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Бұл ецбекте оқыту туралы негізгі теориялық пршіціштерге, концсптілер мен ғылыми- 
зерттеу нэтижелеріне жаңаша көзқарастар ұсынылады жопе оны заманауи мектептерде кол- 
дану мәселесіне баса назар аударылады. Кіріспеде оқыту теорнялары, зерттеу тосілдері мен 
мәселелері жоне оқытуды зерттеудіц тарихн нсгіздері қамтылса, кейінгі тарауларда нейроғы- 
лымныц білімге ықпалы, олеуметтік-танымдьщ оқыту моселслері, ақпаратты өңдеу теориясы, 
ягпи деректерді кодтау жоне сақтау, конструктивизм т.б. теориялар талқыланады. Сондай-ақ 
бұл басылымда технологияга қатысты бөлімдер, әсіресе контекстік әсерлердіц мацызын аша- 
тын тақырып тыц зерттеу жацалықтарымен толықтырылған. Қорытыпды тарауда студенттер 
оқу прецесі барысында оз бетінше орьшдауга тиіс тансырмалар берілген.

Қазақ тіліне жетіиші басылымынан аударылған бүл оқулық педагогика, психология ма- 
мандықтары бойыиша білім алушы студенттерге, магпстранттарга жәие осы салаға қызыгушы- 
лы қ танытушы барша зерттеушілерге арналады.
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