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АҢДАТПА 

 

Зерттеудің өзектілігі. Қазақстанның әлемдік білім кеңістігіне 

интеграциясы жаңа формациядағы мамандар даярлауда білімге бағдарланған 

тәсілден құзыреттілікке негізделген парадигмаға ауысу үдерісі басталды. 

Үздіксіз өзгеріп отырған қоғамның әлеуметтік сұранысына байланысты 

шет тілін оқыту барған сайын маңызды бола түсуде, соның нәтижесінде 

бірқатар әдістемелік мәселелердің шешімін табу күн тәртібіне қойылып отыр. 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі 

халықаралықтандыру және жаһандану жағдайында жүргізілген реформалар, 

атап айтқанда, «Үштұғырлы тілдер» мәдени жобасында және Мемлекеттік 

тіл саясатына қойылған стратегиялық мақсаттар білім беруді жаңартуға 

бағытталған, сондықтан да үш тілді меңгерудің маңыздылығы айқындала 

түсті: қазақ тілі – мемлекеттік тіл, орыс тілі – ұлтаралық қатынас тілі, 

ағылшын тілі – жаһандық экономикаға интеграциялану тілі. 

Осылайша шет тілдік білім берудің барлық деңгейлерінде 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті (бұдан әрі - МКҚ) 

қалыптастыру мен дамыту қажеттілігі туындады. 

Құзыреттілік және тұлғалық-бағдарланған тәсілдер шет тілдік 

қатынасты игерудің заманауи технологиялары негізінде МКҚ-ті 

қалыптастыруда көрінеді. 

Жобалап оқыту (бұдан әрі - PBL) – бұл МКҚ-ті қалыптастыруға және 

дамытуға бағытталған технология, өйткені ол жоғары деңгейдегі 

конструктивтілікке ие және білім алушыларға шынайы мазмұнның нақты 

міндеттерін шешуге қатысады(Е.С.Полат, А.Т.Чакликова, Н.О.Яковлева, 

Е.В.Яковлев, Н.Ф.Плотникова, А.А.Головчун, Г.Б.Жумабекова, 

Э.И.Муртазина, J.Dewey, J.Thomas, G.Solomon, B.Lenz et al., S.Boss, 

G.H.Beckett, J.Larmer et al.). 

      Оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттіліктерін 

қалыптастыруды бағалау ең күрделі аспектілердің бірі болып табылады және 

әлі де зерттелу үстінде (M.Byram, С.С.Кунанбаева, О.А.Фролова, 

Н.С.Руденко, A.E.Fantini, C.Brighton, L.Sercu, D.Deardorff, I.Lázár, C.Sinicrope  

және т.б). 

PBL білім беру процесінің барлық аспектілерін қамтитын оқытудың 

инновациялық әдістерінің алдыңғы қатарында тұр. Бұл әдістеме оқушыларды 

тілді сындарлы оқыту процесіне қызықтырады және білім алушыларға 

заманауи еңбек нарығына қажетті әлеуметтік және мәдениетаралық 

құзыреттіліктерді жақсартуға мүмкіндік бере отырып, білім беру 



ұйымдарында өнімді қолданыла алады. Мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттілігін қалыптастыру үшін жобалық тәсілдің (PBL) қажеттілігі барған 

сайын кеңірек зерттелуде (А.Т.Чакликова, А.С.Смагулова, А.А.Головчун, 

Г.Б.Жумабекова, Т.Е.Землинская, Н.Г.Ферсман, А.Ю.Муратов, Z.Chlopek, 

J.Bradley-Levine et al., S.Euler, J.Hietbrink және G. Geitz). 

Сонымен қатар, эмпирикалық зерттеулер PBL-ді жүзеге асырудың 

оқушылардыңшет тілін оқытудағы танымдық құзыреттіліктерін дамытуға оң 

әсерін атап өтеді (J.Mergendoller et al., M.Gültekin, E.Kemaloglu, E.Summers 

және G.Dickinson). Алайда, жоғарыда аталған зерттеулер әртүрлі типтегі 

жобалар аясында көпмәдениетті табиғиортада жүргізілді. 

Сондай-ақ оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттіліктерінің қалыптасу, даму дәрежесімен жалпы білім беретін 

мектептердегі ағылшын тілінің сабақтарына PBL-ді енгізу даму, жетілу 

сатысында және жоғары сапалы жобаның (бұдан әрі – High-Quality PBL) 

негізгі компоненттеріне сәйкес келмейді. Орта мектептерде шет тілдерін 

оқыту, яғни мәдениетаралық ортаға қашықтықтан қол жеткізу жағдайында 

оқушылардың мәдени құндылықтарын біріктіретін, High-Quality PBL 

негізінде мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыру 

бойынша жүргізілген зерттеулердің жеткіліксіздігін де атап өткен жөн. 

Жоғарыда айтылған ақпараттар зерттеу тақырыбының өзектілігін 

анықтайды. Ғылыми әдебиеттергежан-жақты шолумен талдау жасау 

төмендегі қайшылықтарды анықтады: 

- білім алушылардың шетелдегі мәдени ортаның өкілдерімен 

байланысқа түсу қабілеті мен дайындығын қалыптастыруға ықпал ететін 

мәдени- қарым-қатынас құзыреттілігін жетілдіру қажеттілігіне 

қарамастанHigh-Quality PBL технологиясының ғылыми-әдістемелік 

дамуының жеткіліксіздігі; 

- жалпы білім беретін мектепте оқушылардың мәдениетаралық және 

қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастырудың қажеттілігі бола тұрса да 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттіліктің қалыптасу деңгейінің 

бағалау жүйесінің болмауы. 

Жалпы білім беру мектептерінде High-Quality PBL арқылы МКҚ 

қалыптастырудың жоғарыда аталған жағдайы осы зерттеудің аса қажеттілігін 

көрсетеді. 

Зерттеудің мақсаты– жоғары сапалы PBL-ді қолдана отырып орта 

мектеп оқушыларының МКҚ-нықалыптастыру моделін теориялық-

әдістемелік негіздеу және практикалық қолданысқа енгізу. 

Зерттеу нысаны– жобалық оқыту негізінде орта мектеп оқушыларына 

шет тілінен білім беру үдерісі. 

Зерттеудің пәні- шет тілдік білім беруде High-Quality PBL қолданатын 

орта мектеп оқушыларының мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін 

қалыптастыру моделі. 

Зерттеу гипотезасы. Жалпы білім беретін мектепте оқушылардың 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру тиімді болады, 

егер: 



1) МКҚ қалыптастыру моделінің процессуалдық және мазмұндық 

кезеңдері ретімен ұсынылатын болса; 

2) High-Quality PBL коммуникативті міндеттер кешені бар өнімді әдіс 

ретінде МКҚ қалыптастырудың жетекші әдісі ретінде анықталса; 

3) МКҚ бағалау жүйесі интеграцияланған “can-do statements” құралдар 

жинағымен бірге ұсынылатын болса, 

шет тілдік білім беруде тәсілдер құзыреттілікке және  тұлғаға 

бағытталғандықтан осы жағдайларды  жалпы білім беретін мектептердің оқу 

процесіне енгізу тиімді болады. 

Осы мақсатқа жету үшін төмендегі міндеттер қойылады және 

орындалады: 

- құзыреттілікке негізделген және жеке тұлғаға бағытталған әдіс 

негізінде мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастырудың 

теориялық-әдіснамалық негіздерін талдау және зерттеу; 

- High-Quality PBL-дің жүйе қалыптастырушы компоненттерін 

қарастыру және жалпы білім беретін мектепте ағылшын тілі сабағында 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыруда жобалық 

білім берудің тиімділігін негіздеу; 

- оқыту тілі ағылшын тілді жалпы білім беретін мектептерде шет тілін 

оқытуда жобалық оқытуды жүзеге асыру дәрежесінің қазіргі жағдайын 

анықтау және мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыру; 

- мәдени бағдарланған мазмұн негізінде High-Quality PBL арқылы 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыру процесінің 

моделін әзірлеу және оны орта мектепте ағылшын тілі сабағында тәжірибе 

жүзінде тексеру; 

- High-Quality PBL-ды қолдану арқылы оқушылардың мәдениетаралық 

қарым-қатынас құзыреттілігінің қалыптасуын бағалаудың жүйесін әзірлеу; 

- МКҚ-ны аралас тәсілмен (blended approach) бағалауды High-Quality 

PBL-дің бағалау құралдарымен салыстыра талдау және жобалық оқыту 

негізінде мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттіліктің өзін-өзі бағалау 

мен диагностикалаудың құралын, моделін әзірлеу. 

Зерттеудің әдіснамалық және теориялық негізін отандық және 

шетелдік ғалымдардың еңбектері құрады: 

-құзыреттілікті қалыптастыру теориясы (С.С.Кунанбаева, 

Д.Н.Кулибаева, N.Chomsky, L.Thayer, R.Campbell, R.Wales, D.Hymes, 

R.Burns, J.Raven, D.Nunan, R.Slavin); 

-құзырет және құзыреттілік ұғымдары (С.С.Кунанбаева, А.В.Хуторской, 

И.А.Зимняя, С.Н.Баграмова, Д.Б.Шаяхметова, Д.А.Шуебаева, Г.М.Касымова, 

Е.А.Байсбаев L.Mrowicki, F.Weinert, B.Spitzberg); 

-құзыреттілікке негізделген шетел тілін оқытудың теориялары 

(С.С.Кунанбаева, А.T.Чакликова, Э. В.Тимохина, R.Docking, E.Auerbach, 

J.C.Richards және T.S.Rodgers); 

- коммуникативті құзыреттілік теориялары (W.Labov, D.Hymes, 

M.Canale және M.Swian, S.J.Savignon, H.G.Widdowson, L.F.Bachman, 



М.Н.Вятютнев, С.С.Кунанбаева, Д.Н.Кулибаева, Е.А.Байсбаев, 

Б.А.Жетписбаева, Ж.Г.Шайхызаде, Е.А.Костина, A.E.Ниязова және т.б.); 

- «мәдениет» тұжырымдамасын талдау (A.L.Kroeber және C.Kluckhohn, 

E.Hall, C.Kramsh, L.A.Samovar & R.E.Porter, R.House және M.Javidan, 

M.Agar); 

- шетел тілін оқытудағы мәдениет теориясы (С.С.Кунанбаева, C.Kramsh, 

D.Peck, M.Emmitt, J.Pollock, L.Komesaroff, M.Kohler); 

- мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілік теориялары (M.Byram, 

J.Bennett, W.Gudykunst, A.Fantini, D.Deardorff, С.С.Кунанбаева, 

Г.В.Елизарова, Т.Г.Грушевицкая, т.б., Л.В.Куликова, Д.Н.Кулибаева, 

Г.М.Касымова, И.Л.Плужник); 

- жобалық оқыту теориясы (J.Dewey, W.Thomas, G.Solomon, S.Douglas, 

S.Stack, S.Boss, Е.С.Полат, А.В.Банарцева, Н.О.Яковлева, Е.В.Яковлев, 

Н.Ф.Плотникова, Е.Н.Струков, У.И.Копжасарова, Е.И.Муртазина G.H.Beckett 

және P.C.Miller, J. Larmer et al., B. Lenz et al.,); 

- жобалық оқыту теориясы білім берудің конструктивтік тәсілі ретінде 

(Ж.Пиаже, Л.С.Выготский, R.Sawyer, J.Larmer et al.); 

- дәстүрлі тәсіл мен жобалық оқуды салғастыру (Н.А.Копылова, 

Е.С.Полат, R.Geier et al., J.Ravitz, V.Harada et al., M.Grant, K.W.Chu, D.Curtis);  

- жобалық оқытудағы бағалау теориясы (Н.А. Копылова, Е.С.Полат 

П.К.Блюменфельд, P.Kahn және O’Rourke, J.Larmer, J.Mergendoller, D.Laboy-

Rush, W.Bender, J.Pellegrino, M.Hilton);  

- оқыту теориясы және жобалық оқыту арқылы мәдениетаралық және 

қарым-қатынас құзыреттілікті дамыту (А.Т.Чакликова, А.С.Смагулова, 

А.А.Головчун, Г.Б.Жумабекова, Т.Е.Землинская, Н.Г.Ферсман, 

А.Ю.Муратов,B.Alan және F.Sloller, Z.Chlopek, J.Bradley-Levine et al., S.Euler, 

J.Hietbrink және G.Geitz).  

Алға қойылған міндеттерді шешу үшін келесі зерттеу әдістері 

қолданылды: 

- теориялық: отандық және шетелдік авторлардың ғылыми әдебиеттерін 

теориялық және сыни тұрғыдан талдау; әдістемелік тәсілдерді, әдістерді 

салыстырмалы-салғастырмалы талдау; модельдеу; 

- эмпирикалық: жазбаша және ауызша сауал өткізу; ағылшын тілі 

оқытушылары мен оқушылар арасында сауалнама жүргізу; жобалық оқытуды 

қолдану үдерісін байқау; нәтижелерді өңдеудің сандық және сапалық 

әдістерін пайдалану; нәтижелерді талдау және SPSS бағдарламасы негізінде 

статистикалық мәліметтерді өңдеу. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы: 

- жалпы білім беретін мектепте шет тілін оқытуда мәдениетаралық 

қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық және әдістемелік 

негіздері анықталды; 

- жалпы білім беретін мектеп оқушыларына жобалық-бағдарлы білім 

беру негізінде МКҚ қалыптастыру үдерісінің моделі кезең-кезеңімен 

ұсынылды және шет тілдік білім берудің негізгі компоненттері мен 



әдістемелік қағидаларына сәйкес мәдени бағдарланған мазмұнды PBL 

жобасы әзірленді; 

- High-Quality PBL көмегімен мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттілікті қалыптастырудың бағалау құралдары ұсынылды. 

Зерттеудің теориялық маңыздылығы мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттіліктің теориялық және әдістемелік негіздері жасалып, қағидаттары 

айқындалғандығында, орта мектеп оқушыларының High-Quality PBL 

технологиясын қолдана отырып, мәдениетаралық және қарым-қатынас 

құзыреттілігін қалыптастырудың моделі жасалғандығында. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы коммуникациялық міндеттер 

кешенімен және мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттіліктің қалыптасу 

дәрежесін бағалау матрицасымен, жоба жасалумен айқындалады. Зерттеу 

нәтижелерін жалпы білім беретін мектептің мұғалімдері шет тіліндегі 

практикалық сабақтарда және педагогикалық мамандықтардың білім беру 

бағдарламаларында шет тілінің дидактикалық бағыты бойынша элективті 

курстар әзірлеуде қолдануға болады. 

- әдістемелік ұстанымдары эксперименттік жұмыс барысында 

тәжірибеден өткен «Project-Based Learning» («Жобалық оқыту») 

факультативті пәні әзірленді және зерттеу базасының мектеп бағдарламасына 

енгізілді. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі тұжырымдар: 

1. Шет тілін заманауи оқытудағы құзыреттілікке және жеке тұлғаға 

бағытталған әдістер –орта мектеп оқушыларының мәдениетаралық жағдайда 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыруда тиімді әрекет 

ете алады. 

2. Жобалық-бағдарлы білім орта мектеп оқушыларының 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін дамытуға, қалыптастыруға 

бағытталған және МКҚ-ның пәндік-процессуалдық мазмұнын игеруге, 

шығармашылық пен сыни ойлауды дамытуға оң әсер етеді. 

3. Қазіргі таңда оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттілігін қалыптастыру, дамыту мен жалпы білім беретін мектептерде 

PBL-ді іске асыру дәрежесі сапалы үдерістің өлшемдеріне сәйкес келмейді 

және ол дайындалу үдерісінде. Эксперименттік жұмыстың нәтижелері орта 

мектеп оқушыларының МКҚ-ны оқу үдерісіне интеграциялау және дамыту 

үшін шет тілді оқытуда ғылыми негізделген жобалық-бағдарлы оқытудың 

жеткіліксіздігі, МКҚ-ның әр түрлі аспектілерін бағалау критерийінің және 

коммуникация міндеттерінің дамымағаны зерттеудің қажеттілігін көрсетеді. 

4. High-Quality PBL-ді қолдана отырып, мәдениетаралық қарым-қатынас 

құзыреттілікті қалыптастыру үдерісінің дамыған моделі әдіснамалық 

қағидаттарға (коммуникативті және құзыреттілікке бағдарланған, 

сындарлы оқыту, проблемалық-ізденісті зерттеу, метакогнитивтік цикл 

және автономды / тәуелсіз оқыту), кезеңдерге (кіріспе кезең, жобаны 

жоспарлау кезеңі, соңғы нәтижелерді анықтау кезеңі, ақпаратты жинауға 

арналған тілдік дайындық кезеңі, ақпараттық кезең, ақпаратты талдауға 

арналған тілдік дайындық кезеңі, ақпаратты талдау кезеңі, өнім / жобаны 



құру кезеңі, жобаны ұсыну және қорғау кезеңі, тексеру кезеңі) негізделген, 

коммуникативті тапсырмалар (тақырыпты таңдау бойынша ойталқы, 

сұхбаттасу мақсатында сұрақтарды таңдау, мәліметтерді жинау және 

талдау, кіріспе брошюралар дайындау, Блум таксономиясына негізделген 

жаттығулар, IELTS халықаралық стандартына сәйкес эссе жазу, бейне 

жазбалар түсіру және оны монтаждау, т.б.) МКҚ суб-құзыреттіліктерін 

(мәдени, әлеуметтік, тұжырымдамалық, рефлексивті, когнитивті, 

коммуникативті) қалыптастыруға, сонымен қатар зерттеушілік құзыреттілік 

пен сыни ойлауды жетілдіруге бағытталған. 

5. МКҚ-ны бағалауда «blended approach of ICC assessment» негізінде 

High-Quality PBL-ді қолдану арқылы және МКҚ дәрежесін бағалау 

модельдері (М. Байрам, С. С. Құнанбаева) дескрипторлары бар, мәдени-

бағдарланған мазмұн шеңберінде «can-do statements» атты өзін-өзі 

бағалаудың құралы арасында интеграцияланған тиімді бағалау жүйесі 

жасалды. Блум таксономиясына арналған «әрекет етістіктерін» қолдана 

отырып жасалған дескрипторлар білім алушылардың мәдениетаралық қарым-

қатынас құзыреттіліктерінің қалыптасуын диагностикалауда жоғары 

тиімділігімен ерекшеленеді. 

6. High-Quality PBL-ді қолдана отырып жобаланған оқытудың әзірленген 

және тексерілген моделі, эксперименттік жұмыс нәтижелері ағылшын тілі 

сабақтарында МКҚ қалыптастырудың жоғары тиімділігін көрсетті. 

Зерттеу базасы: Қазақстан Республикасының орта білім беру ұйымдары 

(ағылшын тілінде білім беретін №57 мектеп пен Алматы қаласындағы 

«БІЛІМ-ИННОВАЦИЯ» мектеп-лицейі) 

Зерттеуді ұйымдастыру және кезеңдері. Зерттеу 2016-2020 жылдар 

аралығында жүргізілді және төрт негізгі кезеңді қамтыды. 

Бірінші кезеңде (2016 жылдың қыркүйегі – 2017 жылдың ақпан айы) 

қолданылған ғылыми-әдістемелік әдебиеттерге талдау жасалды, теориялық 

және әдістемелік негіздер, эмпирикалық зерттеулер, сонымен қатар 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыру және орта 

мектеп оқушыларына жобалық білім беруді енгізу саласындағы отандық, 

шетелдік тәжірибелер зерттелді, шетел тілін оқытуда; ғылыми-концептуалды 

зерттеу аппараты, зерттеудің мақсаты мен міндеттері, зерттеу әдістері 

анықталды, зерттеу құрылымы нақтыланды. 

Екінші кезеңде (2017 жылдың ақпаны– 2018 жылдың қарашасы) 

гипотеза нақтыланды; мәліметтерді жинау және талдау құралдары жасалды; 

жобалық оқытуды жүзеге асыру дәрежесін анықтау мен оқушылардың 

мәдениаралық қарым-қатынас құзыреттілігін қалыптастыру дәрежесінің 

диагностикалық кескінін анықтау үшін эксперименттік зерттеу жүргізілді; 

оқушылардың мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілігін бағалау мен 

диагностика құралы модельденді; жобалық оқыту негізінде (High-Quality 

PBL) мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастыру моделі 

жасалды. 

Үшінші кезеңде (2018 жылдың желтоқсаны– 2019 жылдың маусымы) 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жасалды, мәдениаралық қарым-қатынас 



құзыреттілікті қалыптастырудың ұсынылған моделі сынамадан өткізілді, ол 

жобалық оқыту негізінде (High-Quality PBL) өзін-өзі бағалау құралы мен 

мәдениетаралық қарым-қатынас құзыреттілікті қалыптастырудың 

диагностикасы құралы аясында және жоғары сапалы жобалық дайындық 

шеңберінде (High-Quality PBL) жүзеге асырылды. Жобалық оқыту және өзін-

өзі бағалау мен диагностикалаудың дамыған құралын тәжірибеде қолдану 

үшін Алматы қаласындағы «Білім-Инновация» мектеп-лицейдің оқу 

үдерісіне енгізілді. 

Төртінші кезеңде (2019 жылдың шілдесі– 2020 жылдың сәуірі) талдау 

жүргізілді, зерттеу нәтижелерінің тиімділігі айқындалды, жүйеленді және 

қорытынды тұжырымдар жасалды. 

Диссертация нәтижелерінің апробациясы. Зерттеудің негізгі 

қорытындылары мен нәтижелері төменде аталған ғылыми-практикалық, 

халықаралық және республикалық конференцияларда жарияланды: 

– FLTAL халықаралық конференциясының материалдары (2017 ж.); 

– «Білім және әлеуметтік ғылымдардағы жаңа көкжиектер»атты 

халықаралық конгресс, Стамбул (Түркия) (2018); 

– IX Халықаралық ғылыми конференция, Прага (Чехия) (2019); 

– «Халықаралық білім беру жобаларының философиялық және саяси 

аспектілері» атты халықаралық ғылыми конференциясы, Алматы,  

Абай атындағы Ұлттық педагогикалық университет (2018); 

– «Индустрия 4.0: ұрпақ диалогы және жас ғалымдарға арналған жаңа 

ұсыныстар» атты қазақ халқының ұлы перзенті Абай Құнанбаевтың 

туғанына 175 жыл толуына орай ұйымдастырылған VII Республикалық 

жас ғалымдар мен мамандардың ғылыми-практикалық конференциясы 

(2020); 

Сонымен қатар Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған басылымдарда, 

оның ішінде ғылыми журналдарда жарық көрді: 

– ПМУ хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, 2019, (1); 

– ҚазҰПУ хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» сериясы, 2019 ж., 2 

(62); 

– ҚазМҚПУ Хабаршысы, 2019 ж., No 2 (78); 

– ҚазМҚПУ Хабаршысы, 2020 ж., No 1 (81). 

Scopus базасына енгізілген - Білім беру саласындағы өзекті мәселелер, 2020 

ж., 30 (2). 

Диссертациялық жұмыстың құрылымы: Диссертация кіріспеден, үш 

бөлімнен, қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімінен және 

қосымшадан тұрады. 


