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организация пробной и актуальной аккредитации. Было проведено несколько крупных семинаров и форумов 

результатом которого стали изменения в понимании инженерного образования. Участие экспертов из Центральной 

Азии в процедуре аккредитации способствовал развитию нового взгляда на проблему дизайна образовательных 

программ. Создание инженерных обществ в странах региона стимулирует развитие данной системы обеспечения 

качества. Более того укрепилось сознание необходимости сотрудничества в данной сфере как между странами 

региона так и с европейскими партнерами. 

Участие же в данном проекте ENAEE как аффилированной структуры FEANI позволяет странам региона в 

целом представить себе картину динамики развития не только обеспечения качества и аккредитации, но и 

сертификации инженерных кадров. В данном контексте актуализация проекта и внедрение ее результатов в жизнь 

будет способствовать развития инженерного образования. 

Проект Европейского союза TEMPUS QUEECA представляет собой уникальную программу сотрудничества 

между соседними регионами. Пожалуй трудно оценить вклад наших европейских партнеров в развитие данного 

проекта. Данный проект явился очень важным шагом в интеграции систем обеспечения качества Европейского 

союза и Центрально Азиатского региона.  

Следующей важной проблемой является сертификация инженерных кадров. В Казахстане отсутствует понятие 

инженерных кадров. Это отражается, как на классификаторе специальностей, где данное понятие отсутствует, так и 

на отсутствии четкой системы сертификации инженерных кадров. Вопрос о сертификации инженерных кадров 

остается сложным в связи с тем что у государства отсутствует четкое понимание политики в данной области. На 

протяжении последних 10 лет государство пытается сформировать национальные квалификационные рамки 

основываясь на Европейском опыте. Однако данные попытки до сих пор не могут привести к положительным 

сдвигам так как нет четкого опыта сотрудничества между государством и бизнесом в данной области. Конечно есть 

отдельные попытки общественных организации как то Казахстанское общество инженерного образования 

разработать подобную систему основанной на принципах международной сертификации по критериям 

международных сетей таких как FEANI, APEC Engineer. Однако все это не имеет достаточного эффекта в связи с 

отсутствием четкой юридической регламентацией данной деятельности со стороны государства. Казахстану 

необходим любой опыт по сертификации инженерных кадров без наличия которой инженерное образование 

региона может оказаться за бортом системы признания квалификации. 

Еще одной не менее важной проблемой является повышение квалификации педагогов инженеров. Последние 

реформы в данной области проводимые на протяжении последних лет в Республике Казахстан ограничили 

возможности вузов и неправительственного сектора в организации курсов повышения квалификации. На базе 

Институтов повышения квалификации появился национальный гигант «Орлеу» и правом вести деятельность в 

данной области обладает Назарбаев университет. Никаких конкретных обосновании об этом ограничении не 

приводилось. В результате профессорско-преподавательский состав лишился возможности повышения 

квалификации в ведущих вузах страны. Это особенно сильно ударило по инженерному образованию. 

Но в целом вопреки законодательству идет формирование современной системы повышения квалификации. 

Так создан тренинговый Центр IGIP КазНУ который работает на базе аккредитованной образовательной 

программы. Разработана совместная платформа IUCEE и КазНУ имени аль-Фараби что позволило сформировать 

новую платформу KIUCEE. 

Развитие инженерного образования в значительной степени гарантирует развитие наукоемких отраслей 

экономики без чего нельзя представить современное государство. Новые векторы развития требуют создания 

условии для качественно иного вузовского компонента. При этом следует учесть что основой развития любого 

процесса в условиях рыночной экономики является конкурентная среда которую нам предстоит создавать. 

 

Ерназарова Г.И., Турашева С.К., Ануарова Л.Е. 

ЖОО ҰСТАЗДАРЫ МЕН ОҚУШЫЛАРДЫҢ ҒЫЛЫМИ ҚОҒАМЫНЫҢ БІРЛЕСКЕН ЖҰМЫСТАРЫ 

 

Заманауи ақпараттық қоғам білім көлемінің жоғары қарқыны және олардың жылдам ауысуымен сипатталады.  

Сондықтан қазіргі мектепте білім алушыларға тек білімнің белгілі бір көлемін беріп қана қоймай, сонымен қатар 

оларды ақпаратты іздеу, іріктеу және өңдеу тәсілдерімен де қаруландыру, яғни негізгі құзіреттіліктерді 

қалыптастыру маңызды. Еліміздегі білім жүйесінің жаңа білім стандарттарына ауысуы мектепті басқару 

мазмұнына, құрылымы мен басқаруына өзгерістер енгізуді талап етеді, оның мәні назарды білім беру 

трансляциясынан оқу әрекетін ұйымдастыру мен жалпы оқу біліктіліктерін, дағдылары мен әрекет тәсілдерін 

қалыптастыруға  ауыстыру болып табылады. Білім стандартының мазмұнына сәйкес жалпы оқу біліктілігінің, 

дағдылары мен әрекет тәсілдерінің тізбесіне танымдық, ақпараттық-коммуникативтік және рефлекстік әрекет 

кіреді. Оқу әрекеті дәстүрлі түрде екі топқа бөлінеді: сабақ және сабақтан тыс әрекет. Бірақ осы топ арасындағы 

айырмашылықтан гөрі ұқсастығы көбірек. Олардың ұқсастығы мақсатында, мазмұнында, құрылымында, мақсатқа 

жету критерийлерінде және т.б. Сабақтан тыс әрекеттің негізгі ерекшелігі – барлық өткізілетін шаралардың 

мәдениеттану аспектісі болып табылады. Барлық сабақтан тыс әрекеттің басты мақсаты – білім алушылар 

мәдениетін қалыптастыру мен дамыту болып табылады ғой. 
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Білімнің жоғары деңгейін қамтамасыз ететін білім мекемесінде зерттеу әрекетінің дағдыларын қалыптастыру, 

шығармашыл және зияткерлік әлеуетін дамыту, сабақ және сабақтан тыс әрекет адам және адамзат туралы білім 

ретінде гуманитарлық пәндердің кіріктірілуі негізінде құрылады. 

Оқушылардың ғылыми қоғамы (ОҒҚ) – оқушылардың өзін-өзі басқару органы – өнер, спорт, техника және т.б. 

сияқты мәдениет элементтерінен тұратын орта қалыптасатын сабақтан тыс әрекет ошағы. 

Мектептегі оқушылардың өзін-өзі басқару органы – салыстырмалы ұғым, өйткені осында болатын барлық 

үрдістер үшін директор мен педагогтар жауап береді. ОҒҚ-дағы өзін-өзі басқару тек жоба тақырыбын, ғылыми 

жетекшіні таңдауға, ОҒҚ Кеңесін сайлау мүмкіншілігін  ғана емес, сонымен қатар өзінің ғылыми еңбегінің 

барынша нәтижелі болуы үшін жауапкершілікті де көтеруге ықпал ететіні түсінікті. Ол бірінші кезекте ОҒҚ-на 

мүшеліктің ерікті болуы мен әрекет саласын еркін таңдауға байланысты. 

ОҒҚ кез келген мектепте құруға болады. Бұл қоғам ғылыми жұмыспен шұғылданғысы келетін барлық 

оқушыларды біріктіруі тиіс. Бұл жерде әр оқушы өз қызығушылығы бойынша ғылыми зерттеу саласын таңдай 

алады. Әрбір оқушымен педагог, балалардың қабілеттері мен мүмкіндігін ескере отырып, жеке қарқын мен 

режимде жұмыс істеу керек. 

ОҒҚ-да  балаларды өзекті тақырыпқа өз бетімен ғылыми зерттеу жүргізу қызықтырады. Химия, биология, 

физика пәндерінен және мектепте оқылмайтын медицина, фармакология, филология, лингвистика бойынша да 

зерттеулерді таңдауға болады. Зерттеуді шет тілінде де орындауға болады. Әлеуметтік сауалнамалар, сұрақ-

жауаптар, тестілеу жүргізуге, тәжірибелер жасауға, фильм түсіруге, сондай-ақ ғалымдар жұмысымен танысуға, 

нақты ғылыми зертханаларға баруға, өз баяндамасын оқуға және басқа да көптеген істер атқаруға болады. 

ОҒҚ-да балалардың өз әрекетін өзі басқаруы маңызды жұмыс болып табылады: президент сайлайды, жұмыс 

барысын бақылайды, конференциялар өткізеді, ОҒҚ мүшелерінің ғылыми жұмыстарының жинағын жасайды. 

Әрине, осының барлығы үлкендердің бақылауымен, бірақ өте «нәзік» бақылауымен  жүргізеді. 

Сондай-ақ өзінің ғылыми зерттеуінің нәтижесі үшін оқушы өзі жауап беретінін айта кеткен маңызды. Ғылыми 

жетекші тек кеңес береді, ақыл айтады, ұсыныстар жасайды, онымен автор келіспеуі де мүмкін. 

Өз зерттеуімен жұмысында бала үлкен адамдармен қарым-қатынас жауы керек, мысалы, әлеуметтік сауалнама 

жүргізу барысында. Ал ондай қарым-қатынасқа үйрену керек қой: қалай әңгімені бастау керек, сұрақтарды қалай 

қою керек, әңгімені қалай аяқтау керек. Осындай қарым-қатынас өте маңызды, ол балаға болашақта өте керек 

болады. 

Ғылыми қоғам жұмысына ата-аналар, аталар мен апалар, оқушының зияткерлік дамуына мүдделі барлық отбасы 

мүшелері белсенді қатыса алады. Егер олардың ғылыми жұмыс бойынша тәжірибесі болса, ол тіпті өте пайдалы. 

ОҒҚ әр мүшесі өзінің ғылыми жұмысын көпшілік алдында қорғауы керек. Оған балаларды арнайы үйрету 

керек: сөзді қалай бастау керек, не айту керек, сұрақтарға қалай дұрыс жауап беру керек және т.б. Егер керек болса, 

сөзді алдын ала дайындау да керек. Өз сөзін сауатты жеткізе алатын, кез келген сұраққа нақты және дұрыс жауап 

бере алатын, пікірталас пен пікірсайыс арасындағы айырмашылықты жақсы білетін баланы тыңдаған қандай жақсы 

десеңші. 

Нәтижесінде ОҒҚ-ға қатысу  оқушылардың әмбебап оқу құзіреттілігін қалыптастырады, ең бастысы – тұлғаның 

шығармашылық әлеуетін дамыту үшін іргетас қалайды. 

ОҒҚ жасалған және сыналған теориялық-әдістемелік негізі, оқушылардың зерттеу әрекетін бағдарламалық-

әдістемелік қамсыздандыру, арнайы бақылау-өлшеу материалдары, жүйелі талдау, тұрақты психологиялық қолдау 

– міне осының барлығы ОҒҚ  табысты жұмысының нәтижелері. 

Оқушылардың ғылыми қоғамын ұйымдастыру  бойынша тиімді жұмыс жүргізу үшін жоспар жасап, 

жұмыстарды орындау кезеңдерін белгілеп, оларды орындауға жауаптыларды таңдау немесе тағайындау керек. 

1. Дайындық кезеңі. Ең алдымен ОҒҚ құру фактісін заңдастыру қажет. Ол үшін педкеңес өткізіп, 

педагогикалық ұжымның мектепте ОҒҚ құруға мақұлдауын алу; ОҒҚ құру мақсаты мен оның алдында тұрған 

міндеттерді анықтау. Оқушылардың зерттеу қызметі мен МЖББС талаптарының байланысын атап өткен маңызды. 

2. Ұйымдастыру кезеңі. Директор бұйрығымен мектеп педагогтары қатарынан ОҒҚ жетекшісі, пән 

секцияларының жетекшілері тағайындалып, ОҒҚ құрылымы, ОҒҚ жұмысына қатысатын педагогтар қызметі 

нақтыланады. ОҒҚ туралы Ереже жасалады, ол педагогтармен, білім алушылармен, ата-аналармен талқыланады. 

ОҒҚ-ға кіргісі келетін оқушылар тізімі, қоғамдық бастамамен осындай жұмысқа қатысу мүмкіншілігі бар ата-

аналар тізімі жасалады. Кезең ОҒҚ туралы Ережені бекітумен аяқталады. 

3. Енгізу кезеңі. Жалпы мектеп конференциясын өткізу, оған мектеп әкімшілігі, қоғамның ғылыми жетекшісі, 

пән секцияларының жетекшілері, ОҒҚ болашақ мүшелері, ата-аналар шақырылады. Осы конференцияда мектеп 

оқушылары қатарынан ОҒҚ президенті сайланады. Конференция қатысушылары ОҒҚ қызметінің мазмұны туралы 

ақпарат алады. Конференция біте сала, жетекшілер өздерінің пән секцияларының отырысын өткізеді, оқушылар – 

секцияға жетекшілік етуде мұғалімге көмектесетін оқушыны сайлайды.  

Содан кейін секциялардың, бүкіл ОҒҚ жоспарлы жұмысы басталады, ол жалпы мектептің ғылыми-практикалық 

конференциясымен аяқталады. 

ОҒҚ эмблемасы мен гимні болғаны дұрыс (білім үрдісі қатысушылары арасында конкурс ұйымдастыруға 

болады). 
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Жыл сайын ОҒҚ жетекшісі пән секциялары жетекшілерінің есебі негізінде оның жұмысы туралы есеп береді. 

Пән секциясы жетекшісі өз қызметінде өз бетімен жасаған немесе осы дәріс негізінде жасалған бағдарлама мен 

жоспарды басшылыққа ала алады. 

Көптеген университеттер, институттар, академиялар конкурстар мен конференциялар өткізеді, онда оқушылар 

өздерінің ғылыми еңбектерінің нәтижелерін көрсете алады. Осындай конференциялар саны жыл сайын өсіп келеді, 

ол туралы ақпаратты Интернеттен алуға болады.  

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындары жобалық-зерттеу қызметі саласында мектеппен белсенді ынтымақтастықта 

жұмыс істейді. Оған, балалар жобасының жетекшісі ретінде ЖОО қызметкерлері -  білім алушылардың ата-аналары 

да көмек көрсете алады.   
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Ерназарова Г.И., Турашева С.К., Иващенко А.Т., Атамбаева Ш.А., Ниязова Р.Е. 

ҚОСЫМША БІЛІМ БЕРУ БАҒДАРЛАМАСЫ АЯСЫНДА ОҚУШЫЛАРДЫҢ ЗЕРТТЕУ ЖОБАСЫН 

КӨПШІЛІК АЛДЫНДА ҚОРҒАУҒА ДАЙЫНДАУ 

 

Жаңа білім стандарттары биология пәнінің заманауи мұғалімін мектеп оқушыларының білім мазмұнын анықтау 

үшін жүйелі тәсілді қолдануға бағдарлайды. Бүгінгі таңда тек нақты биологиялық білім ғана беріп қою емес, 

сонымен қатар білім алушыларды көпшілік шараларға қатысуға, өз көзқарасын сауатты түрде қорғай білуге, 

сұрақтарға жауап бере білуге және т.б. үйрету маңызды болып табылады. Мектеп оқушылары биология салалары 

бойынша білім мен ғылымды ұштастыру мақсатында, өзекті мәселелермен айналысуда. Бұқаралық сөйлеу 

дағдысын, зерттеу жобасын көпшілік алдында қорғауға дайындау және өткізу үрдісінде қалыптастыруға болады. 

Мектеп оқушысының зерттеу жобасын ғылыми-практикалық конференцияда, конкурста немесе оқуларда 

қорғауға ұсынбастан бұрын,  ғылыми жетекші жоба мәтінін мұқият тексеріп, пікір жазып, оны оқушымен талқылап, 

мектеп оқушысын көпшілік алдында сөйлеуге дайындау керек. Мектеп зерттеу жобасының ғылыми жетекшісі – 

баяндама мәтінін құрау мен компьютерлік презентация жасау барысында жас зерттеушінің бірінші көмекшісі. 

Биологиядан зерттеу жобасы жазылып болғаннан кейін, оны пікір жазуға берген дұрыс. ғылыми жетекші мектеп 

оқушысының жұмысына өзі де пікір жаза алады, бірақ, мысалы,  шектес пән мұғалімі, жоғары сынып оқушысы, 

ғалым-биолог жазатын «сыртқы» пікірдің болуы да артық емес. 

Пікір құрылымы келесідей болуы мүмкін: 

1. «Кіріспе» (жоба авторы кім, тақырыбы қандай, жұмыс қандай білім мекемесінде, қай ғылыми салада 

орындалған). 

2. Пікір мәтіні: 

1) Кімнің жұмысы, тақырыбы, жұмыс не туралы, оның өзектілігі, мәселесі. 

2) Жұмыстағы оң нәтижелер.... 

3) Қорытынды бар ма, ол не туралы. 

4) Жұмыс кемшіліктері, олқылықтары (рәсімдеуден басқа). Егер олқылықтар болмаса – ештеңе жазбаңыз. 

«Жұмыста кемшілік жоқ» деген сөйлемді пайдаланбаған дұрыс. 

5) Жұмысты рәсімдеуді бағалау (стандартқа, үлгіге, жалпы ережелерге сәйкес немесе сәйкес емес). 

6) Жұмысқа қойылатын жалпы баға (үздік, жақсы, қанағаттанарлық, қанағаттанарлықсыз). 

7) Жобаны пайдалану бойынша толықтамалар мен ұсыныстар жасауға болады (жұмысты пайдалану 

перспективасы және т.б.). Мысалы, осы жобаны биология пәні сабақтарында «Балдырлар» тақырыбын оқыған 

кезде пайдалануға болады.  

3. Пікірге қол қою. 

1) Пікір жазылған мерзім (күні, айы, жылы). 

2) Пікір авторы туралы мәліметтер, оның толық аты-жөні. 

пікір үлгісі төменде берілген. 

Алматы қ. № ЖББМ 8 «А» сынып оқушысы 

Батыров Алпамыстың биология пәнінен «Макробентосты талдау әдісі арқылы су тоғанының ластану 

деңгейін анықтау» тақырыбына жазған зерттеу жобасына 
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