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заданий, в предоставлении школьникам большей
или меньшей самостоятельности.
После завершения работы обязательна
самостоятельная уборка рабочих мест. Каждый
ученик должен самостоятельно убрать на место
инструменты, выбросить отходы, материалы
сложить в конверты и коробки, упаковать одежду,
свернуть и убрать клеенку. Интереснее такую
работу ребятам выполнять под счет, куплет песни,
или соревнуясь друг с другом.
Период формирования культуры труда у
младших
школьников
является
наиболее
значимым. Большинство школьников приходят в
школу, не обладая никакими представлениями ни о
трудовой деятельности, ни о правилах, ни о
способах, ни о важности её проведения: они любят
отдельные работы только на словах и практически
их не осуществляют. Их любовь к труду
оказывается не связанной с практикой. К моменту
окончания школы они должны любить труд не на
словах, а эмоционально осуществлять это на
практике.
Таким образом, процесс воспитания культуры
труда может быть эффективным лишь при
одновременном
действии
всех
факторов,

определяющих весь ход подготовки учащихся к
жизни и труду. Педагогическое обеспечение этого
процесса должно быть направлено на раскрытие и
использование возможностей содержания, форм и
методов включения учащихся в различные виды
практической деятельности на уроках технологии.
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АННОТАЦИЯ
Мақалада молеклалақ физикадан есеп шығару біліктілігін психология ғылымдары, оның теориялары
арқылы зерттеп қиын жерлерін тауып жаңа әдіс ұсыну. Зерттеу әдістері психологиялық заңдарға
негізделіп, оқытушының психологиялық құзыреттілігін қалыптастыру. Оқытушы оқушыларға есеп
шығарғанда есептің шығару психологиясына көңіл бөлмейді. Ол үшін педагог кадрларды дайындағанда
әр пәннің психологиясын қатар оқыту ұсынылып отыр. Оқыту дегеніміз оқушының психикасын есеп
шығару арқылы басқару, қалыптастыру болып табылады. Эксперимент барысында есеп шығарудың бес
деңгейі анықталды. Оқушылардың басым бөлігі 2,3 деңгейде шығарады. Осы олқылықты жою мақсатында
мақаланың зерттеу пәні осыған арналған.
ABSTRACT
This article explores the ability to solve problems on molecular physics with the help of psychological science,
using its theory to identify difficult solving problems and to suggest new methods.
The process of researching the problem of solving tasks is entirely based on the laws of psychology with the
simultaneous formation of the psychological competence of the teacher.
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While solving problems on physics, teachers do not pay enough attention to the psychology of solving the
problem itself. When training subject teachers, it’s necessary to pay great attention to the psychology of each
discipline along with general educational training.
In our understanding, learning is the management of the psycho of the student through the solution of physical
tasks and the formation of the psycho. Experimental training allowed us to identify five levels of the psycho of
solving physical problems. Most respondents solve problems at the second or the third levels. Therefore, the
subject of the article is devoted to this problem.
Тірек сөздер: молекулалық физика, біліктілік, психологиялық құзыреттілік,есеп шығарудың бес
деңнейі
Keywords: molecular physics, skills, psychological competence, five levels of problem solving.
Кіріспе
Оқу орындарындағы білім беру сапасының
маңызды
проблемасы
теориялық
білімінің
практикалық деңгейге өтуі. Меселен, қазақ тілі
сабағында қатесіз жазу, сауаттылық проблемасы;
математика сабағында есеп шығару проблемасы.
Біздің зерттеуімізше осы проблема оқушыларға
үлкен қиындылық тудырады, білім сапасына әсерін
тигізіп жүр.
Психологиялық тұрғыдан осы проблема
Л.С.Выготскийдің, Н. А. Менчинскаяның ғылыми
еңбектерінде зерттелген. Аталған психологтар есеп
шығару біліктілігі мидың жоғары функциясына
жататынын анықтап бірнеше заңдар, принциптер
ашқан. [2, c.125 ] Мәселен, ішкі интериоризация
және сыртқы интериоризация заңдары орындалмай
теориялық білім практикаға өтпейді. Жалпы
ғылымда, өмірде адамзат құстардың ауада
қалықтап ұшатынын көрген, білген. Ғалымдар
құстардың ұшу аэродинамикасын зерттемей оның
ұщу сырын білмеді. Аэродинамиканың заңдары
ашылғаннан кейін адам ауадан ауыр денелерді
ұшыра бастады. Сөйтіп әлемде ұщақтар,
тікұшақтар пайда бола бастады. Яғни, адамзаттың
жинаған
аэродинамикалық
білімдері
ішкі
интериоризация арқылы пайда болса, ал
ұшақтардың
пайда
болуы
сыртқы
интнриоризацияның нәтижесі ретінде қарастыруға
негіз бар. Оқушылардың есеп шығару процессі
осыған ұқсайды. Сондықтан біз осы проблеманы
мақаламыздың зерттеуіне арнадық.
Негізгі бөлім
Есеп шығару біліктілігі оқушының ақыл-ой ісәрекетіне негізделген. Ішкі интериоризация
негізінде санада пайда болған білімді: ұғымдарды,
формулаларды,
физикалық
құбылыстарды
оқытушы, оқушының өзі де байқай алмайды. Білім
сапасы категриясында есеп шығару біліктілігі ең
маңызды критерийі болып есептеледі. Кез келген
есеп шығару үрдісі проблеманы шешуге арналады.
Практикада проблемалық ситауацияны шешуде үш
деңгейі болады. Ең оңай және төмен деңгейі
репродуктивтік деңгей. Осы деңгейде оқушылар
есепті шығара береді. Педагогика ғылымында
проблема
тақырыбы
М.М.Махмутовтың
«Проблемалық оқыту» деген монографиясында
толық зерттелген. [3, c.45] Себебі, есептің мазмұны
абсолюттік физикалық ұғымдарға негізделген.
Есептердің басым бөлігі физиканың салыстырмалы
ұғымдарына негізделген.
Педагогикалық
және
психологиялық
тәжірибеміз көрсеткендей, басты проблемаға

есептің мазмұнының түсінік болмауы, ол есептің
қиындығынан емес, есептің мазмұны түсінікті болу
үшін біз мазмұнды қайтадан анықтаймыз
(переформулировка условия задачи), онсыз есеп
оқушыға түсінікті болмайды. Сонымен тәжірибелі
оқытушылар
есеп
шығаруды
переформулировкадан
бастайды,
соған
тәрбиелейді.
Ең көп кездесетін есеп шығару қателіктер әр
түрлі формуларды қарап қайсысы келеді, келмейді
деп күмәнмен қарастыру, салыстыру. Бұл жағдай
оқушының синтездік әдіспен есеп шығару жолын
меңгермегендігін көрсетеді.
Болашақ
мұғалімдердің
психологиялық
дайындықтары сын көтермейді. Жоғары оқу
орындарындағы оқытылатын «Жалпы психология»
математика,
физика,
химия
пәндерінің
психологиялық дайындықтарына сай емес.
Жаратылыстану пәндері мазмұны жағынан
психологияның «Іс-әрекет теориясына», «Жоғары
психикалық функция теорияларына» негізделген,
ол бірақ оқытылмайды. Сондықтан математиктер
есеп
шығару
біліктілігін
психологиямен
байланыстыра алмайды. Психология ғылымының
өзі сол есеп шығару механизмін түсіндіру арқылы
пайда болған ғылым.
Енді
есептің
переформулировкасының
психологиясын қарастырайық. Бұл алдымен ақылой іс-әрекеті, есептің ұғымдарына кіретін
объектілерді түрлендіріп жаңа жағын анықтау
болып табылады. Бұл іс-әрекет анализ және синтез
операциялары
арқылы
есептің
мазмұнын
жалпыламалап абстракция арқылы есептің шешуші
кілтін анықтауда болып табылады. Есептің
шешудегі әр қадамы, операциясы бізге келесі
қадамды анықтап ақыл-ойымызды алға жетелейді –
сөйтіп операция операцияларға жалғасып есеп
тарқатылып шығарыла береді.
Есеп шығаруда ұғымдардың анықтамаларын
білген және оны тарқата білген есеп шығару
біліктілікті қалыптастырады. Анықтамалар сол
есепке қатысты көз қарастың бағдарлық негізі
болып табылады. Соның негізінде оқушы есепетегі
объектілерді білімімен сәйкестендіріп есепті тани
бастайды. Сейкес формуланы алып есептегі
объектілерге қолдануға болатынын талдап жаңа
танымдық қадам қалыптастырады. Осы деңгейде
ойша есептің шығару жолы анықталады және
проектілік деңгейде дайын болады.
Мысалы, молекулалық физикадан есеп
шығарғанда оқушы молекула, молекуланың
массасы, молекулалардың массасы, көлем, қысым,
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температура деген ұғымдарды анықтамаларының
негіздерінде бір-бірімен логикалық байланыстарын
анықтайды. Осы ұғымдардың анықтамаларына
сүйене отырып оқушы ойлау іс-әрекетін
практикалық деңгейге жеткізіп есепті шығара
бастайды. Ұғымдарды оқушылардың санасында
бекіту үшін абсолюттік ұғымдарға арналған,
есептеуіш есептер шығарту керек. Машықтанып
алғаннан кейін салыстырмалы ұғымдарға арналған
есептер шығартамыз, психологиялық тұрғыдан
есептің мазмұнын қиындата береміз. Есептік
проблема келесі есептік проблемаларға жетелеп
оқушының ақыл-ойын дамытады. Проблемалық
оқыту теориясына сәйкес бұл проблеманың екінші
деңгейлік жағдайатына сай болады. Мектеп
бағдарламасы осы деңгейғе қанағат етіп оқытады,
бірақ оқушылардың 70% осы деңгейге жете
бермейді. Ал проблемалық оқыту теориясына
сәйкес үшінші деңгейлік жағдайаты творчестволық
есептерді шығаруға сай келеді, яғни олимпиадалық

есептерді шығару. Қалыпты, дәстүрлі мектептердің
оқушыларынаа проблемалық оқытудың үшінші
жағдайаты міндет емес. Физикадан есеп шығару
оқушының ойлау мәдениетін тәрбиелейді, жаңаша
ойлау қабылетіне ие болады, соның нәтижесінде
дамиды, осы процесс үздіксіз болады. Мысал
ретінде
молекулалық
физикадан
есеп
қарастырайық.
Есеп: Белгісіз газдың қысымы 100 кПа,
молекулалрдың концентрациясы 1025 м-3 болғанда
газдың температурасын анықтаңдар.
Шығару әдістемесі:
Есеп шығарудың тірек алгоритмін жасайық,
бұл процесс сырт көзге көрінбейді, оқушының
санасында өтеді мұғалімнің басқаруымен. Осы
тірек алгоритм бойынша оқытушы оқушының
есеп шығару процессін басқарады.
Есеп шығарудың тірек алгоритмнің блоклогикалық кестесін берейік.

Осы есепті шығару үшін психологиялық
тұрғыдан, нақтырақ айтсақ, А.Н. Леонтьевтің, Л. С.
Выготскийдің іс-әрекет теориясына сәйкес
қарапайым жіті ойлау, жазу операцияларынан
өттік, ол тірек алгоритмінде көрсетілген. [5,c.60]
Оқушылар есеп шығарғанда осыдан қиындық
көреді. Біз өз экспериментімізде осыған үйретіп,
машықтандырдық. Соның негізінде есеп шығару
біліктілігі қалыптаса бастады.Бұл кезең еспетің
мазмұнының есеп шығару әрекетімен тығыз
байланысты болуын қажет етеді.
Есепті күрделілендіріп алсақ осы алгоритм
бойынша ұғымдарды формулаларға кіретін
шамалармен салыстырмалы түрде талдау керек,
сөйтіп синтездеп қорытынды формуламен есепті
шығарамыз. Психологиялық тұрғыдан санадағы
білім дұрыс шығару іс-әрекетіне жетелейді,
оқушының бойында өзіне деген сенім пайда болып

біліктілікті қалыптастырады. Сондықтан, А. В.
Усованың «Формирование у школьников научных
понятий
в
процессе
обучения»
[7,c.26]
монографиясында көрсетілгендей ғылыми білімнің
элементеріне үлкен көңіл бөледі. Есеп шығарғанда
біз осы еңбекке сүйене отырып есептің
мазмұнындағы ғылыми білімнің элементеріне
көңіл бөлеміз, Есептің мазмұнындағы ғылыми
білімнің құрылымы мыналар жалпы түрде: а)
ғылыми фактілер; б) ұғымдар; в) заңдар; г)
теориялар;
Оқушы есеп шығарғанда ғылыми (физикалық
құбылыс) фактіні түсіне, елестете білуі керек.
Ғылыми
фактіні
физмкалық
ұғымдармен
салыстырып шамалардың қасиетін сипаттай
отырып физикалық заңға негіздеп есепті шығаруы
керек.
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Біздің паймдауымызша, физикалық ұғымдар
физикалық
құбылыстардың
«атомы
мен
молекулалары» және олар бір-бірімен физикалық
заңдарына сай қатынаста болады. Бұл тезис ақылой деңгейінде ғана іс жүзіне асып жатады, біз оны
есеп шығару процессі деп атаймыз, ол жоғары
психикалық
қызметтің
функциясы
болып
табылады. Сондықтан, математика, физика, химия
пәндерінің мұғалімдерін даярлағанда пәннің
психологиясына
сәйкес
психологиялық
дайындықтан өткізуіміз қажет. Психология
ғылымының негізгі теорияларын осы пәндерді
оқытқанда
пайдалану
методологиясы
мен
әдістерімен таныстыру керек. Ол теориялар: ісәрекет теориясы, жоғары психикалық функция
теориясы,
тұлға
теориясы,
ес
теориясы,
проблемалық оқыту теориясы, ақыл-ойды кезеңкезеңмен қалыптастыру теориясы, мотивация
теориясы,
себеп-салдар
теориясы,
эмоция
теориясы, зейін теориясы.
Физика пәнінен есепе шығару арқылы
оқушылардың білімін ғана жетілдіріп қоймай,
сонымен
қатар
олардың
психикасын
қалыптастырамыз. Есеп шығару арқылы оқушылар
субъекті ретінде обеъктивті болмысты өзінің ісәрекеті арқылы таниды. Бүкіл психикалық
процесстер мидың іс-әрекетімен байланысты –
орталық нерв жүйесімен. Мысалы, И. М. Сеченов
мидың іс-әрекетін субъектінің практикалық ісәрекетімен
байланыстырған.
Басқа
сөзбен

айтқанда, мидың қызметін мұғалім тікелей көре
алмайды, бірақ оқушылардың оқуының нәтижелері
арқылы бағалайды. Оған жатады: тестілер, бақылау
жұмыстары, ауызша жауаптары, лабораториялық
жұмыстар. [6, с.150]
Оқытушы, кәсіби тұрғыдан, оқушылардың
психикаларының дамуын практикалық оқу ісәрекеттері арқылы басқаруы міндетті, бірақ
көпшілік жағдайда оған мән берілмейді.
Н.А.
Бернштейн
психологиялық
эксперименттер арқылы «ешқандай қарапайым
қозғалыс» психикасыз іске аспайды деген. [1,с.2154] Сондықтан, есеп шығару оқушылардың
психикасын қалыптастыру болып табылады, бұл
оқытудың басты мақсаты болуы керек. Есепті есеп
үшін шығару емес, адамның психикасын,
болмысты адекватты қабылдау үшін арнайы
ұйымдастырылған оқу-тәрбие процессі.
Осы психологиялық идеяларды басшылыққа
ала отырып, біз есептерді күрделілендіріп
педагогикалық
эксперимент
арқылы
респонденттердің психикаларын жоғары деңгейде
қалыптастырдық.
Есеп: Бөлмедегі ауаның көлемі 70 м3
температурасы 280 К. Пешті жаққаннан кейін
ауаның температурасы 296 К дейін көтерілді.
Ауаның көлемі өскеннен кейін жасаған жұмысты
есептеп табыңдар, егер қысымы тұрақты 100 кПа
болса?

Берілген:
V1 = 70 м3
Т1 = 280 K
T2 =296 K
P = 100кПа
А-?

Есепті шешу:
А = р∙∆V = p∙(V2 – V1 )
(1).
P = const.
(2).
𝑇1
𝑉1
𝑇2
=
(3). V2 = 𝑉1 (4) Төртінші (4) формуланы
𝑇2

𝑉2

𝑇1

бірінші формулаға қойып есептің жаубын аламыз
𝑇
A = P∙( 2 ∙ 𝑉1 − 𝑉1 ) = 40000 Жауабы: .40000 Дж.
𝑇1

Есептің шығарылуы ойлау арқылы жалпылама
түрде орындалды. Бұл мысал логикалық ойлау
арқылы, жоғары психиканың қызметі болып
табылады.
Физикалық
құбылыс
есептегі
құбылыстарды ғылыми ұғымдар арқылы бір-бірін
салыстырмалы түрде, математикалық амалдарды
қолдана отырып нәтижеге жеткізді.
Қорытынды:
Эксперименталдық зерттеулердің негізінде біз
есеп шығарудың бес дейгейін анықтадық:
1. Бірінші
деңгейде:
оқушы
есептің
мазмұнын, ондағы сөз болып жатқан физикалық
құбылыстарды шашыраңқы-диффузиялық түрде
қабылдайды. Оқушы бір нәрсені екінші нәрседен
ажырата алмайды, бірақ кейбір қасиеттерін тани
алады.
2. Екінші деңгейде: оқушы ұғымдардың
қасиеттерін таниды, бірақ негізгі қасиеттерін
маңызды емес қасиеттерінен ажырата алмайды.
3. Үшінші деңгейде: оқушы ұғымның барлық
маңызды қасиеттерін таиды, бірақ жалпыламалау
деңгейіне жетпеген.
4. Төртіншідеңгейде: ұғымдарды меңгеру,
пайдалану жағынан жалпыламаланған, оқушы

барлық ұғымдарды емін еркін есеп шығаруға
қолдана береді.
5. Бесінші деңгейде: оқушы математика,
физика, химия пәндері сияқты ғылымдардың
интегралдық, ортақ құбылыстарын шеше алады.
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АННОТАЦИЯ
Представлены материалы эмпирического исследования факторов, способствующих социальной
дезадаптации и ведущих к росту преступности среди подростков. Определены основные направления
профилактики подростковой преступности в контексте формирования представлений о безопасном
поведении.
ANNOTATION
The article presents empirical research materials of the factors contributing social maladjustment and
resulting in the teenage crime increase. It also defines the main directions of the teenage crime prevention in the
context of the safe conduct conception formation.
Ключевые слова: безопасное поведение, подростковый возраст, профилактика, девиантное
поведение.
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Введение. Подростничество представляет
собой достаточно сложный возрастной период
психического развития, а проблемы формирования
психологической безопасности личности в этот
период
справедливо
заслуживают
особого
внимания и основываются на формировании
безопасного поведения.
Безопасное поведение – это поведение,
обеспечивающее безопасность существования
личности, а также не наносящее вред окружающим
людям [4].
Формирование
навыков
безопасного
поведения, происходит под влиянием социальных и
культурных факторов, педагогических и иных
воздействий со стороны родителей, педагогов и
ближайшего окружения [2].
Айзман Н.И. и др. среди факторов риска,
оказывающих влияние на психическое развитие в
подростковом
возрасте,
отмечают:

невыраженность собственных волевых установок,
слабость функции самоконтроля и саморегуляции,
некорригируемость
поведения,
которая
обусловлена сочетанием инфантильности с
повышенной возбудимостью, импульсивностью,
эмоциональной неустойчивостью, переориентацию
интересов на внешкольное окружение, стремление
к имитации асоциальных форм взрослого образа
жизни [1].
Индивидуальные
вариации
причин
правонарушений и преступлений в подростковой
среде имеют достаточно широкий размах, вместе с
тем, прослеживаются и общие тенденции,
имеющие место в подростковой среде.
Решающая роль в минимизации подростковой
преступности принадлежит профилактике.
В Федеральном законе от 24.06.1999 N 120-ФЗ
"Об
основах
системы
профилактики
безнадзорности
и
правонарушений

