білімгерлердің физика пэні бойынша
зерттеу қүзіреттілігінің негізгі қүрылымдық элементі ретінде ғылыми зертгеудің эдістемесімен анықгалатын кезендерге сәйкес ғылыми немесе оқу зерттеу жүмысын жасауға дайын және қабілетгі болуы
жатады.

дамушы физикачыц біігмдер мен түсініктерді, гылыми-зерттеу
әрекетініц принциптері, формаларымен әдгстері туралы бШмдерді
көрсете алу:
мецгерйіетін физикалыц тндердіц ңурылымынан гылыми және оңу
зерттеуі үшін цажеттіні сурыптап алу;
теориялыц немесе эмпирикалыц деңгейдегі зерттеу арцылы мәсечені
цалыптастыру және оның зерттелетгн саламен байланысты пәнаралыц
облыста иіешімін табу.

БЬііктиіік
танымныц гылыми әдістерін кәсіби цызметінде пайдалана алу;
белгіленген физикалъщжаздайды теориялыц немесе эксперименттік
зерттеудіңміндетерімен критерийлерін цүрастыру;
зерттеуді жоспарлау барысында концепцияларды, теориялармен
физикалыц цубылыстарды зерттеудіц жалдарын критикалыц сараптау;

Дайындылық

J

зерттеуді дайындау барысында теориялыцматериалдымеңгеру және
сараптау, сонымен цатар экспергшенттікзерттеуге цажетті
жагдайды дайындау;
ацпараттыц-сараптамаіыц, ацпараттыц-библиографиялыцжұмысца
және жаца ацпараттыцтехнологияларды цолдана отырып
эксперименттік-зерттеу жұмыстарының нәтижеперін жалпылауга
дайын болу;
цажетті эмпирикалыц жэне теориялыц физикапыц зерттеу эдістерін
толыц көлемде орындау, апынган нәтижеіерді талдап, сараптау.*1

Сурет 1. Зертгеу құзіретгілігі қүрылымының моделі
Физиканы оқыту барысында білімгерлердің зерттеушілік құзіретгілігінің қалыптасуның әдістемелік
жүйесі бес қүраушыдан тұрады:
1. Жүйенің басты элементі оның мақсаты: физиканы оқьпу барысында білімгерлердің зертгеушілік
қүзіретін қалыптастыру;
----------------------------------------------- -—
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2. Қүрастырылатын әдістемелік жүйенің мазмұнына:
- Түсініктер - ғылыми зерттеу, ғылыми зертгеу әрекеті, зертгеушілік біліктер, зерггеушілік құзіреті,
физикалық жағдай, жалпыланған физикалық жағдай, гылыми зерттеу эдіснамасы, ғылыми зерттеудің
кезевдері.
- Бейнелер - физикалық жағдайлардың, объектілердің, қүбылыстардың, түсініктердің жэне т.б,
бейнелері.
- Операциялар(эрекеттер) - ғылыми жоба ретінде эмпирикалық немесе теориялық деңгейдегі
физикалық зерттеулерді орындау, арнайы белгіленген теориялық материалды зертгеу, белгіленген
физикалық жағдайды эксперимент әдістерімен шешу мэселелері енеді.
3. Әдістемелік жүйедегі оқыту (оқу эрекетінің) формалары:
- Дэрістер - теориялык материалды баяндау, физикалық жағдайды белгілеу, зерттеу мәселелерін
анықгау.
- Есептер шығару бойынша жүргізілетін семинар жэне практикалық сабақтар - стандартны есептерді
шығару, физикалық міндеттерді кұрасгыру, физикалық есептер жүйесін қүрастыру.
- Зертханалъщ жүмыстар - стандарт™ зертханалық жұмыстарды орындау, субъективті жаңа білім
алу үшін физикалық жағдайды зерттеу, зертгеу нәтижелерін талдау.
- Білімгерлердіцөзіндік жүмыстары - теориялық жэне эмпирикалық деңгейдегі зертгеу жүмыстарын орындау: жеке, жүптасып немесе топтық, зерттеулер бойнша курстық жұмыстарды орындау,
ғылыми зертгеу деңгейінде түлектік жүмысты жасау.
4. Оқыту (оқу әрекетінщ) әдістерІ:
- Оқудың теорияльщ әдістері —ойлау операциялары: анализ жэне синтез, салыстыру, абстрактілеу,
нақтылау, жалпылау, индукция жэне дедукция, идеализация, аналогия, моделдеу, ойша эксперимент,
- Оцудыц теориялык, әдістері - танымдық әрекеттер: тәжірибеде тексерілген ғылыми теориялар,
дэлелдеулер, дедуктивті (аксиоматикалық) әдіс, индуктивті-дедуктивті әдіс, келіспеушіліктерді анықтау
жэне шешу әдісі, мэселені анықгау, гипотезаларды қүрастыру.
- Эмпирикальщ әдістер - оку операциялары: әдебиетгерді меңгеру, бақылау, өлшеу, тэжірибелерді
орындау, моделдеу, компьютерлік экспериментгі жасау, интернет желісін пайдалану.
- Эмпирикалъщ әдістер - оқьггу операциялары: түсіндірмелі-бейнелік, репродуктивті, мэселелік
оқьпу, зертгеушілік оқыту.
5. Оқьпу (оқудың, ғылыми зерттеу әрекетініц) қүралдары:
- Оцытудыц материалдыц цүралдары - оқу құралдары, мақалалар, монографиялар, физикалык
есептер жинағы, зертханалық жұмыстың сипаттамасы, электрондық күралдар, эксперимент қондырғылары.
- Оцытудыц математикальщ және ацпараттьщ цүралдары - математикалық анализ, ықгималдық
теориясы мен математикалық статистика, компьютер жэне эксперимент қондырғыларын компьютермен
байланыстыратын интерфейс жүйесі, компьютерлік программалар мен интернет желісі, кітапханалардың,
гылыми орталыкдардың мәліметгер базасы.
- Оцытуды бацылау жэне диагностика:
- Өзіндік бацылау - теориялық жэне эмпирикальщ деңгейдегі нэтижелерге өзіндік бақылау жургізу,
білімгерлердің өзіндік жүмысы ретінде білімгерлердің шағын тобының зертгеуін өзіндік бақылау.
Оцытушыныц бацылауы - білімгерлердің өзіндік жұмысын ұйымдастыру барысында, теориялық
материалды талқылауда, білімгерлердің экспериментгік жұмысын ағымды жэне қорытынды бақылау.
- Сараптама бага - білімгерлердің семинарларда, курстық жэне тулектік жұмысын қорғауы кезінде,
ғылыми конференцияларда баяндама жасауы, жинакгар мен журналдарға тезис пен мақала жариялауы.
Диагностика - зерттеу жұмысын орындау диагностикасының талаптарына үш деңгейді жатқызуга
болады: жеткілікті, орта жэне жоғары [4]. Физика бойынша білімгерлердің зертгеушілік құзіреттілігінің
қалыптасуының аталған эдістемелік жүйесінде зертханалық жүмыстардың орындалуы маңызды роль
атқарады. Әрбір зертханалық жүмысқа әдістемелік нүскаулықтар жасалады жэне оны орындау үшін
білімгер жүмыс барысын үйымдастырып, қажетгі тәжірибелік қондырғьшарды қолдана отырып зертгеу
әдістемесін тандауды жэне ғылыми есеп дайындауды үйренуі керек.
Молекулалық физика пэні бойынша орындалатын «Ауаның түтқырлық коэффициентін капиллярлық
эдіспен анықтау» зертханалық жүмысып қарастырайық.
Жүмыстың мақсаты: ауаның ішкі үйкелісін газдардагы тасымалдау қүбылысы ретінде зерттеу.
Жүмыстың мақсатына сәйкес зертханалық жүмысты орындау барысында білімгер келесі әрекеттерді
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орындайды: жұмыстың теориялық бөлігін меңгереді; тәжірибелік қондырғының дайындығын тексереді;
реометрдің көрсетуі арқылы ауаның көлемдік шығынының мэнін аныкггайды; монометрдегі қысым
өзгерісін өлшейді; өлшеу нәтижелерін кестеге тіркеп отырады; әрбір өлшем үшін Пуазейль формуласы
арқылы ауаның үйкеліс коэффициентін анықгап, өлшеу нэтижесінің қателігін бағалайды.
Аталған жұмысты орындау барысында білімгерлерде тасымалдау құбылыстары тақырыбы бойынша
негізгі түсініктер мен заңдарды білу; зертханалық жұмысты жасау алдында кажетгі ғылыми әдебиеттермен жұмыс жасай алу; зертгеу міндеггерін шеше алу; зертгеу кезеңдерін дұрыс орындау; тәжірибелік
қондырығылармен өздігінен жұмыс жасай алу; зерттеу нэтижелерін талдау жэне қорғай алу құзіреттіліктері қалыптасады.
Сонымен, зерттеу жүмысын орындау бойынша білімгерлердің эрекеті зертгеуді құрастыру, технологиялық дайындық, зертгеуді орындау, нэтижелерді талдау және өзіндік эрекетгің рефлексиясы кезендеріне сэйкес келеді; аталған кезеңдер ғылыми-зертгеу әрекетін ұйымдастырудың эдістемелік сұлбасына
негізделген. Сондықтан білімгерлерде зерттеу күзіреггілін калыптастыру мэселесі зертханалық жұмыстардың еапалы орындалуымен тікелей байланысты.
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ОСОБЕННОСТИ ВОЛНОВОГО ПОЛЯ В ПЛОСКОМ ТЕЛЕ
С СИММЕТРИЧНО-РАСПОЛОЖЕННЫМ ПРЯМОУГОЛЬНЫМ ВЫРЕЗОМ
Аннотация
Работа посвящена обобщению разностного метода пространственных характеристик на случай плоской задачи о
распространении волн в прямоугольной области конечных размеров с симметрично-расположенным прямоуголь
ным вырезом на боковых границах. На основе разработанной в работе численной методики, получены расчетные
конечно - разностные соотношения динамических задач в угловых точках прямоугольного выреза, где нарушается
«привычная» для динамических задач гладкость функций. В этих угловых точках первые и вторые производные
искомых функций терпят разрыв первого рода. Результаты исследования доведены до численного решения. Иссле
дован эффект концентрации напряжений в окрестности выреза и показано, что влияние вырезана распределение
скоростей частиц, на распределение напряженийимеет локальный характер.
Ключевые слова: упругая, волновой процесс, напряжение, скорость, разрыв, численное решение.

72

