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STEAM SYSTEM IN EDUCATION AND ROBOTICS 
  
Annotation. This article is written about STEAM system, its definition, appearance and the benefits of this 

system. Also, the question is raised about what robotics, robotics teaching goals and describes the current situation 
of robotics in Kazakhstan. STEAM system is an innovation that is conquering the whole world. It is possible that in 
the future all areas of education will work on this system. Because learning objects much better not to be limited in 
theory of knowledge, as well as the consolidation of knowledge in practice in the process of development and 
modernization projects, linking them with other objects. So now a lot of attention in learning should be paid to 
integrated education. Integral training helps people develop technical creativity, critical thinking, ability to work in 
groups, refer to the work with responsibility and interest. The information about the term "robot", the facts in the 
field of robotics and teaching benefits of robotics as a subject is given. If we consider robotics as an element of 
STEAM system, pupils and students will not spend much time at their desks, will be in the process of working on 
their projects, programming, testing and updating. Given this fact, it can be ensured that the lessons will be 
interesting for pupils and students. 

Key words: STEAM system, education, integral education, robotics, technology education, technological 
creativity. 
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БІЛІМ БЕРУДЕГІ STEAM ЖҮЙЕСІ ЖƏНЕ РОБОТОТЕХНИКА 
  
Аннотация. Мақалада STEAM жүйесі туралы, аңықтамасы жəне шығуы жайлы, осы жүйенің артықшы-

лықтары жайлы жазылған. Сонымен қатар, робототехника деген не, робототехника пəнінің оқытудағы мін-
деті, Қазақстандағы робототехниканың қазіргі жағдайы туралы жалпы мəлімет келтірілген. STEAM жүйесі 
бүкіл əлемді жаулап келе жатқан инновация болып табылады. Келешекте барлық білім беру салалары осы 
жүйемен жұмыс жасауы əбден мүмкін. Өйткені, пəндерді оқыту барысында теориялық біліммен ғана шек-
телмей, меңгерген теориялық білімді басқа да пəндермен ұштастыра отырып практика жүзінде, жобаларды 
жасау жəне модернизациялау барысында қолдану жəне бекіту əлдеқайда тиімді болып келеді. Сондықтан, 
адамдарлды оқыту барысында интегралды оқытуға аса көп көңіл бөлу керек. Интегралды оқыту арқылы 
адамдардың техникалық шығармашылығын, сыни тұрғыдан ойлау қабілетін, топпен жұмыс жасауға, 
жұмысқа қызуғылықпен жəне жауапкершілікпен қарауға үйретеді. «Робот» терминінің тарихы, робототех-
ника пəні саласындағы фактілер, осы пəнді оқыту артықшылығы мен пайдасы жайлы жазылған. STEAM 
жүйесінің элементі ретіндегі робототехниканың қызықтырарлығы, оқушылар мен студенттер оқу барысында 
уақыттын көп бөлігін партада емес, өз жобаларын жасау, программалау, тестілеу, жаңарту үстінде болады. 
Осы фактіні ескерсек, сабақ оқушыларға жəне студенттерге тиімді жəне қызықты болып өтуіне кепіл.  

Түйін сөздер: STEAM жүйесі, білім беру, пəн, интегралды оқыту, робототехника, ғылыми-техникалық 
білім, технологиялық шығармашылық. 

 
Біздің қоғамда, білім беру жүйесінде де заман талаптарына сай өзгерістер болып жатады. 

Кеңес Одағы кезеңінде білім беруде оқушының хоббиі, бір пəнге деген талпынысы жəне 
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қызығушылығы сияқты фактілер ескерілмеді десек болады. ХХ ғасырда мектеп тек жоғары 
мектепке түсуге қажет білімі бар теоретиктерді даярлады, ал ХХІ ғасырда жағдай түбінен өзгерді. 
Педагогикалық процессте оқушының қызығушылығын оятып, білімге талпынысын ашуға, өз 
бетімен ізденуге, гипотеза ұсынып, анализ жасап, қорытынды шығаруға бағытталған əдістемелер 
пайда бола бастады [1][2]. 

Қазіргі күнде көптеген елдерде STEAM-жүйесі түрлі білім беру бағдарламаларына енгізіліп 
жатыр, STEAM-орталықтары құрылуда, осы бағытта халықаралық конференциялар өткізілуде.  

STEAM-жүйесінің акронимымен танысатын болсақ. «STEM» аббревиатурасын алғаш рет 
америкалық бактериолог Р.Колвэлл 1990 жылдары ұсынды, бірақ ол тек 2000 жылдарда əйгілі бола 
бастады. STEM негізінде бұл терминнің жаңа нұсқалары пайда бола бастады, солардың ішінде ең 
кең таралғаны STEAM (ғылым, технологиялар, инженерия, өнер жəне математика) жəне STREM 
(ғылым, технологиялар, робототехника, инженерия жəне математика) болды. Қазіргі кезде STEM 
əлемдік білім берудегі басты трендтерінің бірі болып табылады [3][4] . 

Яғни, STEAM-білім беру жүйесі – жақсы даярланған кадрлармен қамтамасыздандырылуына, 
жаңа технологиялардың, инновациялық ой-сананың дамуына бағытталған ғылымдардың бірігуі. 

Осы оқыту əдісінің қандай артықшылықтары бар жəне неліктен ол Америка, Солтүстік жəне 
Батыс Еуропада өте танымал болды?  

STEAM-жүйесінің артықшылықтарына тоқталатын болсақ: 
 Пəн емес, «тақырып» бойынша интегралды оқыту. 
STEAM-оқыту жүйесі өзінде пəнаралық жəне жобалық жағынан оқыту түрін қарастырады, 

оның негізінде жаратылыстану ғылымдарының, технологияның, инженерлік істің, өнердің, 
математиканың интеграциясы жатыр. Ғылымды, технологияларды, инженерлік істі, өнерді жəне 
математиканы интегралды түрде оқыту өте маңызды, өйткені практикада бұл салалар тығыз 
байланысқан [5]. 
 Ғылыми-техникалық білімді өмірде қолданылуы. 
STEAM-білім беру жүйесі практикалық сабақтардың көмегімен оқушылар мен студенттерге 

ғылыми-техникалық білімді өмірде қолдануды үйретеді. Əр сабақта олар заманауи индустрияның 
жобаларын құрады, жобалайды жəне дамытады. Олар шын жобаны зерттейді, нəтижесінде өз 
қолдарымен шын жобаның прототипін құрады. Мысалға, жас инженерлер зымыран жасау 
барысында қысым, инженерлік дизайн, координаталық ось, траектория, үйкеліс күші, ұшу бұрыщы 
ұғымдарымен танысады. 
 Өз күшіне деген сенімділіктің артуы. 
Оқушылар мен студенттер түрлі жобаларды жасай отырып, көпірлер мен жолдар салу 

барысында, машиналар мен аэропландарды жүргізген кезде, роботтар мен электронды ойындарды 
тестілеген кезде, жер асты жəне ауа конструкцияларын жасау барысында өздерінің ой-саналарын 
жəне талпыныстарын күшейте түседі. Соңында, өз күштерімен барлық мəселелерді шешіп, 
мақсаттарына жетеді. Балалар үшін бұл – шабыт, жеңіс, адреналин жəне қуаныш.  
 Белсенді коммуникация жəне топтық жұмыс. 
STEAM-жүйесі өзінің белсенді коммуникация жəне топтық жұмысымен ерекшеленеді. 

Уақыттың көп бөлігін оқушылар партада өткізбейді, олар өз конструкцияларын тестілейді жəне 
дамытады. Олар əрдайым жетекшілерімен жəне топтың басқа да мүшелерімен араласып тұрады. 
Балалар процесске белсенді қатысқан кезде сабақты жақсы меңгереді [6]. 
 Сыни ойлау мен проблемаларды шешу дағдыларын дамыту.  
STEAM бағдарламалары балалар өміріндегі тап болуы мүмкін қиындықтарды жеңу үшін 

қажет сыни ойлау жəне проблемасын шешу дағдыларын дамытады. Мысалы, студенттер жоғары 
жылдамдықты машиналар салады, содан кейін оларды тексереді. Бірінші сынақтан кейін олар 
автокөлік мəреге қандай себептермен жеткен жоқ айқындайды. Мүмкін алдыңғы бөліктің дизайны, 
дөңгелектер арасындағы қашықтық, аэродинамика немесе бастау күші əсер етті ме? Əрбір тесттен 
кейін (старт) олар мақсатқа жету үшін дизайды жақсартады. 



ISSN 1991-346X                                                                                      Серия физико-математическая. № 2. 2017 
 

 
83 

 Жобаларға шығармашылық жəне инновациялық көзқарас. 
STEАM оқыту алты кезеңнен тұрады: сұрақ (міндет), талқылау, жобалау, құру, тестілеу жəне 

дамыту. Бұл қадамдар жүйелі жобалық тəсілдің негізі болып табылады. Өз кезегінде, қатар өмір 
сүру немесе əртүрлі мүмкіндіктерін араластыра пайдалану шығармашылық жəне инновациялар 
үшін негіз болып табылады. Осылайша, ғылым мен техниканы бір мезгілде зерттеу жəне қолдану 
барысында жаңа инновациялық жобаларды көптеп жасауға болады. Өнер жəне сəулет қатар болуы 
үлкен үлгі [6]. 
 Өмірдің технологиялық инновацияларына балаларды дайындау. 
STEАM бағдарламалар сондай-ақ балаларды технологиялық тұрғыдан дамыған əлемге 

дайындайды. Өткен 60 жыл ішінде технологиялар өте жақсы дамыды, Интернет (1960) жəне GPS 
технологиясының (1978) ашылуынан ДНК сканерлеуіне дейін (1984), сондай-ақ əрине, IPod (2001). 
Бүгін барлығы дерлік IPhone жəне басқа смартфондарды пайдалануда. Біздің əлемді бүгін 
технологияларсыз елестету мүмкін емес болып келеді. Ол сондай-ақ технологиялардың дамуы 
жалғасады жəне STEАM дағдылар осы дамуының негізі болып табылатының айтады. 
 STEАM мектеп бағдарламасына қосымша ретінде.  
7-14 жас аралығындағы мектеп оқушыларына арналған STEАM бағдарламалары олардың 

күнделікті сабақтарына қызығушылығын арттыру құралы ретінде қарастылған. Мысалы, физика 
сабақтарында тартылыс күші жайында тақтадағы формуламен білім алса, ал STEАM 
үйірмелерінде оқушылар парашюттер, зымыран немесе ұшақтар жасау жəне іске қосу барысында 
өз білімдерін бекіте алады. Оқушыларға күнделікті өмірде көрмейтін немесе естімейтін 
терминдерді түсінуге оңай емес. Мысалы, қысым немесе температураның арту аясында көлемнің 
кеңеюі. STEАM сабақтарында қызықты эксперименттер өткізіп осындай терминдерді оңай 
түсінуге болады. Сол себепті АҚШ-та орта мектептер STEАM-орталықтарымен белсенді жұмыс 
жасауда [6]. 

STEAM жүйесінің жаңалығы болып табылатын робототехника пəні аты айтып тұрғандай 
«роботтармен» байланысты. Сол себепті, алдымен «робот» терминімен таныса кетейік.  

Заманауи қоғамда роботтарды күнделікті өмірге ендірілуі жүзеге асырылып жатыр, көптеген 
процесстер роботтармен алмастырылуда. Роботтарды қолдану салалары əртүрлі: медицина, 
құрылыс, геодезия, метеорология жəне т.б. Адамның өміріндегі көптеген процесстерді 
роботтарсыз елестету мүмкін емес (мобильді роботтар): күтүші робот, бала қараушы робот, үй 
жинайтын робот жəне т.б. 

Жалпы айтқанда, робот – бұл механикалық іс-əрекеттерді орындайтын əмбебап автомат. 
Олардың ерекшелігіне орындалып жатқан операциядан оперативті түрде басқа операцияға көшу 
болып табылады. Роботтардың бірнеше түрі болады жəне əрқайсысының өз аңықтамасы болады. 
Көбінесе үш түрлі роботтар жайлы айтылады, олар: өндірістік роботтар, адаптивті роботтар жəне 
жасанды интеллекті бар роботтар немесе интегралды [7]. 

Өзінің атымен «роботтар» кибернетиктер немесе инженерлеге емес, жазушыларға алғыс 
айтулары қажет. «Робот» сөзің алғаш рет ойлап тапқан адам – əйгілі чех драматург-жазушысы 
Карел Чапек [8]. 

30-шы жылдардың басында Чапек «RUR» атты пьесаны жазады. Сол пьесаның кейіпкері 
инженер Росс адамның барлық жұмысын атқаратын күрделі машинаны ойлап табады. Сол адам 
тектес машинаны «робот» деп атайды. Росстың жаңалығы бірден капиталисттердің назарына ілінді 
жəне солардың арқасында роботтар жасайтын арнайы фирмалар құрылды. Олар адамдарға өте 
ұқсас болған жəне барлық жұмысты істей алатын еді. Роботтарға деген сұраныстың өсуі фабрика 
мен зауыттарда адамдарды роботтармен алмастырылуына алып келді. Бірақ капиталисттердің 
қуанышы ұзаққа созылмады. Бір күні роботтар көтеріліске шығып, адамдар жер бетінен жойылды, 
ал олардың орнын роботтар басты... [9]. 
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Роботтар жайлы бірінші пьесаның ширатылуы адамдардың ойларында біраз уақытқа дейін 
жағымсыз ой қалдырды. Дегенмен, техника дамуын тоқтатпады, ал адамдар эмоцияларына 
қарамай роботтарды құрды.  

«Робот» сөзінің авторы Карел Чапек болса, «роботехника» сөзінің («робототехника» емес) 
авторы Айзек Азимов болады, ол фанаттар арасындағы ең үлкен зерттеуші болған. 

Азимов роботтың механикалық құрылғылары жайлы өте аз жазған еді. Бірақ кітабында 
роботтың сырты қатты металдармен немесе ерекше пластикпен қапталғандығын, адам тектес 
роботтардың ішкі құрылысы ас қорыту процессін көрсететін фторпластиктен жасалған қаптан 
тұратының жазған [14]. 

Робототехника (робот жəне техника cөздерден; ағыл. robotics — роботика, роботехника) – 
білім алушылардың бағдарламалау жəне құрастыру дағдыларын дамытуға мүмкіндік беретін 
пəндердің бірі [10][11][12]. 

Робототехника – автоматтандырылған жүйелерді, роботтарды құрумен айналысатын 
қолданбалы ғылым. Робототехника физика, математика, информатика, механика, кибернетика 
секілді ғылымдарға сүйенеді [13]. 

Робототехника – білім берудегі əмбебап құрал. Оны мектеп пəні ретінде, сабақтан тыс іс-
шаралар ретінде жəне қосымша ретінде оқытуға болады. Барлық жастағы адамдарға сəйкес келеді, 
мектепке дейінгі балалардан бастап кəсіптік білімге дейін. Сонымен қатар, робототехникалық 
құралдарды пайдалана отырып балаларды оқыту – бұл ойын барысында оқыту жəне техникалық 
шығармашылық болып табылады жəне өздеріне сенімді, өз ісіне қызуғышылықпен жəне 
жауапкершілікпен қарайтын тұлғаларды тəрбиелеуге жетелейді [15][16][17]. 

Білім беру робототехникасы адамдардың техникалық жағынан икемділігін ерте уақытта 
аңықтауға жəне осы бағытта өсуге көмектеседі. 

Робототехниканы бастауыш, жалпы орта, кəсіптік жəне жоғарғы білім беруде жəне арнайы 
оқытуда қолдануға болады. 

Робототехника пəнінің оқытудағы міндеті: 
• робототехниканың қазіргі заманғы жағдайымен таныстыру; 
• логикалық жəне шығармашылық ойды дамыту; 
• робототехника жəне роботтарды құрастыру саласындағы негізгі ұғымдарды қарастыру; 
• роботтарды құруға жəне программалауға үйрету; 
• техникалық-шығармашылық саласында жобалар құру жəне ұсыну біліктілігін арттыру; 
 Робототехниканың Қазақстандағы қазіргі жағдайына тоқталатын болсақ, робототехникаға 

ерекше көңіл бөлінуде. 2014 жылдан бастап жалпы білім беретін мектептерінің жəне Назарбаев 
Зияткерлік мектептерінің оқушылары арасында жыл сайын Робототехникадан Республикалық 
олимпиада өткізілуде. Республикалық олимпиада жеңімпаздарының Робототехникадан 
Бүкілəлемдік олимпиадаға (WRO – World Robots Olympiad) қатысуға мүмкіндіктері бар. Сонымен 
қатар, 2015 жылдан бастап Қарағанды қаласындағы «RoboLand» Халықаралық роботехника 
фестивалі жыл сайын өткізілуде, оған басқа елдерден де өкілдер қатысады (Сербия, Ресей жəне 
т.б.). 

2016 жылдан бастап алғаш рет робототехниканың оқу зертханалары ашыла басталды, ең 
алғашқысы Алматы қаласыдағы №159 гимназиясында ашылды. Жақын арада Қазақстанның басқа 
метептерінде тағы 90 зертхананың ашылуы жоспарланды. Педагог мамандарды даярлау да 
жүргізіліп жатыр: қазіргі уақытта «Робототехника» элективті курсы бойынша 64 тренер 
даярланды. 

STEАM-білім беру саласында халықаралық ынтымақтастық жасасудың тəжірибесі де бар. 
Мысалы, 2014 жылдан бері 20 млн. стерлинг фунты жалпы бюджетімен Ұлыбритания мен 
Қазақстан арасындағы «Ньютон – əл-Фараби» атты бесжылдық бағдарламасы жүзеге асырып 
жатыр. Бағдарламаның басты мақсаты – ғылыми жəне инновациялық əлеуетті нығайту, мамандар 
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алмасу жəне бірлескен зерттеу орталықтарын құруда екі мемлекеттің өзара іс-əрекеттесуі. 
Осылайша, біздің еліміз дамыған елдермен бірдей бағытта ілгерілеп келеді. STEАM-білім беру 

оқуды жəне мансапты қосатын көпір болып табылады. Оның тұжырымдамасы балаларды 
технологиялық тұрғыдан дамыған əлемге дайындайды. Келешектің мамандарына жан-жақты 
дайындық пен жаратылыстану ғылымдары, инженерия, технологиялар мен математиканың əртүрлі 
білім беру салаларынан алынған білім керек [18][19][20]. 
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СИСТЕМА STEAM В ОБРАЗОВАНИИ И РОБОТОТЕХНИКА 
 
Аннотация. В этой статье написано о системе STEAM, её определение, появление и о преимуществах 

этой системы. Также поднимается вопрос о том, что такое робототехника, цели преподавания робототехники 
и рассказывается о нынешней ситуации робототехники в Казахстане. Система STEAM - это инновация, 
которая завоёвывает весь мир. Есть вероятность, что в будущем все сферы образования будут работать по 
этой системе. Потому что в обучении предметов гораздо эффективнее не ограничиваться теоритическими 
знаниями, а также важно закрепление знаний на практике в процессе создания и модернизации проектов, 
связывая их с другими предметами. Поэтому сейчас в обучении большое внимание нужно уделять 
интегрированному образованию. Интегрированное обучение помогает развить в людях техническое твор-
чество, критическое мышление, способность работать в группах, с ответственностью и интересом отно-
ситься к работе. Приведена информация о термине «робот», фактах в сфере робототехники и о преиму-
ществах преподавания робототехники как предмета. Если рассматривать робототехнику как элемент 
системы STEAM, то ученики и студенты не будут проводить много времени за партами, а будут в процессе 
работы над своими проектами, программированием, тестированием и обновлением. Учитывая этот факт, 
можно гарантировать, что уроки для учеников и студентов будут проходить интересней. 

Ключевые слова: система STEAM, образование, предмет, интегральное обучение, робототехника, 
научно-техническое образование, технологическое творчество. 
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