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Abstract. Creating university system of innovation-oriented environmental education students to be effective in 

creating pedagogical conditions, which is based on the following idea: the formation and the continuous development 
of professional competence and environmental specialist at the university secured by technological organization of 
the educational process. 
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СТУДЕНТТЕРДІҢ ЭКОЛОГИЯЛЫҚ БІЛІМІН АРТТЫРУДА 
ИННОВАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАРҒА БАҒЫТТАЛҒАН  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ШАРТТАР 
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Тірек сөздер: педагогика, бақылау, эксперимент, технология, инновация. 
Аннотация. Жоғарғы оқу орнында студенттерге экологиялық білім беруде инновацияға бағытталған 

педагогикалық шарттарды құру тиімді, білім процесін технологиялық құрылғылармен жабдықтау, қамта-
масыз етумен қатар, жоғары білікті маманның үздіксіз кəсіби дамуына жəне қалыптасуына негізделген. 

 
Кіріспе. Ғалымдардың зерттеу жұмыстарына жасалған талдау барысында, атап айтқанда: 

Ресейде экологиялық білім мен тəрбие берудің теориялық негіздерін, мазмұнын, ұйымдастыру 
жолдары мен əдістерін қарастырғаны айқындалды (Голубец М.А. [1], Миронов А.В. [2] жəне 
Қазақстанда (Бейсенова А.С. [3], Жүнісова К.Ж. [4], Шілдебаев Ж.Б. [5], Тілеубергенов С.Т. [6], 
Торманова Н.Т. [7], Турабаева Г. [8], Қойбағарова Б.Х. [9], Смирнова Г.М. [10]). 

Экологиялық білім мен тəрбие беруде жоғары оқу орындары оқытушылары тарапынан 
инновациялық технологияларды пайдаланудың ғылыми-педагогикалық негіздерін меңгеру 
маңызды мəселе болып табылады. 

Философиялық жəне педагогикалық əдебиеттерде кейбір ғалымдар инновациялық процестерді 
зерттеу барысында жаңалықтың жүйелілік, əрекеттік тұжырымдамасын ұсына отырып, жаңалықты 
енгізуді əртүрлі деңгейде (жалпы ғылымилық, жалпы əдіснамалық) талдаудың қажеттілігіне 
ерекше көңіл аударады. 
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Инновациялық-педагогикалық іс-əрекеттің жалпы жəне өзіндік ерекшеліктерін Ю. Н. Кулют-
кин [11], Я. А. Пономарев [12], Л. С. Подымова [13], Л. Н. Фридман [14] секілді біршама шет елдік 
ғалымдар зерттеген. 

Зерттеудің мақсаты мен міндеттері: студенттердің экологиялық білімін арттыруда инно-
вациялық технологияларды пайдалануды теориялық негіздеп, ғылыми əдістемесін жасау жəне 
тəжірибелік-эксперименттен өткізу. 

1. Студенттердің экологиялық білімін арттырудағы инновациялық технологияларды пайдалану 
мүмкіндіктері мен қазіргі жағдайын анықтау; 

2. Жоғары оқу орындары студенттердің экологиялық білімін инновациялық технологияларды 
пайдалана отырып арттырудың теориялық негізін айқындау; 

3. Ұсынылатын инновациялық технологияларды пайдалану жолдарын тəжірибелік-
экспериментке тексеру, ғылыми-əдістемелік нұсқаулар беру. 

Зерттеу объектісі: жоғары оқу орындарындағы оқу процесі. 
Зерттеу əдістері: философиялық, психологиялық, педагогикалық əдебиеттерді теориялық 

талдау, жоғары оқу орындарының тəжірибелерін зерделеу, талдап қорыту; оқу əдістемелік құжат-
тарды талдау; жоғары оқу орындары оқытушылары жəне студенттерімен əңгімелесу, сауалнама 
жүргізу, бақылау, студенттердің іс-əрекет нəтижелерін зерделеу; тəжірибелік-эксперимент жұмысы 
жəне оның нəтижелерін талдауда логикалық (салыстыру, талдап қорыту, топтау) əдістерін, 
математикалық статистика əдістерін пайдалану. 

Зерттеу нəтижелері: біз ұсынған экологиялық білім мен тəрбие беруді жетілдіру əдістемесінің 
тиімділігін анықтау үшін педагогикалық эксперимент жасалды. 

Педагогикалық эксперименттің құрылымы: 
– анықтау эксперименті (2014–2015 оқу жылдары); 
– қалыптастыру эксперименті (2015 оқу жылының бірінші жартысы); 
Анықтау эксперименті кезеңінде білімнің, ептіліктер мен дағдылардың бастапқы бақылауы 

жүзеге асырылды. 
Қалыптастыру эксперименті екі кезеңде жүргізілді: оқу-тəрбие процесіне экологиялық 

білімдерді арттыру барысындағы жүйелі жұмыстар, білімнің, ептілік пен дағдының қорытынды 
бақылауы енгізілді. Экспериментке қатысқан студенттердің жалпы саны 428 адамды құрады. 

Эксперимент жұмысының бағыты: біріншіден, жеке адам мен топ құрамының экологиялық 
білім мен деңгейін зерттеп білуге арналған жұмыс жүйесі, пəнаралық байланыс негізінде 
экологиялық ұғымдарды енгізу тұрғысынан əдістемелік талдау жасау; екіншіден, оқу процесін 
сабақ пен өзіндік жұмыс жəне оның түрлерін, студенттердің пəнаралық байланыстағы экологиялық 
білім деңгейін жетілдіру тұрғысында ұйымдастыру, студенттердің экологиялық сана, экологиялық 
мəдениетті экологиялық тұрғыда жаңаша ойлау дағдысын орнықтыруға ықпал жасайтын педаго-
гикалық мүмкіндіктерді айқындау, экологиялық ұғымдар жүйесін орнықтырудағы тиімді əдіс 
тəсілдерді көрсете білу. 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті студенттері арасында экологиялық 
білімдерінің деңгейін анықтау мақсатында анықтаушы эксперименті жүргізілді.  

Студенттердің бақылау жəне эксперименталдық топтарын салыстыру кезінде төмендегі 
фактілер есепке алынды: 

– студенттердегі экологиялық білімдерінің қалыптасуының деңгейлері; 
– эксперименттер нəтижесінің көріністері. 
Анықтау экспериментін жүргізу барысында біз түрлі əдіс-тəсілдерді қолдандық. Əдістер 

уақыттың əртүрлі кезеңінде алынған көптеген мəліметтердің немесе белгілердің элеметтерін 
салыстыруға мүмкіндік береді. Бұл орайдағы зерттеулерде əртүрлі тұлғаларға қатысты жəне 
нəтижелер қандай да бір қажеттердің даму тенденциясына бағытталды. 

Біз атап өткендей, экологиялық сананың қалыптасқан түрі оқытушының студенттерге эколо-
гиялық білімдерін арттыру бойынша қызметінің нəтижесінен көрінеді. Сондықтан, біз студент-
тердің экологиялық білімін анықтау мақсатында сауалнама жүргіздік. Экологиялық сананың 
деңгейі мен түрі диагностикалық сипаттағы тапсырма негізінде анықталды. 

Арнайы экологиялдық білімді, ептілік пен дағдыны қалыптастыру деңгейін тексеру екі 
бағытта жүргізілді: 
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1. Студенттердің арнайы экологиялық білімін қалыптастыру деңгейін анықтау; 
2. Студенттердің арнайы экологиялық ептілігі мен дағдысының деңгейін анықтау. 
Студенттердің арнайы экологиялық білімін қалыптастыру деңгейін анықтау төмендегі 

критерийлер бойынша анықталады: 
– арнайы экология түсінігін меңгеру; 
– арнайы экологиялық түсініктің мəнін білу. 
Арнайы экологиялық білім түсінігін меңгеру сапасы арнайы əнгіме тақырыптары бойынша 

Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті студенттері арасында экологиялық 
білімдерінің деңгейін анықтау мақсатында тəжірибелі-эксперимент жұмысы жүргізілді жəне 
жасалған «ТЕSТ» компьютерлік бағдарламасын қолдана отырып, тестілеу əдісімен тексерілді. 
ЭЕМ тесттің 20 сұрағын таңдап алуды ұсынады. Тесттегі сұрақтар бойынша тұжырымдалды, яғни 
студент ұсынылған 4 варианттың дұрысын таңдайды. Тестілік бақылау варианты əр мамандық 
студенттеріне қарай берілді. 

Арнайы экологиялық түсінікті игеру деңгейлері төмендегі көрсеткіштер арқылы анықталады: 
– жоғары – дұрыс жауап 91-100 % болғанда; 
– орта – дұрыс жауап 81-90 % болғанда; 
– төмен – дұрыс жауап 61-80 % болғанда. 
Арнайы экологиялық түсінікті меңгеру сипаттамасы 1-кестеде келтірілген. 

 
1-кесте – Арнайы экологиялық түсінікті меңгеру деңгейі (анықтау ксперименті) 

 

Деңгейлер 
Бақылау тобы Эксперименттік топ 

адам % адам % 

Жоғары 19 16,67 22 19,29 

Орта 51 44,77 53 46,49 

Төмен 44 38,56 39 34,22 

 
Арнайы экологиялық түсініктің мəнін білу деңгейі негізінен дəлелдеу жəне диагностикалау 

сипатындағы сұрақтармен төмендегі көрсеткіштер бойынша анықталды: 
– жоғары – жалпы сұрақ санының 91-100 % көлеміндегі толық дұрыс жауаптың болуымен 

сипатталады; 
– орта – жалпы сұрақ санының 81-90 % көлеміндегі толық дұрыс жəне толық емес дұрыс 

жауаптар жиынтығымен сипатталады; 
– төмен – жалпы сұрақ санының 61-80 % көлеміндегі толық дұрыс жəне толық емес дұрыс 

жауаптар жиынтығымен сипатталады. 
Арнайы экологиялық түсініктің мəнін білу сапасының сипаттамасы 2-кестеде келтірілген. Ал, 

арнайы экологиялық білімді қалыптастыру деңгейі 3-кестеде берілген. 
 

2-кесте – Арнайы экологиялық түсініктің мəнін білу деңгейі 
 

Деңгейлер 
Бақылау тобы Эксперименттік топ 

адам % адам % 

Жоғары 18 15,79 20 17,54 

Орта 49 42,98 45 39,48 

Төмен 47 41,23 49 42,98 

 
3-кесте – Арнайы экологиялық білімді қалыптастыру деңгейі, % 

 

Деңгейлер Бақылау тобы Эксперименттік топ 

Жоғары 16,23 18,41 

Орта 43,86 42,98 

Төмен 39,91 38,61 
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Эксперименталдық жұмыстың келесі кезеңінде біз студенттердің арнайы экологиялық ептілігі 
мен дағдысын қалыптастырудың деңгейін анықтауды мақсат етіп қойдық. Бұл орайда төмендегі 
ептіліктерге ерекше көңіл бөлінді: 

– экология саласындағы əлеуметтік-маңызды мəселелерді талдау; 
– қоршаған ортаға антропогенді əсерлердің қауіптілігін талдау жəне бағалау; 
– болашақ кəсіби қызметте экологиялық білімді қолдану; 
– экологиялық білім мен тəрбие беруді ұйымдастыру үшін əдістемелік тəсілдерді таңдай білу 

жəне қолдану; 
– нақты оқу процесі жағдайына қарай əдістемелік нұсқауларды ыңғайластыру; 
– студенттердің табиғатты қорғау мен оны қайта қалпына келтіруге деген сарындарын ояту 

жəне дамыту. 
Студенттердің арнайы экологиялық ептілігі мен дағдысын қалыптастырудың деңгейі төмен-

дегі критерийлер бойынша анықталды: 
– əртүрлі кəсіби жағдайларда (əмбебап экологиялық ептілік) арнайы экологиялық білім қоры-

мен жұмыс жасау ептілігі; 
– педагогикалық қызметте (экологиялық-педагогикалық ептіліктер) өзінің экологиялық-

теориялық салмағын қолдана білу ептілігі. 
Экологиялық білімінің дамуын іс жүзінде асыру үшін студенттердің экологиялық 

білімділігінің нақты деңгейде болғанын анықтау аса маңызды болмақ. Осы мақсатты дəлелдеу 
тұрғысында студенттерге зерттеулер жүргізілді. 

Қалыптастыру эксперименті екі кезеңнен тұрады. Мақсаты – инновациялық технологиялар 
негізінде студенттердің экологиялық білімдерін арттыру жүйесін ендіру жəне педагогикалық 
шарттардың зерттеліп отырған проблема бойынша тиімділігіне ықпалын тексеру болды. 

Қалыптастыру экспериментінде студенттердің экологиялық білімдерін арттырудың үш 
деңгейдегі көріністері ескерілді. Ал, бұл деңгейлер теориялық зерттеулер мен проблема бойынша 
жүргізілген анықтаушы эксперимент нəтижесіне сүйеніп анықталды. Олар:  

Жоғарғы деңгей – студенттердің бойында экологиялық білімдер жүйесі қалыптасқан, өз 
бетінше экологиялық проблемалар жөнінде ойын білдіріп, табиғат қорғауға деген құлшынысы 
жоғары болып, ортада қоғамға лайық іс-əрекет жасай біледі. 

Орта деңгей – экологиялық білімдері толық жүйелі қалыптаспаған, экологиялық проблема-
ларды шешуде оқытушының көмегіне сүйеніп, өз бетінше ойын толық білдіре алмайтын, табиғатты 
қорғауға құлшынысы орташа, экологиялық мəселелер бойынша қоғамға лайық іс-əрекеті жоғары 
емес. 

Төменгі деңгей – экологиялық білімі төмен, экологиялық проблемаларды шешуде оқытушы 
көмегіне сүйенеді, табиғатты сақтап қорғау туралы талпынысы төмен, экологиялық проблема-
лардағы қоғамға лайық іс-əрекеті талапқа сай емес. 

Сонымен, қалыптастыру экспериментінің бірінші кезеңінде инновациялық технологияларды 
қолданудың əдіс-тəсілдері белгілі бір жүйе арқылы жүзеге асырылғандығы тексерілді. Бұл кезең 
біздің зерттеу жұмысымыздағы теориялық жəне əдістемелік тұрғыдағы негізгі жағдай болып 
саналды. Бұл кезеңде студенттер əртүрлі мақсатты көздейтін оқу процесінің даярлығы мен 
студенттердің оқу-танымдық іс-əрекеттің жобасын, оқу процесін ұйымдастыруды зерттеуді, 
инновациялық технологиялардың жүйесін, педагогикалық іс-əрекеттің тиімділігін қалыптас-
тыруды, айқындауды көздейді (4-кесте). 

 
4-кесте – Зерттеу жұмысының бірінші кезеңінің нəтижелері, % 

 

Деңгейлер 
Бақылау тобы Эксперименттік топ 

басы соңы басы соңы 

Жоғары 11,4 12,3 11,7 19,8 

Орта 42,3 43,6 43,1 47,5 

Төмен 46,3 44,1 45,2 32,7 
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Осының бəрін ескере отырып, қалыптастыру экспериментінің екінші кезеңінде ұсынылған 
педагогикалық шарттардың жүзеге асырылуы тексерілді.  

Мұнда студенттердің экологиялық білімдер жүйесі өз беттерінше экологиялық проблемаларды 
шешу жөніндегі ойларын, табиғатты қорғауға құлшыныстары, экологиялық мəселелер бойынша 
қоғамға лайық іс-əрекеттері инновациялық технологиялар арқылы қалыптасқандығы 
қарастырылды. 

Кешенді тапсырмалардың шешімі студенттердің экологиялық білімдерді меңгерген теориялық 
білімінің мазмұндылығын, оны кəсіби іс-əрекеттерде ұтымды пайдалана білетінін дəлелдеді. 

Тəжірибелі-эксперимент жұмысының соңғы бақылау кезеңінде педагогикалық зерттеудің жəне 
қайтара жүргізген зерттеу əдістерінің негізінде студенттердің экологиялық білімдерін қалып-
тастыру деңгейі анықталды (кесте 5). 

 
5-кесте – Зерттеу жұмысының екінші кезеңінің нəтижелері, % 

 

Деңгейлер 
Бақылау тобы Эксперименттік топ 

басы соңы басы соңы 

Жоғары 12,1 13,2 14,9 28,7 

Орта 43,3 40,5 41,4 46,7 

Төмен 44,6 46,3 43,7 24,6 

 
Жоғары деңгейді алғашында 14,9 % көрсетсе, эксперимент соңында олардың саны 28,7 % 

болды, орта деңгейде алғашында 41,4 % болса, соңында 46,7 % көрсетті. Ал, төменгі деңгей алға-
шында 43,7 % болып, эксперимент соңында бұл көрсеткіш 24,6 % болды. Бақылау топтарында 
айтарлықтай өзгерістер болған жоқ. 

Сонымен, тəжірибелік эксперимент нəтижелері зерттеу барысында студенттердің экологиялық 
білімдерін арттыру тұрғысындағы инновациялық технологияларды пайдаланудың педагогикалық 
шарттары мен осы негізде жасалған жұмыстардың мазмұны, əдістерінің тиімді екендігін 
дəлелдейді. 

Қорыта келгенде, жоғары оқу орындары студенттеріне экологиялық білім беруді иннова-
циялық технологиялар арқылы жүзеге асыру теориялық тұрғыда негізделді. Студенттерді жоғары 
оқу орны жағдайында экологиялық білімдендіруде инновациялық технологияларды пайдалану 
мүмкіндіктері қарастырылып, қазіргі жағдайы анықталды. Инновациялық технологияларды 
пайдалану арқылы студенттердің экологиялық білімдерін арттырудың педагогикалық шарттары 
ұсынылып əдіс-тəсілдер ретінде оның жолдары көрсетілді. Тəжірибелі-эксперимент жұмыстары 
арқылы студенттердің экологиялық білімін арттырудағы инновациялық технологияларды 
пайдаланудың оң нəтиже бергені анықталды. 
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Аннотация. Создание вузовской системы инновационно-ориентированного экологического образова-

ния студентов будет эффективным при создании педагогические условия, в основу которых положена сле-
дующая идея: формирование и непрерывное развитие профессионально-экологической компетентности 
специалиста в вузе с обеспечением посредством технологической организации образовательного процесса.  
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