
1 
 

 111111111111



2 
 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00 

Б 94 
РЕДАКЦИЯ АЛҚАСЫ 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
 Əбіл Еркін Аманжолұлы, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ректоры,  тарих ғылымдарының докторы, профессор; 
 Медетов Нурлан Амирович,  Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 

университетінің ғылыми жұмыс жəне стратегиялық даму жөніндегі проректоры, физика-
математикалық ғылымдар докторы;  

 Мусабекова Гульвира Айдархановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетінің академиялық жұмыс жəне əлеуметтік  мəселелер жөніндегі проректор, 
педагогика ғылымдарының кандидаты;  

 Ахметов Тлеген Альмуханович, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
профессор; 

 Бережнова Елена Викторовна, педагогика ғылымдарының докторы, Мəскеу мемлекеттік халық 
аралық қатынастар институтының профессоры (Ресей, Москва қ.); 

 Бектурганова Римма Чингисовна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университеті ректорының кеңесшісі, педагогика ғылымдарының кандидаты, 
профессор; 

 Оспанов Серикбай, филология ғылымдарының кандидаты, Ы.Алтынсарин орталығының маманы;  
 Айдналиева Назгуль Аманжоловна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 

педагогикалық университетінің психологиялық-педагогикалық факультетінің деканы, педагогика 
ғылымдарының кандидаты;  

 Утегенова Бибигуль Мазановна, Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетнің педагогика кафедрасының меңгерушісі, педагогика ғылымдарының 
кандидаты, доцент;  

 Мнайдарова Светлана Сейтжановна Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік 
педагогикалық университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика 
ғылымдарының кандидаты; 

 Калиев Дастан Дуйсенулы Өмірзақ Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университетініңпедагогика кафедрасының аға оқытушысы, педагогика ғылымдарының магистры.  

 
 
Б 94 

БІЛІМ БЕРУ  ПРАКТИКАСЫ САПАСЫН ЖОҒАРЫЛАТУДЫҢ ӨЗЕКТІ 
МƏСЕЛЕЛЕРІ =АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРАКТИКИ. – Қостанай, 2019. -  257 б. 

 
ISBN 978-601-7934-67-5 
 

«Білім беру  практикасының сапасын жоғарылатудың өзекті мəселелері» тақырыбындағы  Алтынсарин 
оқуларының Халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдары осы жинаққа енгізілген.    

Мақала авторлары:  жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  мұғалімдері мен ғылыми-
ізденушілер білім беру үрдісінің сапасын жоғарылату жəне білім беруді жаңғырту мəселелері бойынша халықаралық 
кəсіби қауымдастықтың өзекті мəселелерін талқылауға алған.   

Аталған жинақ жоғары оқу орындары жəне колледж оқытушылары, мектеп  мұғалімдері мен ғылыми-
ізденушілерге  арналаған. 

В сборник включены материалы Международной научно-практической конференции «Алтынсаринские 
чтения «Актуальные проблемы повышения качества образовательной практики».  

Авторы статей: преподаватели вузов и колледжей, учителя школ и научные сотрудники обсудили актуальные 
проблемы повышения качества образовательного процесса, модернизации образования. 

Настоящий сборник предназначен для преподавателей вузов и колледжей, учителей школ, научных 
сотрудников. 

ƏОЖ 37.0 (063) 
КБЖ 74.00     

 
ISBN 978-601-7934-67-5 
 

©Ө.Сұлтанғазин атындағы Қостанай мемлекеттік педагогикалық 
университеті, 2019 
©Костанайский государственный педагогический университет 
имени У.Султангазина, 2019 



83 
 

ЖАҢАРТЫЛҒАН МАЗМҰН АЯСЫНДА БАСЫМДЫ БАҒЫТ – 
МҰҒАЛІМНІҢ ЗЕРТТЕУШІЛІК ДАҒДЫСЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ  

 
Сагадиева Кенжегуль Биахметовна, 

«ПШО» ЖМ Қостанай қ. филиалының тренері, магистр 
Қостанай қаласы  

 
Аннотация 

Автор білім беру ұйымдары педаготаргының «зерттеу дағдысы» ұғымына тоқтаған, 
педагогтың зерттеушілік – педагогикалық ойлау белгілерін сипаттайды, зерттеу іс – əрекетін 
іске асыру үшін педагогқа қажетті білім, іскерлік жəне дағдылар тізімін ұсынады. 

Аннотация 
Автор раскрывает понятие «исследовательской навыки» педагога организации 

образования, описала признаки исследовательски-педагогического мышления педагога, 
представила перечень знаний, умений и навыков, которыми должен обладать педагог для 
осуществления исследовательской деятельности.  

Abstract 
The author reveals the concept of "research skills" of a teacher at the provision of education, 

described the signs of scientific and pedagogical thinking of a teacher, presented a list of knowledge 
and skills, that a teacher should have for research activities. 
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Білім беру жүйесін жаңарту педагог кадрлардың кəсіби құзіреттілігін 
қалыптастыруда алдыңғы орынды алады. Педагогтың кəсіби құзыреттілігі бүгінгі күні 
білім беру үрдісінің тиімділігін арттыру негізінде қарастырылады. Заманауи қоғамда 
əрбір педагог өзінің практикалық қызметінде барлық болып жатқан өзгерістерді 
меңгеріп, жаңаша əдістерді меңгеруі керек. 

Жаңартылған мазмұндағы білім беру мазмұны стандартты емес жағдайда жұмыс 
істей алатын, жаңа педагогикалық технологияларды игерген жаңа тұлғадағы мұғалімнің 
қалыптасуын талап етеді.  

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кəсіпкерлер палатасының Басқарма 
төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығы бойынша Педагогтың кəсіби 
стандартына сəйкес Кəсіби стандартта бес еңбек қызметі белгіленген: 1) оқыту; 2) 
тəрбиелеу; 3) əдістемелік; 4) зерттеушілік; 5) əлеуметтік-коммуникативтік. 4-еңбек 
қызметі бойынша бастауыш сынып мұғалімінің зерттеушілік қызметіне қатысты педагог 
- білім мазмұнын меңгеру деңгейін зерделеп, білім ортасын зерттеуі керек. Сонымен 
қатар келесі іскерлік пен дағдыларды бойында қалыптастыру талап етіледі: өз бетімен 
оқу жетістіктерін бағалау үдерісін жүзеге асырады; өз бетімен білім алушылар əлеуетінің 
алғашқы диагностика əдістерін қолданады; əріптестерімен бірлесе рефлексия əдістері 
мен тəсілдемесін, білім алушылардың іс-əрекеттегі қиындықтары мен коррекциялауды 
анықтаудың əдістері мен тəсілдерін пайдаланады; өз бетімен бастауыш мектеп жастағы 
балалардың (көптілді бағдарламалармен жұмыс жасайтын мұғалімдер) тілдік 
құзыреттілігін (сөйлеудің төрт түрі бойынша) бағалау үшін ұсынылған критерийлерді 
қолданады. Білім: педагогикалық менеджменттің əдісі мен құралы ретінде 
педагогикалық мониторинг негіздері; бастауыш мектеп шақтағы балалардың тілдік 
құзыреттілігін бағалау əдістемесі; балалардың жеке ерекшеліктерін, оқудағы олардың 
мүдделерін, қажеттілігі мен қиыншылықтарын диагностикалау əдістері мен қағидаттары 
игеруі тиіс. 
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 Осы талаптардың негізінде педагог үшін практикалық қызметінде жұмыстың 
зерттеу əдістерін қолдану педагогтың маңызды сипаты. Зерттеу қызметі өзіндік кəсіби 
даму үрдісінің негізін салушы.  

Қазіргі білім беру кеңістігінде білім беру жүйесін дамытудың жаһандық 
басымдығы болып анықталған бағытталған:  

1. Білім беру мазмұнын жаңарту;  
2. Жалпы білім беру стандартын бекіту; 
3. Білім беруді ақпараттандыру жəне оқытудағы жаңа технологияларды əзірлеу;  
4. Ғылым мен білім беруді кіріктіру. 2, б.28  
Педагогтың зерттеушілік қызметінің мазмұны неден тұрады? Зерттеу қызметінің 

мазмұны қоғамды дамыту парадигмасының өзгеруі мен білім беруді дамыту 
басымдығын, жаңа педагогикалық қызметтің парадигмасының өзгерісін жəне 
жаңартылған білім беру мазмұнын, білім жүйесіндегі жаңа идеяларды қабылдап, 
пайымдаудап, іске асырудан басталады.  

Педагогикадағы зерттеуге не жатады? Педагогикадағы зерттеуге оқыту мен 
тəрбиелеу механизімі, педагогиканың теориясы мен тарихы, оқу-тəрбие жұмысын 
ұйымдастыру əдістемесі, мазмұны, қағидалары мен жұмысты ұйымдастыру түрлеріне 
бағытталған қоғамдық маңыздылығы бар заңдылықты зерделеу, жаңа білімді 
қалыптастырудың тəжірибелік қызметі үрдісінің нəтижесін зерттеу жатады. Ізденудегі 
зертеушілік жұмыс – педагогтың кəсіби өсуінің тиімділігін арттырады.  

 Өзінің педагогикалық қызметін тəжірибені зерттеумен қоса алып жүргізгісі 
келетін педагогқа бір жұмысты екінші жұмыспен толықтырып қана қоймай 
педагогикалық жұмысты түрлендіре отырып жетілдіруі қажет. Əлбетте, педагог-
зерттеушінің ойлауы зерттеумен айналыспайтын педагогтың ойлауынан ерекшеленеді.  

Педагог – зерттеушінің ойлауы қандай өзгешеліктермен ерекшеленеді? Ғылыми – 
педагогикалық ойлаудың белгілері келесілер арқылы анықталады:  

1) бақылау, талдау жəне бақыланған деректерді түсіндіру, елеулі жəне елеусіз 
фактілерді бөлу дағдысы;  

2) эксперимент жүргізу дағдысы (қондырғысы, қойылымы түрінде, нəтижелерді 
рəсімдеп, түсіндіру дағдысы); 

3) Оның жеке кезеңдерінде белсенді ізденіс жүргізу дағдысы;  
4) Зерттеудің құрылымын түсіну;  
5) жалпы бастамалар мен қағидаларды меңгеру;  
6) материалды талдап жəне оны тарату дағдысы;  
7) бақылау, талдау əдістерін пайымдау; 
8) үдерістер мен құбылыстардың өзара байланыстарын қарастырып, олардың пайда 

болу себептері мен қарама – қайшылықтарын анықтай білу. 
Зерттеушілік қызметті жүзеге асыру үшін педагогта қандай білік пен дағдылар 

болуы қажет?  
1. Педагогикалық үдерісті бақылай білу, əрі қарай жетілдіру үшін мəселелер мен 

сұрақтарды айқындау; 
2.  Мəселелелі-педагогикалық жағдай туындағанда гипотезаны ұсына білу; 
3. Педагогикалық əдебиеттерді, алдыңғы қатарлы зерттеу жұмыстарын 

қолданып, оны сыни қабылдап, өз ой пайымдарын келтіре білу; 
4. Анықтамалық əдебиеттермен жұмыс істеу дағдысы;  
5. Педагогикалық үдерістің алғашқы бақылауы мен талдауын жүргізу, 

сабақтардың мазмұнына қарай, балалармен жұмыс істеу əдістерін ұйымдастыруын 
талдау, өзінің тұжырымдарын мазмұны жағынан жəне психологиялық-педагогикалық 
тұрғыда негіздеу;  

6. Басқа педагогтардың алдыңғы қатарлы тəжірибелерін өз тəжірибесіне 
шығармашылық түрде бейімдеп енгізу.  
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Аталған барлық қызметтер педагогтың тұлғалық толыққанды жүйесінде өзара 
тығыз байланыста жəне шығармашыл, белссенді педагог-зерттеушінің негізін құрайды.  

Педагогтың зерттеуді жүргізуіне қажетті сұрақтарды талдауға қатысты білік, 
дағдыларына көшеміз. Педагогтың зерттеушілік қызметін табысты атқаруы үшін 
зерттеушілік білік, дағдыларын шартты түрде келесі топтарға біріктіруге болады:  

1) операциялық зерттеушілік дағды;  
2) ұйымдастырушылық зерттеушілік дағды; 
3) тəжірибелік зерттеушілік дағды; 
4) коммуникативті зерттеушілік дағды. 
Əртүрлі авторлар бірнеше классификация береді. Подход Ю. К. Бабанского 

педагогикалық зерттеу əдістерін келесі ретте классификациялайды:  
- зерттеу мақсаты бойынша;  
- ақпарат көздері бойынша;  
- зерттеуді дамыту логикасы бойынша; 
- деректерді өңдеу мен талдау тəсілі бойынша. 3, б. 152] 

Зерттеудің нəтижесі деп нені есептеуге болады? Зерттеу нəтижелері – зерттеу мақсаты 
мен міндеттеріне сай алынған жаңа идеялардың, практика барысындағы жинақталған 
жиынтығы. Бұл: тəжірибелік ұсыныстар: (жаңа əдістер, ережелер, алгоритмдер, 
ұсыныстар, нормативті құқықтар, бағдарламалар, бағдарламаға түсініктеме жазбалар) 
оларды жетілдіру, өңдеу, бейімдеу.  

Жоғарыда аталғандар негізінде педагогтың зерттеушілік қызметінде білік, дағды, 
іскерілікті қалыптастырудың келесі кезеңдерін белгілеуге болады.  

Бірінші кезеңінде педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың педагогикалық 
білімінің тұжырымдамаларына сəйкес əдістемелік жұмыстың дəстүрлі түрлерін 
меңгереді. Екінші кезеңінде педагогикалық шығармашылдық тұжырымына, алдыңғы 
қатарлы педагогикалық тəжірибені зерделеу мен таратуға бағытталады. Үшінші 
кезеңінде педагог оқытудың технологиясының мүмкіндіктерін зерделеп, оқу құралдарын 
əзірлеуге қатысады. Төртінші кезеңінде (жеке идеяларын іске асыру) педагог өз 
тəжірибелерін зерделейді, зерттеу нəтижесі бойынша оқу құралын, оқу-əдістемелік 
жинақтарға оқытудың жеке технологияларын əзірлеп, кірістіреді. Бесінші соңғы кезеңі 
(жаңа педагогикалық білім қалыптастырады) өзінің тəжірибесі бойынша мақалалар, 
оқытудың жаңа əдістері мен тəсілдері бойынша көмекші құралдарды əзірлеп таратуды 
көздейді. 4, б. 147  

Қоғамдағы заманауи өзгерістер педагогтың қызметін жаңа педагогикалық 
құндылықтарға қарай қайта бағдарлауды талап етеді. Педагогтың зерттеушілік жұмысы 
– инновациялық бағыттағы дамып жатқан мекемені үстемді дамуына үлес қосатын 
құрамдас бөлігі.  
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