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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 
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Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 

2016- 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы - Астана, 2016 ж. 1 

наурыз, №205 Жарлық. 

Қазақстан Республикасы жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты (23.08.2012 ж., № 1080), өзгертулермен 13.05.2016 ж. № 

292. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың «Қазақстан 

жолы - 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 

Жолдауы. 17 қаңтар, 2014 ж.  

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың «Болашаққа 

көзқарас: қоғамдық сананы модернизациялау» атты мақаласы. 12 сәуір, 2017 

ж. 

Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә. Назарбаевтың 

«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» атты 

Қазақстан халқына Жолдауы. 31 қаңтар,2017 ж. 

«Педагог» кәсіби стандарты, Қазақстан Республикасы Ұлттық 

кәсіпкерлер палатасы Басқармасының «Атамекен» Басқарма Төрағасының 

2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша.  

ТОБ (ТУП) 05.07.2016 ж. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Бiлiм бағдарламасы – жоғары оқу дәрежесі және (немесе) академиялық 

бакалавр, магистр дәрежелерін иемденудегі мамандарды дайындауға 

бағытталған жоғары кәсiби бiлiмнің оқу бағдарламасы. 

Бiлiм берудегі мониторинг – бiлiм қызметтеріндегі үрдістер мен 

рәсімдер туралы мәлiметтердiң жиынтығы және оларды талдау. Бiлiмнiң 

сапасы – МЖМБС талаптарына және ЖОО-ға қойылған қосымша талаптарына 

сай студенттер және бiтiрушiлердiң бiлiм деңгейлерiнiң сәйкестiгi. 

Дидактикалық жобалау – әдістер мен құралдар жиынтығын 

сипаттайтын, педагогтың оқу үдерісі мен оның нәтижесінің технологиялық 

құрылымын болжалды көруін қамтамасыз ететін, мұғалімнің кәсіби 

қызметінің түрі. 

Қамтамасыз ету - қандай да бір үдеріске қажетті жағдайларды жасау. 

Құзыреттілік – (латын сөзі) competenens – қабілетті, қатысты деген 

мағынада. Белгілі бір саланың тұлғаларының білімінің, білігінің, 

тәжірибесінің сәйкестігінің мөлшері деген анықтама берген. 

Нәтижелiлiк – жоспарланған іс-әрекеттердің iске асырылуы және 

жоспарланған нәтижелердiң табысты дәрежесi. 

Оқу-әдістемелік қамтамасыз ету ‒ студенттің қызметін кәсіби білімдер 

мен дағдыларын тиімді меңгеруге бағыттаушы түрлі ақпараттар кешені. 

Оқу сапасы‒ профессор-оқытушылар құрамының біліктілік деңгейіне, 

оқу-әдістемелік үдерістің, материалдық-техникалық базаның жағдайына, 

білім беру ұйымының оқу процесінің объектісі ретіндегі студенттердің 

зияткерлік әлеуетіне байланысты оқыту үдерісінің тікелей нәтижесі. 

Оқу үдерісіне қатысты «жағдай» - оқу үдерісінің орындалуына 

негізделген оқытудың алғышарттары, ережелерді және оқытуға қойылатын 

талаптары. 

Педагогикалық қамтамасыз ету- дидактикалық жүйемен құрылымды 

үлгіленген және оқыту заңдылықтарымен, қағидаттарымен сәйкес оқыту 

үдерісінде даму мақсаттарын жүзеге асыруға қажетті жағдайлар құру. 
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КІРІСПЕ 

Зерттеудің өзектілігі. Қазақстандық қоғамдағы өмірдің әлеуметтік-

экономикалық салаларындағы белсенді инновациялық процестердің аясында 

болып жатқан қазіргі білім беру жағдайлары инновациялық, дамып келе 

жатқан мектепте жұмыс істей алатын сапалы әр түрлі деңгейдегі мұғалімдерді 

даярлау мәселесін алға тартады. 

ҚР Бірінші Президенті Н.Ә. Назарбаев өзінің «Қазақстан–2050» 

Стратегиясы: «Қалыптасқан мемлекеттің жаңа саяси бағыты» атты Қазақстан 

халқына Жолдауында: «Дамыған, бәсекеге қабілетті мемлекет болуымыз үшін 

біз сапалы білімге ие, сауаттылығы жоғары елге айналуымыз қажет», − деп 

атап көрсетті.[1]  Сондай-ақ,  білім  беру саласында ғаламдық бәсекелестікке 

бейімделген кадрларды даярлауды дамыту қажеттігі де Н.Ә.Назарбаевтың 

«Болашаққа бағдар: қоғамдық сананы жаңғырту» бағдарламалық мақаласында  

да көрініс тапты. [2]  

Заманауи педагогикалық білім парадигмасы әлеуметтік педагогтарды  

жаңаша даярлауды анықтайды, ол − тек жаңа білімдерді, жаңа мақсаттар, жаңа 

құндылықтар мен тұлғалық мағынаны игеру ғана емес, сонымен қатар 

болашақ әлеуметтік педагогтың мәндік күшін, оның интеллектуалды және 

адамгершілік әлеуетін, әр түрлі әлеуметтік - мәдени жағдайларда еркін 

бағдарлану мүмкіндіктерін ашу, белгілі әлеуметтік-педагогикалық 

технологияларға қызмет етуімен қатар әлеуметтік-тәрбиелік үдерістерді де 

жүзеге асыру болып табылады.  

Білім  беру саласында мамандарды даярлау көпаспектілі зерттелген: атап 

айтқанда, педагог тұлғасын дамыту теориялары мен әдіснамалық жұмыстары: 

С.И. Архангельский [3], Н.В. Кузьмина [4], Ю.Н. Кулюткин [5],  

В.А. Сластенин  еңбектерінде қарастырылса[6]; педагогикалық кадрларды 

кәсіби даярлау және оқу үдерісін жетілдіруге бағытталған ізденістер:  

О.А. Абдуллина [7], Ю.К.Бабанский [8], В.П.Беспалько [9], А.П. Тряпицын 

[10]; тұлғаны әлеуметтендіру және педагогикалық білімді ізгілендіру 

мәселелері К.А. Абульханова-Славская [11], Ш.А. Амонашвили [12],  

Е.Н. Шиянов [13] және т.б.; білім беру мазмұны және әлеуметтік-

педагогикалық зерттеу саласында Ю.В. Василькова[14], М.А. Галагузова [15], 

Л.В. Мардахаев [16], А.В. Мудрик [17] және т.б. ғылыми зерттеулер бар. 

2010 жылдан бастап, Қазақстанның ұлттық университеттерінде 

«Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша мамандар 

даярлау мәселесі қолға алынды. Бұл дайындық кезеңінде әлеуметтік-

педагогикалық қызметкерлердің түрлі санаттарын мақсатты қайта даярлау 

және біліктілігін арттыру жүзеге асырылды. «Әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану» мамандығы бойынша оқыту балалар мен жастардың 

толыққанды әлеуметтенуі мен жеке даму үдерісін ұйымдастыру; жалпы білім 

беретін және мамандандырылған білім беру ұйымдарында түзетуші-

педагогикалық және тәрбиелік қызметті ұйымдастыруға бағытталған 

жұмыстар зерделенді. 

Қазақстанда педагогикалық кадрларды даярлау мәселесінің өзектілігі  

жан-жақты ғылыми талдау мен зерттеудің мәні болып табылды. Білім сапасын 
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қамтамасыз ету барысын зерттеуде нәтижеге бағдарланған басқаруды 

зерттеуге байланысты  Ғ.М. Мұтанов [18], Ш. М. Қаланова [19], Ы.А. Нәби 

[20],  Г.С. Минажева [21] жұмыстарына қызығушылық туды.  

Жоғары оқу орнында оқу-тәрбие үдерісін ұйымдастыру мәселелері  

Г.К. Ахметова [22], А.Е. Әбілқасымова [23], Т.О. Балықбаев [24],  

К.К. Жампеисова [25], А.Қ. Құсайынов [26], Н.Д. Хмель [27],  

А.А. Молдажанова [28] т.б  ғалымдардың зерттеулерінде қарастырылды. 

Педагогикалық білім беруді басқарудың жекелеген аспектілерін зерттеу  

Н.А. Асанов [29], М.Н. Сарыбеков [30] және т.б. ғалымдардың зерттеулерінде 

жүйеленді.  

Сапаны бағалаудағы құзыреттілік тұғыр мен нәтижеге бағдарланған білім 

беру Ж.У. Кобдикова [31], К. С. Құдайбергенова [32], ал білім берудегі 

менеджменттің ерекшеліктері Н.С. Әлқожаева [33], Т.М. Баймолдаев [34],  

З.А. Исаева[35], Б.А.Қойшыбаев[36], З.М. Садвакасованың [37]зерттеу 

бағытындағы ізденістерінде қарастырылды. 

Әлеуметтік педагогтарды даярлау ерекшеліктерін талдау барысы  

әлеуметтік-педагогикалық дайындық мазмұнын жобалау бойынша  

А.Б. Абибуллаева [38], Р.И. Бурганова [39], Г.Ж. Меңлібекова [40] және  

А.Н. Тесленко [41]; әлеуметтік педагогтарды даярлау тарихы мен тәжірибесі 

бойынша Ш.Т. Таубаева [42], И.Р. Халитова [43], А.Б. Айтбаева [44]; болашақ 

әлеуметтік педагогтарды әлеуметтену технологияларын меңгеру  

А.С. Мағауова [45]; әлеуметтік педагогтарды даярлаудағы орта тұғыры мен 

білім беру ортасының сапасы бойынша А.К. Мыңбаева [46], А.А. Булатбаева 

[47] жұмыстарында зерделенді. 

Республикада әлеуметтік педагогтарды даярлаудың түрлі аспектілеріне 

арналған С. Асқарқызы [48], Д.Е. Ертарғынқызы [49], Г.К. Құрманаева [50],  

А.Ш. Маманова [51] және т.б. PhD докторлық диссертацияларды ерекше атап 

өткіміз келеді. Бұл ғылыми зерттеулерде оқу бағдарламалары мен 

жоспарларын талдау, дайындық мазмұнының мәселелері қарастырылған.  

Зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге 

жасалған талдау педагогикалық білім беруді арттырудың заманауи кезеңінде 

оқу-әдістемелік қамтамасыз ету − болашақ маманды даярлау сапасы 

идеяларын жүзеге асырудың шешуші факторы болып табылатындығын 

көрсетеді. Алайда, белгілі зерттеулердің болуына қарамастан, болашақ 

әлеуметтік педагогтарды даярлау мәселелерінде, нақтырақ айтқанда, оқыту 

сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу және  оны  ғылыми негіздеу 

ғалым-зерттеушілер назарынан тыс қалған. 

Университеттік білім беру тәжірибесі туралы айтар болсақ,  білім 

алушыларды оқу-әдістемелік қамтамасыз етумен оқу- әдістемелік бөлімі 

айналысады, ал оқу-әдістемелік материалдарды тікелей әзірлеу барысы  

кафедра мен оқытушылардың қызметі болып табылады. Сонымен қоса, 

Қазақстанда әлеуметтік педагогтарды даярлау жүйесі әлі даму кезеңінде және 

бұл мамандықтың білім бағдарламалары халықаралық аккредитациядан өтуде.  

Бүгінгі таңда Қазақстанда «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» 

мамандығы бойынша маман даярлау  бакалавриат, магистратура және 
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докторантура деңгейінде жүзеге асырылуда. Оқу процесін оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету әртүрлі білім беру бағдарламаларына сәйкес, студенттердің іс-

әрекетінің барлық түрлерін қамтиды. Сонымен, оқу сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету жұмысын ғылыми  негізге сүйене отырып жүзеге асыру, 

әзірленген оқу-әдістемелік құжаттаманың сапасын бағалаудың нақты 

өлшемдері мен тетіктерін құрастыру қажеттіліктері байқалады.  

Осыған орай, біз белгілеген келесідей қарама - қайшылықтарды бөліп 

көрсетеміз: 

− жоғары әлеуметтік - педагогикалық білімнің  даму тенденциясына 

сәйкес келетін   оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің қажеттігі мен оны жобалау 

үшін ғылыми негіздемесінің жеткіліксіздігі арасында; 

−  әлеуметтік-педагогикалық білім берудің жаңа мазмұнын  

айқындайтын педагогикалық пәндердің пайда болуы және оның  оқу-

әдістемелік жабдықталуы мен басқа оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді талап 

етуі арасында;  

− студенттің  білім алудағы жетістіктері және оқытушы іс-әрекетінің  

тиімділігін арттыруға ықпал ететін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету өлшемдері 

арқылы жобалаудың  қажеттігі мен оның ғылыми-әдістемелік негіздемесінің 

жеткіліксіздігі.  

 Аталған қарама-қайшылықтар, педагогикалық үдерістегі және 

мамандардың кәсіби қабілеттерін дамытудағы жаңа тенденцияларға сәйкес 

болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз 

етудің ғылыми негізделген жүйесін құрастыруда зерттеудің  мәселесін 

айқындады және бізге диссертациялық жұмыстың тақырыбын 

«Университеттік білім беру жүйесінде болашақ әлеуметтік педагогтарды 

оқыту сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің ғылыми негіздері» деп 

таңдауға негіз болды. 

Зерттеу нысаны: университеттік білім беру жүйесінде әлеуметтік 

педагогтарды оқыту үдерісі.  

Зерттеу пәні: болашақ әлеуметтік педагогтарды  оқыту сапасын оқу-

әдістемелік қамтамасыз ету.  

Зерттеу мақсаты: болашақ әлеуметтік педагогтарды даярлау үдерісінің 

сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді ғылыми-тәжірибелік негіздеу.  

Зерттеудің ғылыми болжамы. Егер болашақ әлеуметтік педагогтарды 

оқыту үдерісі жаңа оқу-әдістемелік қамтамасыз ету моделіне бағдарланатын 

болса, онда  сапа айтарлықтай артады, өйткені модель тек құралдар мен 

технологиялардың тиімді жиынтығын көрсетіп қана қоймай, сонымен қатар 

жоғары оқу орны оқытушысының ОӘҚЕ-ді дидактикалық жобалаудың 

кезеңдерін бөлуді, студенттің кәсіби қызметінің субъектісі ретінде 

қалыптасуына бағдарланатын педагогикалық мониторингісін ұйымдастыруды 

қарастырады.  

Қойылған мақсат пен болжамға сәйкес зерттеу міндеттері анықталды: 

1)  «оқу сапасы», «оқу-әдістемелік қамтамасыз ету» ұғымдарына  

анықтамалар беру; 
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2) болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету мәселесін зерттеудің әдіснамалық тұғырларын негіздеу;  

3) болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің тұжырымдамалық мәнін ашу; 

4) болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің құрылымдық-мазмұндық моделін құру және өлшемдер 

кешенін негіздеу;  

5) болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыс жүргізу және 

жоғары оқу орнында оқу-әдістемелік жұмысты оңтайландыруды қамтамасыз 

ету мен жалпы білім үдерісінің сапасын арттыру үшін ұсыныстар дайындау.  

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері. Қазіргі әлемдегі жалпы 

және кәсіби білімнің рөлі, оның тұлғаның қалыптасуына әсері туралы 

философиялық және психологиялық-педагогикалық идеялар  

(Б.С. Гершунский, М.С. Каган, М.К. Мамардашвили, Н.Д. Никандров және 

т.б.); білім беру жүйесінің даму жолдарын жобалау мен болжауда жүйелік 

тәсілдемені қолдану ерекшеліктерін айқындау (В.Г. Афанасьев, Э.Д. Днепров, 

Е.С. Заир-Бек және т.б.); білім мазмұны және әлеуметтік-педагогикалық 

дайындық саласындағы шетелдік ғалымдардың зерттеулері (М.А. Галагузова 

Л.В. Мардахаев, А.В. Мудрик, В.А. Сластенин, И.Я. Лернер, О.А. Абдуллина, 

В.В. Краевский, В.С. Леднев және т.б.); кәсіби даярлау теориясы (Н.Д. Хмель, 

Ш.Т. Таубаева және т.б.), көп деңгейлі университеттік білім концепциялары; 

жоғары мектепте оқыту үдерісін оқу-әдістемелік қамтамасыз ету бойынша 

жұмыстар (Н.А. Асанов, Г.С. Минажева және т.б.) зерттеулерінде  талданды.  

Зерттеу дереккөздері: әлеуметтік-педагогикалық білім саласындағы 

психологтардың, оқытушылардың, шетелдік және отандық ғалымдардың 

еңбектері; білім саласындағы заңнамалық құжаттар, жоғары білімнің 

мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты, университеттердің оқу жоспарлары 

мен бағдарламалары, ғылыми және әдістемелік әдебиеттер. 

Зерттеу базасы: Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Эрзинджандық Бинали 

Йылдырым университеті «Білім беру» факультеті, Тараз мемлекеттік 

педагогикалық университеті. 

Зерттеу әдістері. Қойылған міндеттерді шешу үшін бірін-бірі 

толықтырушы әдістер жиынтығы қолданылды: жоғары педагогикалық білім 

беру саласындағы жұмыстарды талдау; жоғары оқу орнындағы білім 

үдерісінің оқу-әдістемелік жабдықталуын бақылау; конструктивті моделдеу; 

сауалнама жүргізу; университет оқытушылары мен студенттерінің кәсіби 

қызметінің өнімдерін талдау;  

Білім беру саласындағы құжаттар мен заңнамаларды, білім беруді дамыту 

бағдарламалары мен стратегияларды зерттеу, талдау, синтездеу, салыстыру, 

жалпылау, үлгілеу, инновациялық үдеріс ретінде оқу-әдістемелік қамтамасыз 

етуді жобалау; сараптамалық бағалау.  

Зерттеудің ғылыми жаңалығы:  

- университеттік білім беру жүйесіндегі өзгерістерге, оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің шетелдік және отандық тәжірибесіне, педагогикалық-
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психологиялық әдебиеттердегі зерттеулерге сүйене отырып, «оқу сапасы», 

«оқу-әдістемелік қамтамасыз ету» ұғымдары нақтыланды. 

- Болашақ әлеуметтік педагогтардың оқу мазмұнын жобалауға мүмкіндік 

беретін жүйелік, мәдени, тұлғаға-бағдарлық, ақпараттық, квалиметриялық 

көзқарас сипатталып, сонымен қатар зерттеу тақырыбына қатысты оларды 

болжамдаудың әдістемелік қағидалары ашылды;  

- болашақ әлеуметтік  педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің тұжырымдамалық негізі ретінде мұғалімнің дидактикалық 

жобалаудағы қызметі және оқушылардың жеке білім беру қажеттіліктерін 

ескеруге бағытталған педагогикалық мониторингті ұйымдастыру негізделді; 

- болашақ әлеуметтік педагогтардың оқу сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің құрылымдық-мазмұндық моделі құрастырылды және оқу-

әдістемелік қамтамасыз етудің бағалау өлшемдері ұсынылды.  

Диссертациялық зерттеудің практикалық маңыздылығы жоғары оқу 

орнында әлеуметтік педагогтарды оқыту сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз 

етудің тиімділігін бағалау өлшемдерін даярлау; жоғары оқу орнында оқу-

әдістемелік жұмыстарды оңтайландыру және жалпы білім үдерісінің сапасын 

арттыру бойынша ұсыныстар беру, зерттеу барысында даярланған 

«Бейіндеуші блоктың пәндерін толық меңгердім деп ойлайсыз ба?», «Оқу 

үрдісі студенттің көзімен», «Мамандықты ұғыну: білім беру сапасын бағалау» 

сауалнамаларын білім алушылар үшін оқу үдерісінде пайдалануға болады. 

Ғылыми нәтижелердің сенімділігі мен негізділігі:  

Ғылыми тұжырымдардың негізділігімен және қарастырылып отырған  

мәселенің  теориялық жағдайдың дәйектілігімен; оның нысанына, пәніне, 

мақсаттары мен міндеттерін  шешуде зерттеу әдістерінің кешенін қолдана 

алуымен; диссертанттың әлеуметтік педагогтарды даярлайтын кафедралармен 

бірлескен жұмысымен; болжамның расталғандығымен; тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар мазмұнының негізділігімен, айқындылығымен 

қамтамасыз етіледі.  

Қойылған міндеттерді шешу барысында алынған зерттеудің негізгі 

нәтижелері бойынша қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

− болашақ әлеуметтік педагогтардың бәсекеге қабілеттілігін 

жоғарылатумен байланысты білім берудің жаңаша жүйесіндегі оқу-

әдістемелік қолдаудың мәнін өзгерту, білім беру бағдарламаларының 

өзектілігі, білім беру процесінің студенттермен субъективтілігі мен 

рефлексиялық дамуына бағытталғандығы, мұғалімдердің дидактикалық 

жобалау іс-әрекетін арттыру кешен ретінде оқу-әдістемелік қолдаудың мәнін 

жаңа түсінуді талап етеді, тиімді шеберлікке бағытталған ақпараттар 

студенттердің кәсіби білімдері мен дағдыларын арттыру; «оқу сапасы» 

профессор-оқытушылар құрамының біліктілік деңгейіне, оқу-әдістемелік 

процестің, материалдық-техникалық базаның жағдайына, білім беру 

ұйымының оқу процесінің объектісі ретінде оқушылардың зияткерлік 

әлеуетіне байланысты оқу процесінің тікелей нәтижесі ретінде қарастырдық; 

мұғалімдердің дидактикалық жобалау іс-әрекетін жандандыру оқушылардың 

кәсіби білімі мен машықтарын тиімді игеруге бағытталған ақпараттық 
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материалдар жиынтығы ретінде «оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің» мәнін 

жаңа түсінуді талап етеді; 

− «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығының білім беру 

бағдарламасының даму логикасы және университетте әлеуметтік- 

педагогикалық пәндерді оқу үдерісінде оқытушы мен студенттің жетістікке 

бағдарлану қажеттілігі оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің жаңа үлгісін 

негіздейді және оны үлгілеу барысында әлеуметтік педагогтарды оқытудың 

күтілетін нәтижелерін болжамдауда бағдар беретін жүйелілік, мәдени, 

тұлғаға-бағдарлық, ақпараттық және квалиметриялық тұғырлар 

жиынтығының әлеуетін пайдаланады; 

− Оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің тиімділігі және оның болашақ 

әлеуметтік педагогтардың білім сапасына әсері әдістемелік қызметте 

көрсетілген оқыту нәтижелілігінің өсуін, студенттің жеке және кәсіби 

қалыптасу процесінде жетістіктерінің өсуін ескеруге негізделген. Демек,  

ОӘҚЕ оқу материалдарының дидактикалық дизайны және қолдау процесінің 

педагогикалық мониторингісі болашақ әлеуметтік педагогтарды оқыту 

сапасын оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді жобалаудың тұжырымдамалық 

негізі болып табылады.  

- Болашақ әлеуметтік педагогтардың білім беру сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етудің құрылымдық-негізделген моделі мақсатты, теориялық - 

әдістемелік, құрылымдық - ұйымдастырушылық, мазмұнды - процедуралық, 

әдістемелік - рефлексиялық, тиімді блоктардан тұруы керек. Сонымен қатар, 

оқу-әдістемелік қамтамасыздандыру оқу, кәсіптік және тәуелсіз студенттік іс-

әрекетті ұйымдастыру мақсатында оқытушы дайындаған оқу материалдары 

мен оларды қолданудың технологияларын қарастырады. 

- Оқу-әдістемелік қамтамасыз етудің сапасын бағалау келесі өлшемдерді 

қамтиды: оқу-әдістемелік құжаттаманы талдау деңгейінде - мақсаттың 

мазмұнына сәйкестігі,  мақсаттың ашылуының толықтығы, оның өзектілігі; 

мазмұны мен құрылымының мемлекеттік білім стандартына сәйкестігі; 

құрылым мен процестердің бірлігі; құзыреттілікті қалыптастыру; пән 

мазмұнының дәлдігі мен толықтығы; оқу-әдістемелік құралдарды талдау 

деңгейінде - заманауи, инновациялық, мұқият таңдалған технологияларды, 

оқу процесінің нысандары мен әдістерін қолдану; студенттердің өзіндік 

жұмысын, өзін-өзі бағалауды, сонымен қатар рефлексияның болуын ескеретін 

бағалаудың объективті құралдары мен технологияларын таңдау; қазіргі 

заманғы оқу-әдістемелік құралдарды қолдану; оқу процесін заманауи, қол 

жетімді, тиімді оқу құралдарымен жабдықтау; 

Болашақ әлеуметтік педагогтардың білім сапасын оқу-әдістемелік 

қамтамасыз ету үшін: оқу барысында құрастырылған: «Негізгі пәндер 

бойынша бағалау парағы», «Жұмыс бағдарламаларын (сызбаларын) талдау 

схемасы», мұғалімдерге арналған сауалнамалар мен студенттерге арналған 

сауалнамалар: «Сіз негізгі бөлімнің пәндерін толығымен игердіңіз бе?», «Оқу 

процесі студенттердің көзімен», «Мамандықты түсіну: білім беру сапасын 

бағалау»; келесі курсты оқығаннан кейін шығарылған білім деңгейін 

растайтын  (талап етілетін) білім мен бағалау нәтижелерін бағалау үшін түсу 
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тесттерін немесе жедел сауалнамаларды әзірлеу; оқу материалдарын жобалау 

үшін дидактикалық негізде профессор-оқытушылар құрамының үздіксіз 

кәсіби дамуы; тест тапсырмаларын жобалауға арналған ақпараттық-

интерактивті әдістемелік нұсқаулық дайындау, Университеттің оқытушылар 

парағында оқу жоспарларын құру, кафедрада мамандандырылған пәндер 

бойынша іскерлік ойындар, кейстер, шеберлік сабақтарына әдістемелік 

қолдауды дамыту және оқу үдерісінде видео дәрістерді қолдану тәжірибесін 

кеңейту. 

Зерттеу нәтижелерін сынақтан өткізу: Зерттеудің негізгі ережелері мен 

нәтижелері алдын-ала халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда 

баяндалды және Әл-Фараби, ТарМПИ педагогика және бастауыш оқыту 

әдістемесі кафедрасы, ҚазҰУ педагогика және білім менеджменті 

кафедрасының отырыстарында бекітілді.  

Оның ішінде 1 мақала Scopus мәліметтер базасына енгізілген. 4 ғылыми 

мақала «XIII Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының» 

халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларының материалдар 

жинағына енген (Германия, Шеффилд, 2017); «Қазақстандық қоғамның 

рухани-адамгершілік рухының қалыптасуы жағдайында ғылым-зерттеушілік 

және білім беру жүйесі арқылы дамуды қарастырылған» (Алматы, 2017); 

«Санкциялардағы әлемдік тәртіп контекстіндегі ғылым мен практика» (Санкт-

Петербург, 2018); 1- халықаралық әділеттілік конгресі (Түркия, Ризе, 2019), 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі ұсынған журналдарда 

жарияланған 3 мақала: - «Қазақстанның ғылымы және өмірі» (Алматы, 2017), 

«Қазақстан педагогикалық ғылымдары академиясының жаршысы» (Алматы, 

2018); «ҚазҰУ хабаршысы. «Педагогикалық ғылымдар» сериясы (Алматы, 

2019). 

Диссертацияның құрылымы кіріспеден, үш тараудан, қорытындыдан, 

пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшалардан тұрады. 

Диссертациялық зерттеуде кесте (23) және түрлі графиктер (16) түрінде 

иллюстрациялар қамтылған.  
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1 УНИВЕРСИТЕТТІК БІЛ ІМ БЕРУ ЖҮЙЕС ІНДЕ БОЛАШАҚ 

ӘЛЕУМ ЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫ ОҚЫ ТУ САПА СЫН ОҚУ-

ӘДІСТЕ МЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ  ДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-

ӘДІСНА МАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Бола шақ әлеуметтік педаго  гтарды оқыту сапа  сын оқу- 

әдісте мелік қамтамасыз ет  у мәселесінің ғыл  ыми әдебиеттердегі  

зерде лену жайы  

1.1.1 Универс итеттік білім бе  ру жүйесінде бола  шақ әлеуметтік 

педаго гтарды даярлау сапа  сын қамтамасыз ет у мәселесі 

 

Адам зат дамуының тарих  ында білім қоға  мдық әл-ауқа тты шешудің, ал  ға 

ұмтылудың  негі  згі факторы болат ынын  көрсетеді. Біл  ім беру эконом икалық 

және әлеум еттік ілгерілеу факторл  арының бірі бо  ла отырып, қоға  мның жалпы 

жә не кәсіби мәдени  еттің дүниежүзілік деңг  ейін, сондай-а қ, адамның ұлт тық 

және әлем дік мәдениетке кіріг  уімен қатар қоға мды жетілдіруге, адам  ның 

әлеуетін артты руға, дамытуға бағытт алған тұлғаның қалыпт асуын қамтамасыз 

ет уі тиіс.  

Елім ізде жоғары жә  не жоғары оқ у орнынан кейі  нгі білім бе ру жағдайы  

қарқ ынды дамып ке  ле жатыр, сонды  қтан 2017 жылы әлем  дегі үздік 

универс итеттер Quacquarelli Symonds World University Rankings рейтингісінде 

қазақс тандық жоғары оқ  у орны 8-бол ып аталып өт ті. 

Үш тіл дік білім бер уді жүзеге асы ру  аясында оқ у пәндерінің 50% оқ  у тілі 

(қаз ақ немесе ор ыс), екінші тіл де (сәйкесінше ор  ыс немесе қаз  ақ тілінде) – 

20%, ағыл шын тілінде – 30% оқы ту жүзеге асу да. 76 жоғары оқ  у орнында 2,5 

мы ң арнайы то п бар, он да 30 мың ад ам оқудың бар  лық салаларында ү  ш тілде 

оқыты лады. 2017 жылы 600 профес  сорлық - оқытушықұрам тіл  дік курстарда 

білікт ілігін арттырды. 

51 шете лдік жоғары оқ у орындарымен бірл есе 50 жоғары оқ у 

орындарында қо  с дипломды біл ім беру бағдарл  амалары оқытылады. 

Ағыл шын тілінде 10 біл  ім беру бағдар  ламасы енгізілуде. Жоғ  ары оқу 

орында рының академиялық біл  ім алуын кеңе йту туралы за  ң жобасы әзірл енді. 

Білім бе ру жүйесінде бас ты рөл жоғ ары оқу орын  дары университеттер 

үлес інде. Қоғамның субъе  ктісі ретінде жоғ ары оқу ор  ны мамандар даярл ауды, 

негізгі жә не қолданбалы зертте улерді қанағаттандыратын жә  не қоғамға жа ңа 

білім бер уді ендіруші ғыл ым, мәдениет жә  не білім бе ру орталығы бол  ып 

табылады. Эконо  мика субъектісі реті  нде университет мама ндар даярлау ме н 

зерттеулер жүргі  зуге мемлекеттік (сала  лық) тапсырыстарды орын  дау 

мақсатында мемлек  еттік ресурстарды жұмса  йтын ұйым бол ып табылады. 

Салалар субъе  ктісі ретінде, универ  ситет салалар есеб  інен арнайы 

мамандан дырылған кадрлар даяр лау орталығы жә не салалық бағдарл  амалар 

бойынша мақс атты бағытталған зертте улерді жүргізуші реті  нде жүреді. 

Елд  ің экономикалық механи  змінде университеттің ү  ш негізгі 

бағытт алуын бөліп көрсе  туге болады: 

− мәд ени және біл ім берудегі ұлт  тық әлеуетті сақ тау; 
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− халықтың білім ділік деңгейін жоғар  ылату; 

− елдің ғыл ыми-техникалық дам уы. 
Универси теттің кейбір сипатта малары В.Г. Пищулиннің жұмы  сына 

негізделген: қызме ттің ғылыми-біл ім беру сип  аты, ашықтығы жә не өзін-өз і 
ұйымдастыру [52], салыст  ырмалы дербестік, иннов  ация. Л.Н. Рули  нені ң 
зерттеулерінде универси  тетінің келесі қызме ттері бар: зиятк  ерлік (білім бе  ру, 
ғылым, мәде ниет, ғылымды сақ  тау, беру жә  не құру), зерт  теу (білімді дам ыту, 
ақиқат ізд еу); әлеуметтік (жоғ  ары білікті жұм ыс күшін кәс  іби даярлау жә не 
қайта даяр лау), ресми (әлеум  еттік дамуға сарапт  амалық баға бе ру), білім бе ру 
(қоғамның зиятк ерлік капиталын қалыпт  астыру және дам  ыту), гуманистік 
(ірг елі әмбебап идея лар, тұжырымдамалар, құндыл ықтар) [53]. 

Университеттік білі  мнің дамуы он  ың жұмыс істеу інің өзгеретін 
қағидал арымен де тығ ыз байланысты. Жете кші зерттеушілер, А.И. Субетто 
ме н В.В. Чекмаревтің пікірл ерінше «университеттік біл ім деп мынал арды 
анықтайды: сабақт астық, фундаментализм, әмбеба птылық» [54].  

Осы қағида лардан басқа, қазақс тандық жоғары оқ у орындарына дег  ен 
көзқарастарын ажыра туға болады:  

− академ иялық ашықтық жә  не ұтқырлық қағи  дасы, кәсібилік 
п  ринципіні  ң қамтамасыз еті  луі; 

− универси  теттегі білім беру дегі бұл өзгер  істер жоғары біл ім берудегі 
жаһа ндық процестерге де байла  нысты; 

− ғылы ми және академ  иялық пәндердің жа  ңа факультеттерін енг  ізу 
арқылы мама  ндар даярлаудың гумани  тарлық компоненті: филос  офия, 
психология, саяса ттану, әлеуметтану, мәдени еттану, экология, эконо мика; 

− жоға ры білім бер  уде елдің бар  лық жоғары оқ  у орындарының жә  не 
әлемдік көшбасш ылардың интеграциясы күшейт  ілуде, бұл жоғ ары сапалы  
универс итеттік кешендердің, мемлек  еттік, континенталды жә  не аймақаралық 
ғыл ыми-білім бе ру мегаполистерінің пай  да болуына әкел  еді; 

− университ еттердің өнеркәсіптік кешенд  ермен бірлесуі нәтиже  сінде 
заманауи фирм алар мен кәсіпо рындар үшін біре  гей мамандарды ғыл ыми-
зерттеу жә не мақсатты оқы ту үшін ба за қалыптастырылуда. 

В.А. Садовничий жә не тағы басқ алар жоғары кәс іби білім беру дің 
мақсаттары, мазм ұны мен техноло  гиялары үнемі жаңа  рып отырады, оқ  у 
бағдарламалары ғыл  ыми - техникалық жә не әлеуметтік жетісті  ктерге және 
әлем дік білім стандарт  тарының талаптарына сәй  кес түзетілу і қажет ден  ег 
ойды білді  реді [55]. 

Мемлекет өзі нің өмір сүр  уін қамтамасыз ет  у үшін кадр  лық әлеует де п 
аталатын белг ілі бір сан ат қажет ‒ олар  дың әлеуетті еңбег  інің белгілі бі р 
сапасымен сипатт  алатын жұмысшылар са  ны. Осы қажетт ілікті 
қанағаттандыру нәтиже сінде мемлекет тұрақт ылығын анықтайтындықтан, 
жұм ыс істеу қағид  алары әзірленеді жә  не әлеуметтік инст  итут, білім бе ру 
жүйесін құ ру үшін тиі  сті ресурстар бөлі  неді. 

В.Б. Полуянов білім бе ру жүйесінің қыз мет етуінің келес ідей 
элементт ерін бөліп көрсе теді:  
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− «білім бе ру жүйесі і  с-әрекеті нәтиж  есін түпкілікті қолда  нушы 
мемлекет бол ып табылады (бұ л білім бе ру жүйесінің түп  кі өнімі үш ін өзінің 
талап тарын қалыптастыратын жә  не өз мүдде лерін қанағаттандыру 
тұрғы сынан оларды бағал айтын тұтынушы); 

− біл ім беру жүйес  інің орталық элем  енті (субъекті) біл  ім беру жүйес  інің 

практикалық қыз мет нәтижесінің тасымал  даушысы (өкілі) реті  нде әрекет 

ете тін жеке тұл  ға болып табы лады. Сонды қтан да те к сол біл ім беру жүйес інің 

барлық әреке ттері бағытталған соң ғы элемент бол ып есептеледі (он ың өзгеруі 

бойы нша қоғам ме н мемлекет, жұмыс  шымен сұранысқа и  е); 

− әр ад ам бірнеше жағдай  лардың салдарынан белг  ілі бір жұм ыс күші (е ң 

алдымен өзі нің практикалық қызм  еті) есебінен қоға мда өз орн ына (орны, 

мәрте бесі) қол жеткі  зеді және өзі  нің болмысы тур  алы өзінің же ке ұғымын 

анық тап, ие бол  ады. Сонды қтан, ол өзі нің еңбегінің шар  ты үшін алын  ған 

баламаның макси малды құндылығына, дем  ек оның сапа  сын жақсартуға 

мүдд елі. Жеке тұл  ға оның сәй кес балама кәс  іби еңбегінің мөлш  ерін 

алмастыруға бары нша тиімділікті қамта  масыз етуші кәс  іби білімді алу ға 

мұқтаж; 

− же ке тұлға жоғ ары білім жүйе сіне өзіндік талап  тарын қояды, бұ  л 

талаптар жоғ ары білім жүйе сіне қойылатын мемлек еттік талаптармен сәй кес 

келмеуі д  е мүмкін» [56]. 

Жоғ ары білім бе  ру жүйесіне қойыл атын талаптардың басымд  ықтары 

туралы сұр ақ туындайды. І  с-әрекет же ке тұлғасыз мүм кін емес, а  л сұранысқа 

и  е іс-әре кет оның еңбег інің белгілі бі  р өлшемін болж айды. Еңбек өлш емі өзара 

әрекет тесуші субъектілердің қажеттіл іктерін өзара қанағатт андыруға әкелетін 

ықти мал алмасудың нег ізі ретінде әре кет етеді. Еңб ек жұмысының күрде лілік 

деңгейін артт ыру жеке тұлғ аға көрсетілетін біл  ім беру қызме ттері түрінде 

сәйке сінше қосымша күшей туді талап ете ді. Өз кезег  інде, ол өзі нің 

қажеттіліктеріне байла  нысты мемлекеттің тал ап еткен еңбег інің өлшемі 

жақ сы төленуі ти  іс екенін еск ере отырып, қызмет терді пайдаланады нем  есе 

пайдаланбайды.  

Дем ек, жоғары біл ім беру жүй есі екі жақ  ты ұстанымға и  е: бір жағы  нан, 

ол мемлек еттік тапсырысты орынд  ауға міндетті, а л екінші жағы  нан, әрбір 

нақ ты адамның мүдд  есін қорғау. 

О л үшін жүйе  нің жұмыс іст еу ұстанымдары нақтыл  анады: мұнда 

ресурс  тардың ағындары қалыпт  асады және тарат ылады, тұтастай алға  нда, 

сонымен қат ар жеке біл ім беру мекемел ерінде жүйе реті  нде басқару 

қамта масыз етіліп, иера рхия құрылады. 

Жал пы, біздің зерттеу іміздің кілттік анықтама  ларының бірі «са па» 

ұғымымен байла нысты. Көптеген ұғым  дар ішінде мыс  алы, M.J. Juran сапа 

тур  алы «қолдануға сәйкестік» ‒ дег ен [57], ал P.B. Crosby бол са, «шарттарға 

сәйкестік» [58], ‒ де п анықтама бер ген. 

Жоғары біл ім беру жүй  есі үшін са па кепілдігі бүк  іл әлемдегі маңы  зды 

мәселе бол ды, бұл халықа ралық және айма  қтық деңгейдегі сап  аны қамтамасыз 

ет у институттары арасы  ндағы ынтымақтастықты ынтала  ндырды. Соңғы 

зертт еулер бойынша жоғ ары білім сапас  ының аспектілерін келес  ілер  
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анықтайды. Ол  ар, студенттердің сап  асы, оқыту ерекшел іктері, академиялық 

ереж елер және әкімш  ілік қолдау [59]. Біреу лері қазіргі универс  итеттер 

«тұтынушылар нары  ғын» бастан кеш  уде және студе  нттер жоғары оқ у 

орындарын оқ  у бағдарламасы, факуль  теттер, кітапхана, ұсыны  лған ресурстар 

жә не т.б. арқылы білі  мді сатып алу да десе. Басқа лары студенттердің оқ у 

ортасын, олар  дың дәрежесі бойы  нша қабылдауына жә  не бұл қабылд аудың оқу 

нәтиже леріне қандай қат ысы бар екен  іне назар ауда  рады. Сонымен қат  ар 

студенттердің қазі ргі және әлеум  еттік-экономикалық жағд  айы сияқты 

сипатт амалар жоғары білі  мнің сапасына әс  ер ететіндігі айқынд  алған.  

Осыған ор ай, Koslowski жоғары біл  ім сапасын 1) «трансценд  ентальды 

сапа»: профес сорлық-оқытушылық құра мның беделі ме н құзыреттілігінің 

нәти жесі ретінде, 2) «өнді  ріс негізіндегі са  па»: ерекшеліктерге сәй  кес келетін 

жә не оны жас  ау жолында қолда нуға жарамды қыз  мет ретінде,  3) «өні  мге 

негізделген са па», оқу жосп ары мен оқыту шылар жасаған оқушыл  ардың 

жетілдірілген біл імі ретінде;  4) «құндыл  ықтар негізіндегі са  па» бағаның 

қолжеті мділігі негізінде жә  не 5) «пайдаланушылық негіз  дегі сапа» 

студент тердің қажеттіліктері, тілек тері және қал ауы бойынша  де п жіктейді 

[60]. 

Біл ім саласында - студе нттер, оқытушылар, әкімш  ілік қызметкерлер, 

менед жмент және т.б. іш кі тұтынушылар жә не сыртқы тапс ырыс берушілерге 

жата тын қоғамдастық, үкі  мет т.б. үшін са  па түпкілікті мә ні бар ұғ ым. 

Яғни, са па - бүкіл әлем дегі академиялық қоға мның басты мәсе  лесі. Егер 

біл ім беру сапа  сына қажеттілікті наз ар аударылмаса, он  да қоғамда тер іс 

әсерлер пай да болуы мүм  кін. Ғылыми әдебие ттегі сапа ұғым ының 

артықшылықтары ме  н кемшіліктеріне и  е, бірақ сипатт алған құбылыстың 

мән ін басқаша көрс ете алатын «біл ім беру сап  асы» анықтамасының көпт  еген 

нұсқалары кезде  седі.  

М.М. Поташник «біл  ім беру сап  асы − мақсат пе н нәтиженің қаты  насы, 

мақсаттарға (нәт иже) жету шар асы, ал мақса ттар тек студе  нттің әлеуетті да му 

аймағында ға на операциялық жә не болжанатын бол ады», − деп, тұжы  рым 

жасайды [61]. 

С.Е. Шиш  ов және В.А. Кальн  ейдің «Мектептегі біл ім беру сап  асы 

мониторингі» еңбект ерінде келесідей анық  тама беріледі: «Білім бе ру сапасы 

біл ім беру үдеріс індегі әртүрлі қатысуш  ылардың үміттерін оқ  у мекемесі 

ұсын атын білім бе  ру қызметтерінен қанағат  тандыру дәрежесі» [62]. 

Қазақс тандық жетекші зертте ушілер еңбектерінде біл  ім беру сапа  сын 

қамтамасыз ет у үдерісінің мән  ін ашып көрсе теді. Ал А.Қ. Құсай ынов өз 

зертте уінде білім бе  ру деңгейі – мемл екет пен қоға мның экономикалық 

даму ының басты нег  ізі екенін зерде лейді. Сонды  қтан халықаралық талап тарға 

сәйкес біл ім беру сапа сын арттыру жалпыұ  лттық маңызы ба р міндет бол ып 

табылады.  

Тиі мді білім бе ру жүйесі элемент терінің арасында  авт ор үш класт  ерді 

келтіреді. А.Қ. Құсайы новтын пікірінше ол  ар: «стандарттар ме н есептілік 

(халықа ралық талаптар, ақпар аттың ашықтығы, қолжеті  мділік теңдігі) ада ми 

капитал (үзд ік талапкерлер, педагог  икалық құзыреттілікті жақс  арту, мектеп 
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деңгей індегі мықты басш  ылық); басқару құры  лымы (тиімді аппа  рат, қоғамды 

тар ту, жауапкершілік)» [63]. М.Ж. Жадр ина білім бе ру сапасын қамта масыз 

ету үдер ісін стандарттау үдері  сімен байланыстырады жә не білім бе ру 

стандартының 3 өрі  сін бөледі: тұжырым  дамалы-нормативтік-әдісте мелік. 

«Базистік оқ у жоспарлары ме н оқу пәнд  ері бойынша станда рттар деңгейінде 

жал пы орта біл ім беру ұйымда рының мазмұндық жә  не іс жүрг ізу аспектілері 

нормат ивтік сипатта реттеме  ленген. Әдістемелік құрамд ауышты оқу 

бағдарл амалары, оқулықтар, оқ у-әдістемелік кеше ндер» деп ұсын ады [64]. 

Жалпы, біл ім беру сап асы «белгіленген мақсат  тарға қол жетк ізу үшін 

орынд алуы тиіс стандар  ттарды» көрсетеді. Сонымен бір  ге, білім бе ру сапасын 

қамта масыз ету астар ында мақсаттардың жиынт  ығына қол жеткізі  лгенін 

бақылау механ измі түсініледі. 

Біл ім беру сапа сын бағалау кезі нде ENQA үш бағы  тта жұмыс істе уді 

ұсынады: «а) тиісті жә  не тұрақты ресурс тарды, олардың тиімді  лігін 

қамтамасыз ет у; б) оқы ту мен зертте удегі алдыңғы қата рлы жетістіктерді 

бірік тіру; c) жоғары оқ  у орындарының ашық  тығы және олар  дың халықаралық 

қызм етін жетілдіру» (Luminiţa NICOLESCU, Alina Mihaela DIMA, 2010) [65]. 

Жоға рыда сипатталғандарды еск  ере келе, жоғары біл ім беру жүйес інің 

сапасы үш  ін біздің ойым ызша, келесі анық тама ойға қоным дырақ: «біл  ім беру 

сап асы – бұл нақ  ты уақыт сәті нде (экономикалық жағд  айға байланысты 

өзгер  етін еңбек нарығ  ының талаптары) қабылд  анған кейбір қойы  лған 

стандарттарға еңб ек нәтижесінің (біті  руші – жас мам ан) пәнге сәйке стігі». 

Осы тұжыр  ымның мағынасын аш  а отырып, «біл  ім сапасы» санат ының 

негізгі ерекшел  іктерін анықтауға бол ады: 

− бітірушілердің біл  імі мен дағды  сының жоспарланған деңг  ейге 

сәйкестігі; 

− белгіл енген стандарттарға са  й болуы; 

− мемлек еттік аттестация ме н аккредиттеу талапт  арына сәйкес кел уі;  

− білім бе ру үдерісіндегі әртү рлі қатысушылардың (қоғ  ам, мемлекет, 

студ  ент, жұмыс беруш  ілер) үміттерін қанағат тандыру дәрежесінің бол уы. 

«Білім бе  ру сапасы» ұғым ына, сонымен қат  ар, Л.П. Лосеваның ойы  на 

сүйенсек, универс итеттің бір мезг ілде екі нары  қта (білім бе ру қызметі жә не 

еңбек нар ығы) жұмыс істейтін  дігінен туындайтын нақ  ты екіжақтылықпен 

сипатт алатын, білім бе ру сапасын ек  і өлшемде қарас тыру керектігі тә н: оқу 

үдері сінің сапасы, нәти  жесі ретінде – біл ім беру қызм  еті және он  ың 

нәтижесінің қорыты  ндысы ретінде – бітіруш  ілерді даярлау [66]. Бұ  л төмендегі 

кест еде көрсетілген біл ім сапасының іш кі және сыр  тқы құрауыштары 

арасы ндағы айырмашылықта байқа  лады. (1-кесте ). 

 

Кесте 1 ‒ Біл ім беру сапас ының құрамдас бөлік  тері 

 

Ішкі құрау ыштар Сырт қы құрауыштар 

1 2 

Біл ім беру үдері  сінің шарттары Біл ім алушылар ме н олардың 
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1 – кестенің жалғасы  

1 2 

 ат а-аналарының біл ім беру 

талапт арына білім беру дің сәйкес 

кел уі  

Білім бе ру үдерісін жүз еге асыру 

сап асы 

Білім беру дің мемлекеттік біл ім беру 

стандар  ттарына сәйкестігі 

Біл ім беру үдер  ісі нәтижелерінің 

сап асы 

Білім бе ру ұйымының жоғ  ары 

сапалы біл  ім беру кеп ілі ретінде 

ими джі (бет-бед елі) 

Педагогика жә не кадр саяс аты 

саласына жатқыз  ылатын ішкі 

құрау ыштар 

Заманауи еңб  ек нарығының 

талапт арына сәйкес кел  уі 

 

«Білім бе ру сапасы» ұғы мын анықтаған кез де, біз В.Г. Наво днов пен 

басқ алар ұсынған универс  итеттің жұмысындағы ү  ш негізгі бағы тты бөліп 

ала мыз: 

1) білім бе ру мазмұнын қамта масыз ету; 

2) біл ім беру нәтижел  ерінің сапасын қамта  масыз ету (универс  итеттің 

түлектерінің білім ділік сапасы); 

3) біл ім беру технолог  иясының сапасын қамта  масыз ету (оқы  ту мен 

тәрби елеу әдістерінің сап  асы). Болашақ бітір  ушіні сапалы даярл ауды 

қамтамасыз ету дің маңызды мәсел  есіне тоқтала оты рып, жоғары оқ  у орны 

жұмыс ының мақсаты – тал ап етілген дайы  ндық деңгейіндегі бәсе  кеге 

қабілетті мама нды даярлау [67]. 

Маман дарды даярлау сапа  сын басқару тур  алы айта оты рып, сызбаның 

бар  лық құрауыштарға наз ар аудару кер  ек [68]:  

− білім бер  уді қоса алға  нда, кез-кел ген үдеріс кір  іс параметріне 

байла нысты (университеттегі біл  ім беру үдер  ісі үміткерлердің дайы  ндық 

деңгейіне байла нысты болады: ола рды оқу үдері  сіне «кіргенде» бағал аймыз, 

осылайша баст апқы кезеңнің сапа сын өлшейміз); 

− әрб  ір мамандық  жоғ ары кәсіби біл  ім берудің стандар  ттарына және 

біл ім беру үдері  сінің әр түр  лі деңгейлеріне байла  нысты  оқушылардың біл  ім 

сапасына кепі  лдік беретін білі  кті профессор-оқытуш  ыларға арналған тиі  сті 

оқу-әдісте мелік базамен қамта масыз етілуі ти  іс; 

− оқу пәнд  ері мен оқы  ту технологияларын жетілд  ірмей, дамытпай, яғ ни 

оқу үдер  ісін бітірушілер даярлы  ғының МЖМБС талаптарына сәйкес  тігіне 

(сапасына) же  ту, сай бол уы  мүмкін ем ес екендігін еск  еру қажет. 

Ке з-келген үде ріс егер қан дай да бі р кері байл аныс кері нем  есе оң бол са, 

сапалы басқары  латыны белгілі. Оқ у үдерісі үш ін бұл біл ім алушының 

көзқа расы бойынша алын  ған білім ал у сапасы, өйтк  ені бітіруші біл ім беру 

қызм етін тұтынушы бол ып табылады. Біз дің 3 және 4 ку рс студенттеріне 
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арна лған сауалнама студент  тердің диссертациялық жұмы  стың сапалы бол уын 

және кәс  іби құзыретті  лігін қалыптастыратын маңы  зды пәндерді анықт  ауға 

көмектесті. Яғ  ни, бұл жағд  айда түлек өзі не алған біл  ім сапасын өзі не қатысты 

проц есс ретінде бағал айды. 

Қазіргі кезе ңде кәсіби біл  ім беруді дамыт удағы жүйелік сапа  ның 

айтарлықтай өс уі теорияның қолда  нбалы деңгейін қалыпта  стыруда да көрі  ніс 

табады. Біл ім беру сап  асы позитивті жә не динамикалық ид ея ретінде  көпт еген 

шетелдік авторл армен қарастырылады. L.Ed. Crawford жә не P. Shutler оны 

мазм ұнға деген инвести циялар ретінде  қарас  тырса [69], K.K. Navaratnam, 

сапаны өнім дер мен қызмет терді, сондай-а қ жүзеге асыры  латын процестерді 

үне мі жетілдіріп оты  ру жоспарлау, іс  ке асыру, баға лау және шеш ім қабылдау 

де п сипаттайды [70] жә  не сапа ізде нісі тұтынушыға бағытт алған болуы кер  ек 

әдістерімен жоғ ары білім беру дегі сапаны белгі  леуде оны клиент тердің 

қажеттіліктерін қанағат тандыру, үздіксіз жетіл діру, көшбасшылық, 

адамге ршілік ресурстарды дамыт  удағы мотивация, баға лау және марап аттау, 

үйлестірілген топ  тық жұмыс, бақы  лау және  шеш ім қабылдау дей  ді  

D. Seymour [71]. A.Lizzio, K.Wilson және R. Simons білім бе ру сапасы біл ім 

беру нәтиже  леріне сәйкес бол ған кезде, қо  л жеткізіледі жә не олар  

жоспар ланған мақсаттар, ерекше  ліктер мен тала птар деген [72]. Де мек, са па 

бұлыңғыр түсі  нік емес, керіс інше, білім бе  ру сапасы өт е саналы жә не осы і  с-

әрекеттің бар  лық кезеңдері ме н құрамдас бөлік  тері туралы бар  лық 

жоспарланған кү  ш. 

Қазіргі педагог икалық білім бе ру идеологиясының баст  апқы мәні, 

идеа  лдар мен мақса  ттар жүйесі реті нде оны жа ңа білім, жа ңа мақсаттар, жа ңа 

құндылықтар ме н жеке мағ ына беру ға  на емес, соны мен қатар педаг  огтың 

негізгі күш ін, оның зиятк  ерлік және морал  ьдық әлеуетін аш ып, оның 

әлеум еттік-мәдени жағда  йында еркін жүр  іп-тұруға қабілет тілігі, қазіргі 

әлеум еттік-педагогикалық технолог  ияларды ғана ем ес, инновациялық 

процес терді жүзеге асыр  ады, тұлғаның өз  ін-өзі дам ыту процесі ме н сапасын 

жақса ртады. 

Қазіргі педагог икалық білімнің нәти  жесі азаматтың же  ке тұлғасын 

қалыпта стыруға бағытталған: а) дамыған, рух  ани-адамгершілікті тұл  ға; б) 

қазі ргі білімді иге  ріп, игерген жә не оқушылармен жұм ыс жасайтын мұға  лім; 

(c) қазіргі біл ім беру жүйес інде және мәд ени тәжірибеде еск ере алатын белг ілі 

бір ғыл ым саласының мам  аны. Бұл тала  птар жалпы педагог  икалық білім бе ру 

жүйесіндегі әлеум  еттік-педагогикалық біл  ім беру жүйе  сіне сәйкес кел еді. 

17 тамыз 2009 ж. Қазақстан Респуб  ликасы Әділет министр  лігінде Білім 

минист рінің бұйрығымен бекіт  ілген мұғалімнің психоло  гиялық-

педагогикалық ерекшел іктерін, мектептің әлеум  еттік педагогының 

міндет терін педагогикалық қызмет  керлер мен ола рға теңестірілген 

тұлғал ардың типтік білік тілік сипаттамаларына сәй  кес зерттеу. Қазақ  стан 

Республикасының 2009 жыл ғы 13 шілдедегі № 338, он  ың өмір сү  ру 

жағдайлары, қызығушы  лықтары мен қажетті  ліктері, проблемалары, ШО Б 

оқушылары ме н тәрбиеленушілерінің мін  ез-құлқы уақы  тылы анықталып, 

әле уметтік көм ек пен қол дау көрсетеді [73]. Мект  епте әлеуметтік мұға лім 



21 

 

оқушылардың, оқуш  ылар мен балал ардың құқықтары ме н бостандықтарына, 

тәрбиелен ушілерге, әлеуметтік-педагог икалық жұмыс әдіст еріне, балалар ме н 

мекемеге, отба сына, қоршаған орт аға, түрлі әлеум  еттік қызметтердің 

маманд арына әлеуметтік қор  ғау және әлеум еттік көмек көрс ету шараларын 

қолда  нады. Агенттіктер ме  н әкімшілік орга  ндар қоғамның біл ім беру 

ұйымдар  ындағы олардың білі  мге бейімделуін жә  не оқушылардың 

тұрғы лықты жерінде тәрбиел енуіне, білім ал  уы, дамуы жә  не әлеуметтік 

қорға луына бейімделуін қамта  масыз ету бойы  нша шаралар кеше нін 

орындайды жә  не жүзеге асыр ады. 

Жетім бала лар мен ат  а-анасының қамқорл  ығынсыз қалған балал армен, 

мүгедек балал армен, мүмкіндігі шект  еулі балалармен, ба ла кезінен 

мүгеде ктерге қамқорлық, тұр  ғын үймен қамта масыз ету, жәрде мақы, 

зейнетақы, мүлі ктік және мүлі ктік емес құқық  тарды үйлестіру жұмыс  тарын 

реттейді. Сабақтан ты  с уақытта талант  тарды, оқушылардың 

(тәрбиелен ушілердің) ақыл-о й қабілеті ме  н физикалық қабіле ттерін дамыту 

үш ін жағдайлар жаса  йды. Бұл әлеум  еттік ортада адамге ршілік, сенімді қар  ым-

қатынас орна туға ықпал ете ді. Сонд  ай-ақ,  ба  ла мен мемлек  еттің, қоғамдық 

ұйымд  ардың және әлеум  еттік қызметтердің арасы  ндағы байланысты, ар  а 

қатынасты   қамта масыз етеді. Мұғалім дермен, ата-анала рмен және бас  қа 

заңды өкілд  ермен өзара байла нысты жүзеге асыр  ады. Оқу үдер  ісі мерзімінде 

оқушыл ардың өмірі ме н денсаулығын қорғ  ауды , бос уақы  тын дұрыс 

ұйымдас тыруды қамтамасыз ете  ді. Білім бер  уді ұйымдастыруда оқ  у 

бағдарламаларын әзірл еуге, бекітуге жә  не енгізуге қаты  сады, атсалысады. 

Компью терлік сауаттылыққа, ақпар  аттық-коммуникациялық құзырет  тілікке 

ие бол уға даярлайды. 

Әлеум  еттік педагог: Қазақ  стан Республикасының Констит  уциясы, 

Қазақстан Республи  касының Еңбек коде  ксі, «Неке (ер  лі-зайыптылық) жә  не 

отбасы тур  алы» Қазақстан Республи  касының Кодексі, «Біл  ім туралы» 

Қазақ  стан Республикасының За  ңы, «Мүмкіндігі шект  еулі балаларға 

әлеум  еттік және медици  налық-педагогикалық түзе  туді қолдау тур  алы», 

«Қазақстан Республик  асындағы баланың құқық  тары туралы» заңд  арда, 

«Қазақстан Республик  асындағы мүгедектерді әлеум  еттік қорғау тур  алы», 

және «Арна  улы әлеуметтік қызме  ттер туралы», «Кәмел  етке толмағандар 

арасы  ндағы құқық бұзушы  лықтың алдын ал  у және балал  ардың 

қараусыздығы ме  н панасыз қалу  дың алдын ал  у туралы», «Сыбайлас 

жемқор  лыққа қарсы күр  ес туралы», «Қазақ  стан Республикасындағы тіл  дер 

туралы» жә  не білім бе  ру мәселесі бойы  нша басқа д  а нормативтік-құқы  қтық 

актілерді; сон  дай-ақ, әлеум  еттік саясат негіз  дерін саралауды; педагог  икалық, 

әлеуметтік, жа  с және бала  лар психологиясын; валео  логия және әлеум  еттік 

гигиена негіз  дерін білуді; әлеум  еттік-педагогикалық жә не диагностикалық 

әдіст  ерді; барлық тәр  бие жұмысының әдіст  ерін, педагогика ғыл  ымы 

дамуының негі  згі бағыттарын; әлеум  еттік-педагогикалық жұмыс  тарды 

талдауды жә  не бағдарламалауды; еңб  ек туралы заңна  маның негіздерін; 

еңбе  кті қорғау норма  ларын және ереже  лерін, өрт қауіпс  іздігі және өрт  ке 

қарсы күр  ес техникасын; санит  арлық ережелер ме  н нормаларды біл  уі қажет. 
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Деге  нмен, университеттік біл  ім беру жүй  есі бағытталатын бөлі  нген 

типтік білік  тілік талаптарынан бөл  ек, педагогикалық біл  ім берудің 

қорыт  ынды нәтижесі бола  шақ әлеуметтік педаг  огта кәсіби мәден  иетті 

қалыптастыру бол  ып табылады, о  л өзінде жалпыада  мзаттық көзқарастар 

жүйе  сін, кәсіби-құндыл  ықтық бағдар ме  н тұлға сапа  сын, танымның әмбе  бап 

тәсілдерін жә  не әлеуметтік-педагог  икалық іс-әреке  ттің ізгіліктік 

технолог  ияларын көрсетеді. Осын  дай мәдениеттің бол  уы әлеуметтік 

педаг  огке мектеп оқушы  сының ішкі әлем  іне енуіне, олар  дың даму деңг  ейін 

зерттеуге жә  не диагностика жаса  уға, олардың алд  ына адамзат үш  ін жаңа 

құндыл  ықтар мен басымды  қтарды ашуға мүмкі  ндік береді. 

Қазақ  стандық зертте  ушілер Г.А. Уманов, Н.Д. Хмель, Ш.Т.Тауб  аева, 

З.А. Исаева жә  не т.б. зерттеулеріндегі теори  ялық талдаулар кәс  іби-

педагогикалық мәдени  еттің негізгі функцио  налдық құрамдас бөлік  терін, 

оның динами  калық процесі ме  н мазмұнын анықт  ауға мүмкіндік бер  ді. 

Соны  мен, гнеосологиялық компо  нент мұғалімнің әдісте  мелік, зерттеушілік 

жә не зияткерлік мәден  иетін анықтайды, ат  ап айтқанда: адамге  ршілік - 

адамгершілік, гумани  тарлық, рухани; коммуни  кативті - қарым-қаты  нас 

мәдениеті, сөй  леу, рефлексия мәден  иеті; білім бе  ру - дидактикалық, 

әдісте  мелік, қарым-қаты  нас мәдениеті, эконом  икалық талдау, физик  алық, 

эстетикалық; ретт  еуші және басқар  ушылық; диагностикалық, иннова  циялық 

технологияларды, мұғал  імнің компьютерлік мәден  иетін білу бол  ып 

табылады. 

Қазі  ргі заманғы нормат  ивтік құжаттарда көрі  ніс табатын жа  ңа білім 

бе ру парадигмасының негі  згі аспектілерін қараст  ырайық: Білім тур  алы 

Қазақстан Республи  касының Заңы, қазі  ргі білім бе  ру стандарты жә  не мәселе 

бойы  нша теориялық құжа  ттар. Бұл бола  шақ әлеуметтік тәрбиеш  ілердің, 

мамандардың теори  ялық және практи  калық дайындығының бағы  тын 

анықтайтын «Жа  ңа педагогика» мақсат  тарын айқындауға нег  із болып 

табы  лады, оның нег  ізі педагогикалық біл  ім болуы кер  ек. 

Қазақстан Республи  касының «Білім тур  алы» Заңында біл  ім беруді 

«адамге  ршілік, зияткерлік, мәд  ени, дене біті  мін және кәс  іби құзіреттілігін 

қалыпта  стыруға бағытталған біл  ім беру ме  н оқытудың үзді  ксіз процесі» де  п 

анықтайды. («Біл  ім туралы» 2007 жыл  ғы 27 шілдедегі № 319-III Қ  Р Заңының 

1-ба бы, 18.09.2018 жылы қабылд  анған және толықты  рылған) [74]. 

«Білім тур  алы» Заңның 3-бабы  нда елдегі біл  ім беру саяс  атын іске 

асыр  удың негізгі қағида  ттары көрсетілген: 

1) бар  лық адамдардың сап  алы білім ал  у құқығының теңд  ігі; 

2) білім бе  ру жүйесін дам  ыту басымдығы; 

3) ә  р адамның интеллек  туалдық дамуын, психофизи  ологиялық және 

же ке ерекшеліктерін еск  ере отырып, халы  қтың барлық деңгейл  ерінде білімге 

қо  л- жетімділік; 

4) зайы  рлы, гуманистік жә  не дамушы біл  ім, азаматтық жә  не ұлттық 

құндылы  қтардың басымдығы, адам  ның өмірі ме  н денсаулығы, адам  ның 

еркін дам  уы; 

5) адамның құқық  тары мен бостанды  қтарына құрмет; 
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6) дам  ның білімін ынтала  ндыру және дарынд  ылықты дамыту; 

7) біл  ім беру үдер  ісі деңгейлерінің үздіксі  здігін қамтамасыз ету  ші 

сабақтастық; 

8) оқыт удың, тәрбиенің жә  не дамудың бірл  ігі; 

9) білім бер  уді басқарудың демокра  тиялық сипаты, біл  ім беру 

жүйесі  ндегі сапаның ашық  тығы; 

10) білім бе  ру ұйымдарының мен  шік формалары, біл  ім беру нысан  дары 

және оқы  ту, тәрбиелеу нысан  дары бойынша әртүрл  ілігі. 

Осы Заң  ның 13-бабында ереж  енің мазмұны адам  ның жан-жақ  ты дамуы 

ме н құзіреттілігінің нег  ізі болып табыл  атын білім беру  дің әр деңге  йіне 

арналған біл  ім беру жүй  есі (кешен)» де п көрсетілген. Біл  ім беру мазм  ұны 

мемлекеттік жалп  ыға міндетті біл  ім беру станда  рттары негізінде жаса  лған 

жалпы біл  ім беретін оқ  у бағдарламалары ме  н білім бе  ру бағдарламаларына 

сәй  кес анықталады. 

Заң  ның 21-бабы негі  згі құжат пе  н білім бе  ру бағдарламасының 

«бака  лавр» немесе білі  кті маман ал  у арқылы эконо  мика салаларының 

қажеттіл  іктеріне сәйкес жоғ  ары білікті кадрл  арды даярлауға бағытта  лғанын 

білдіреді. Жоғ  ары білім бе  ру бағдарламаларына негіз  інен міндетті жә  не 

элективті пән  дер кіреді. 

 Компон  ентті таңдау арқ  ылы студент оқыт  удың жеке траекто  риясын 

анықтауда кел  есі таңдау жас  ай алады: 

1) негі  згі білім бе  ру бағдарламасы бойы  нша пәндер; 

2) Қосы  мша білім бе  ру бағдарламаларына арна  лған пәндер. 

Негі  згі және қосы  мша білім бе  ру бағдарламаларының пәнд  ерін меңгеру 

тәрт  ібі мен көл  емі білім беру  дің кредиттік технол  огиясы бойынша оқ  у 

процесін ұйымда  стыру ережелерімен анықт  алады және белгіл  енеді. 

Жоғары біл  ім беру бағдарлам  аларының тізімі бағдарл  амалар тізіліміне 

енгіз ілген. 

Осылайша, бола  шақ әлеуметтік педагог  тардың кәсіби этик  асы, 

мәдениеті ме  н құзыреттілігі деңге  йіне қойылатын негі  згі талаптарға жау ап 

беретін жә  не стандарттар ме  н білім бе  ру бағдарламалары негіз  інде 

реттелетін жоғ  ары педагогикалық біл  ім мазмұнын анықт  айды. 

Болашақ әлеум  еттік педагогтарды оқы  ту сапаның негі  згі индикаторлары 

- оқ у жоспарларының құры  луы және он ы тасымалдау сап  асы; бағалау 

жүйес інің сапасы; зертт еулер мен әзірле мелер; инфрақұрылым жә  не оқу 

ресурст  арырың сапасы; студен  ттерге қолдау көрс ету сапасы; ұйымда  стыру 

және басқ  ару сапасы.   

Бірін шісі, оқу жосп  ары және он  ы тасымалдаушы мұғалім дердің 

теориялық жә не практикалық білі  мдер деңгейі. Ег ер, теориялық 

даярл ықтын маңызды компоне  нттері тарихи, филосо  фиялық, психологиялық 

жә не социологиялық аспек  тілер болып табы  лса, сонымен қат  ар, оған қазі  ргі 

білім сал асы да қосы  луы керек. Яғ ни, мұғалім студент  тердің жан-жақ ты білім 

алу ына ықпал ет у үшін интеграц  ияланған тәсілмен бірікт  ірілуі керек. Әсір есе, 

мұғалімнің қазі  ргі мәртебесі либерал  изация, жаһандану, жекешел ендіру, 

аутсорсинг жағдай  ындағы білімі бол уы қажет. Сондай-а қ, мөлшерленген 



24 

 

саб ақ, кейстерді зерт теу, қоғаммен і  с-шаралар (Singh, N. 2008) [75],  

проблем аларды шешу, жобал арды дайындауға үйр ету, студенттерді даярл  ауда  

өз беті  нше және тәуе  лсіз зерттеуге, топ тық оқуға жә  не топтық талқы лауға баса 

наз ар аударуы кер  ек.  

Мұғалімдер студе  нттер үшін технол огияны қолдана оты  рып, әртүрлі 

өзін дік білім пакет  терін дайындау мақса тында профессор-оқыту шылар 

құрамы ме н техникалық сарапшы  лардың бірлескен ынтымақт  астығын қолдау 

қаж ет. Тағылымдамадан өтк ен ПОҚ бас қа мәдениеттердегі біл  ім беру 

үлгіле рімен таныстырып, баға  лай отырып, оқ у стилінің түр лі мәдени  

көпші лігін қамтамасыз ет е алады. 

Екін шісі, бағалау жүйес інің жетілу деңг ейі. Студент терді топтық 

баға лау ретінде бағал  аудың жаңа әдіс тері, өзін-өз і бағалау, рейт инг шкаласы 

бойы нша пікірлерді баға лау және т.б. енгіз  ілуі мүмкін. Қалыпта стырушы және 

жиын тық бағалау әдісте рінің екеуі д  е маңызды. Семестрдің соңы нда 

емтиханға ке рі байланыс бе ре алатын үзді ксіз бағалау қат  ар жүру кер  ек. 

Бағалау жүйес інде ақпараттық-техни калық құралдарды пайдал  ануды кеңейту 

қаж ет. 

Үшіншісі, зертт  еулер мен әзірле мелер. Кез-кел ген білім беру дегі 

жаңашылдық зертте ушілік болжамдарға жә  не теориялық негі  зге сүйену кер  ек. 

Тек сод ан кейін ға  на, тәжірибеге еңгіз  ілуі мүмкін. Зерттеу лердегі озық 

тәжі рибе ретінде көрсет ілетін шетелдік қағид алар ұлттық мүдде  лерге сәйкес 

келм еуі және академ  иялық қажеттіліктерімізді қанағатта ндырмауы мүмкін. 

Зертте ушілер көбінесе тұжырым  дамалық шеңберде түпкі  лікті нәтижелерді 

ескер  мейді. Осыған ор  ай, білім саласы  ндағы зерттеулер ұз ақ мерзімді, 

жосп арлы, дұрыс желі  лік пен ынтымақт  астықтың болуы ша  рт. 

Төртіншісі, тәжі  рибе және тағлымд амалар бағдарламасы. 

Тағылы мдама бағдарламалары бола  шақ педагогтардың білім  інің негізгі 

құра мдас бөлігі бол ып табылады. Көпт еген жағдайларда бола шақ әлеуметтік 

педаг огтар машықтану бойы  ншы бірнеше саба  қтар өткізеді, әлеум  еттік 

педаготардың стандар  тталған әрекеттерін тал ап ететін шара  лар өткізеді. Ос ы 

тұрғыда, студе нттер бойынша тәжі  рибе бағдарламасына дег  ен жалпы 

немқұр  айлық пайда бол ады. Тәжірибе саба ғын бақылауда д  а оқытушылардың 

көпші лігі жалпы мәселе  лерге назар ауда  рады. Осыған ор  ай, бұл жағд  айда 

сапаны қамта масыз ету үш  ін келесі шара  лар қабылдануы мүм  кін: 

өткізілген саб  ақ бойынша ұсыныс  тарын әзірлеу жә  не олардың 

эмпири калық дәлелдермен тексе  рілуі;  

сабақтарды жоспар лауда, сабақты оқы ту барысында  пробл  еманы жоба 

арқ ылы немесе тіп ті ақпарат құралд арының көмегімен қолд  ану; 

тәжірибелік сабақт ардың толық бағ асы (негізгі дағды  ларды ескере 

оты рып) стандартталған құра лдар мен әдіст ерді қолдануды ынтала  ндыру 

арқылу бол уы керек. 

Бесін шісі, ресурстар. Сапаның та  ғы бір маңы  зды және жи  і елемейтін 

жа ғы - мекеменің ресурст  арының болуы. Бұ  л ресурстар физик алық болуы 

мүм кін, яғни инфрақ  ұрылым, ғимарат, зертха налар, жиһаз, жабды  қтар, 

кітаптар, ғыл  ыми журналдар жә не т.б.; кадрлық ресур  стар, яғни оқыту шылар 
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құрамы, әкімш ілік және бас қа көмекші қызмет керлер; қаржылық, яғ ни әр түр лі 

жобаларды жүз еге асыру жә  не іс-шарал арды басқару үш  ін қол жеті  мді 

қаражаттын бол уы. Бұл ресурс тардың жеткілікті, үзді ксіз және уақт  ылы қол 

жетімд ілігі мен пайдал  анылуы сапаға объек  тивті қол жетк  ізу үшін кепі  лдік 

береді. 

Алтын шысы, студенттердің проф  илі. Университетте оқи тын 

студенттердің са ны жаһандық деңг  ейде, әсіресе соң  ғы жиырма жы  л ішінде 

өс ті. Бүгінгі студент  тердің бейіні ә р түрлі еке нін көрсетеді: кі  ру деңгейінің 

білікт ілігі, тәжірибе деңг  ейі, мәдениеттері, үміт  тері мен уәжд  ері (Hay and et 

all, 2008) [76]. Бүгінгі таң да,  студенттер «сан дық сауаттандырылған жә не NET 

буын» де  п атасақ т  а болады; кәсіпк  ерлік икемдері бас  ым және тәуе  лсіз; 

мүмкіндіктері ме н ынтымақтастықты баға  лай біледі; жә не үнемі әлеум  еттік 

желілерде отыр  ады (Munro, 2006) [77]. Демек, универс  итеттің оқу жосп ары  

студентердің аффек тивті, рухани, әлеум  еттік, психологиялық жә не когнитивті 

тұлғ алық ерекшеліктері ме н іс жүзі нде қолдануға бола  тын тиісті 

педагог  икалық жағдайларда әрекет  терді қамтуы кер  ек. Жоғары біл  ім 

деңгейінде оқи  тын студенттерге академ  иялық бағдарламаларды құрас  тыру 

барысында, олар  дың қабылдау негіз дерін және әд  іл  кеңестер ме н шынайы 

қабіле ттері мен о  й-өрістерін  дамы  туға бағдарлаудың жеткі  лікті жүйесі, е ң 

бастысы, жұмы спен қамту әлем  інің қажеттіліктері бірікті  ріледі.  

Жетіншісі, оқ  у жоспары. Оқ у жоспары – студе  нттің оқудағы сапа  рын 

бағытын анықт  айтын жол карт асы, сонымен қат ар оның аяқт алу тәсілін 

қамта масыз етеді. Біл ім беру сап аға байланысты мақса  ттары мен нәтиж елері, 

мазмұны ме н кредиттер са ңы, материалдары ме н әдістері тұрғы сынан оқу 

жосп ары бағалау жә  не аудиовизуалды құра лдар. Оқу жосп арын әзірлеу 

проце сіне соңғы өнім нің өзі, қорш аған ортадағы өзгер  істер, оқу 

бағдарла  масының өзгеруі әс  ер етеді. Ϲоны мен, оқу жоспар  ларын әзірлеу кө п 

деңгейлі, кө п салалы проц есс және бірле  скен күш реті  нде қабылданады. 

Оқ у бағдарламасын құрас  тыру барысында жұмыск  ерлер үнемі жақс  арту 

жолдарын ізде уге жауапты;күтіл етін білімдер ме н дағдылар жиын  тығы қандай 

бо лу қажет; теори  ялық пен практи  калық білімдер қатына  сының көлемі; 

жергі лікті және ғала мдық қажеттіліктерді шеш уде ұлттық мақсат тарға сәйкес 

келе тін нәтижелер жә  не т.б. Алайда, қазі  ргі заманғы оқ  у бағдарламаларын 

дам ыту тәжірибесі оқ  у процесінің техни  калық қадамдарды ескерм  естен 

жүзеге асырылат ындығын көрсетеді. Оқ  у бағдарламасын әзірл еуді бұған  

нақ ты даярланған мама ндар жүзеге асыр  май, нәтижесінде, оқыты  латын 

тақырыптар тіз імі бар құжа ттың шығуына әкел  еді; оқу мақса ттары мен оқ у 

нәтижелері, станда  рттар мен өлше мдер туралы айтпа  стан, оқу жә  не бағалау 

жоспа рлары мен процеду ралары, маңызды жә  не қосымша матери алдар 

құрастырылады.  

Сегізінші факуль теттік орта. Оқ у орындарын ада ми жүйелер де п те 

ата йды, өйткені, баст  апқы енгізу проце  сінен бастап, өнімд  ерге жауап бере тін, 

барлық кү ш-жігердің нәтиже лерін енгізітін профес  сорлық-оқытушылар 

құр  амы. Факультет біл ім, дағдылар ме н жоғары біл ім беруде сап  аны көтеру 

үш ін өте маңы зды. Іс жүзі нде, олар біл  ім беру сапас  ының негізгі агент  тері 
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(Zaki, S, 2006) [78]. Жалпы дәлелд  енген тезистер: ұстазд  ардың білімімен, 

дағды лары және әд іс-құралдармен қарул  ануы академиялық саяс атты жақсарта 

ала тын фактор; студент тердің білім сап  асы  ұстаздардың сапа  сына және саб  ақ 

беру едңге йіне тікелей пропорц  ионалды (Nemser, S. F. (2001) [79]; Darling – 

Hammond, L. (2000) [70; 80]. Осы ора йда, енді факул  ьтет оқу бағдарла  масынан 

білім алушы  ларға ақпарат пе н білім жеткіз ушісі ғана ем ес, оқу 

бағдарла  масының мағынасы ме  н студентке пайд алы  білімдер жә не дағдылар 

қалыптас тыратын формаларды ұсын  ушы. Нарық сұраны  сының өзгеруімен, 

соны мен бірге қорш аған ортада бол  ып жатқан өзгері  стерді, ұстаздар өздер інің 

қазіргі білім дері мен дағды ларын үнемі жаңа ртып отырады де  п күтілуде. Яғ  ни, 

факультет профес сорлық-оқытушылық құра мды ынталандыру кер  ек, олардың 

өс уі мен даму ында оқыту ме  н дамуға мүмкін  діктер беру қаж  ет. Одан әр і, білім 

ал у және ғыл ыми зерттеулер жүргі зуге мүмкіндіктер жасал  ынып, қызметтік 

трени нгтер ұйымдастырылуы мүм  кін. ПОҚ оқы ту және дамы туды факультет 

ү ш бағытты жоспа рлау керек: пә н саласы, біл ім беру психол огиясы және  

қазі ргі заман оқы  ту әдістері.  

Тоғыз ыншы, институ циональд ы дизайн жә не стратегия. Сапалы 

білі  мге қол жеткі зуді іске асыр  удың білім бе ру мекемесінің бағытт алған 

саясаты ме н стратегиясы негі  зін құрайды. Daft  бойы нша  мекеме 

құрылы  мында екі ке  ң өлшемді: құрыл  ымдық өлшем жә  не контекстік өлше мді  

маңызды де п санайды (Daft, R. L. (2001) [81]. Құрыл ымдық өлшемдер іш кі 

сипаттамаларды сипатт айтын және олар  дың негізін құра  йтын белгілерден 

тұр ады; ал контек сттік өлшемдер тұтас  ымен технологияларды, ұй  ым ның 

қорш аған ортасы ме  н мақсаттарын қо  са алғанда, құрыл ымдық өлшемге әс ер 

ететін жә  не қалыптастыратын парамет  рлерді сипаттайды ек  ен. Құрылымдық 

өлшем дерге формализация, маманд  андыру, билік иерар хиясы, 

орталықтандыру жә  не кәсібилік, а л контексттік өлше  мдер мөлшеріне, 

ұйымда стыру технологиясы, қорш  аған орта, мақса ттар мен страт егия және 

мәден иетті қамтиды (Greenberg, J. and Baron R. A.) [82].  

Оңы ншы, институц  ионалды көшбасшылық. Көшбас шылық - бұл же ке 

тұлғалардың жә не олардың түрле  рінің ерекше белгі  лері. Көшбасшылық 

тұжырым дамасы «стратегиялық жағдай  ларды болжау» мүмкін  дігін де 

қамт иды (Daft,2001) [81, 453 б.], динами калық шешім қабыл дауды, 

белгісіздікке қар сы тұруды жә не аралықты ұйымдас тыруды қамтамасыз ете ді. 

Көшбасшылық теор иясы мен тәжіри  бесіне сүйене оты  рып, академиялық 

мек еме басшылығы белгіл енген саясатты іс  ке асыру бойы  нша басшылық пе н 

бағыт бер еді қойылған мақсат тарға жету жә  не «сапаны» белгі  лейді.  

Қиындықтарды ше шу мен мүмкінд  іктерді пайдалану арқ  ылы жұмыс 

орн ына қойылатын талап  тарды өзгерту, оқ  у жоспарын жаңа рту, 

оқытушыларды жұмы сқа қабылдау, оқы  ту және т.б. өнімді  ліктің барлық 

көрсетк іштерін сақтау нем  есе тиімді пайда лану және ола рды тиімді өлш  еу, 

оқытушылар ме н студенттердің институц  ионалды имиджі ме  н беделін 

артт ыру. Осының барл  ығы табысты көшбасш  ылықтын және біл  ім беру 

мекеме сінің бәсекеге қабіле ттілік стратегиясын жүз еге асырудағы 

көрсет кіштер. 
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Он бірін шісі, ашы қ жүйелік ойл ау және өзге рту. Сап а, ең алды мен, 

үнемі өсу ге бел буғ  ан саналы ұйым ның қамы. Мұн дай ұйымдар экспер  имент 

және бейім делу мәдениетін көрсе  теді және тоқыр  ауды болдырмау үш  ін 

олардың жүйе лері мен процес терін қайта қар  ау. P.M. Senge [83] білім бе ру 

ұйымын құ ру үшін бе  с пәнді меңг еру керек де п санайды: же ке шеберлік, ақ ыл-

ой үлгі лері, ортақ көзқ арас қалыптастыру, коман  далық оқыту жә  не жүйелік 

ойл ау. Демек, жоға рыда сипатталған жағдай  ларды жеңуге мүмкі  ндік беретін 

аш ық жүйелі ойл ау болуы кер  ек. Университеттер ме  н жоғары оқ у орындары 

бар  лық мүдделі тарапт армен бөлісу үш  ін біртұтас көзқа  расты талап ете  ді, 

жоғары станд артты зерттеулер, сап  алы білім жә  не студенттер арас ында 

адамгершілік-этик  алық құндылықтарды қалыпт астыру. Соны мен қатар, қо  л 

жеткізуге тырыс атын командалар бұ  л мақсаттар ағымд  арға әсер ете тін 

өзгерістерді қабыл дауға деген көзқ арас пен дағд ыға ие бол уы керек. 

2005 жыл  ғы мамырда Берге ндегі білімнің нәтиж  елері жалпы Дуб  лин 

дескрипторлары үш ін негіз бо  ла бастады, он да Еуропалық жоғ  ары білім 

аймағ ының (EEA) үш цик  лін сипаттайтын EQAA жа  н-жақты білік тілік 

шеңбері жинақт алған. 

Европалық стандар  ттарға сәйкес мазм ұнды жобалау проц  есі мен оқ у 

үрдісінің мақсатт арынан айырмашылығы, белг ілі бір студе  нттің нақты зей іні 

оқу проце сінің нәтижелеріне бағыт  талып, оны оқ у процесінің орта  лық 

бөлігіне айналд  ырады. Студент тердің қызығушылықтары ме н білім бе  ру 

қажеттіліктері кәс іби білім бе ру бағдарламаларын қалыптас  тырудың негізі 

бол ып табылады. Универс  итеттер білім беру дегі маңызды зиятк ерлік және 

мәд ени мақсаттарды қою ға шақырады. Оқ  у-тәрбие проце сінің студенттерге 

бағытт алған тұжырымдамасы он  ың құзыреттілігі ме  н оқу нәтиже леріне баса 

наз ар аударады, жоғ ары білімнің негі згі сипаттамалары ме н 

артықшылықтарына қай шы келмейді. 

Яғ ни, әлем  дік білім тәжіри  бесін ескере оты рып, бәсек  еге қабілеттілік е ң 

алдымен шынд ықты түсінуге жә  не түсіндіруге, зама  науи техникалар ме н жаңа 

технолог ияларды білуге, адамд  армен қарым-қаты нас жасауға, этик  алық 

нормаларды сақт  ауға, олардың і  с-әрекеттерін, құқы қтық ережелер ме н 

әкімшілік құрылы мдарды бағалауға, мама ндық таңдауға жә  не кәсіптік 

мект епте оқуға бағытт  алған. Еңбек нар  ығы туралы сө  з болғанда, о л еңбек 

нарығ ының қажеттіліктеріне наз ар аударған кез де өз шаблон дарын қояды: 

қаж ет болған жағд  айда, мәселелерді өзд  ері шешеді, олар  дың стилі ме  н өмір 

салт ына сай, келіспеуш  іліктерді шешеді. 

 

1.1.2 Бола  шақ әлеуметтік педаго  гтарды оқыту сапа  сын оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ет у үдерісінің мә  ні мен мазм  ұны 

Білім бе ру процесін жетілд  ірудің оңтайлы ұйымдаст  ырушылық-

педагогикалық (әдісте  мелік) жағдайларын құ  ру экономикада сап  алы кадрлар 

қажетт ілігін қамтамасыз ете  тін кешенді жү  йе ретінде кәсі  птік оқыту сапа  сын 

басқарудың тұра қты механизмін құ  ру арқылы жүз  еге асырылады. Сапаны 

қамта масыз етудің тиі  сті талаптарын орын  дау кезінде оқ  у процесін бақыл  ауға 

көп көң іл бөлінеді. 
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Сапаны қамта масыз ету тетік  тері ішкі жә  не сыртқы үдеріс  терді қамтиды. 

Сапаны сыр тқы бақылау, әде  тте, сапа кепіл  дігін беретін агентт іктер сияқты 

сыр тқы органдар арқ  ылы жүзеге асыры  лады. Көптеген елд  ер қазір са па 

кепілдігін бере тін агенттіктерге жүгі  неді және бұ  л халықаралық аген ттік 

желілердің қалыпт асуына алып кел  ді. Мұндай халықа  ралық аккредитациялық 

агентт іктер өз мүшел  еріне өз тәжіриб елерін және нұсқау ларын әзірледі. 

Жоғ ары оқу орындар  ындағы сапаны қамта  масыз ету, талда  удағы EFQM 

моделі жә  не университеттегі са  па менеджменті жүйес інің өлшемдері нег із 

бола ала ды дейді Ы.А. На би. Зерттеуші Ы.А. На би: «EFQM моделін 

универс итеттің ішкі са па жүйесін құ  ру үшін пайда лану инновациялық 

даму дың, инновацияның жә  не университет қызме  тінің сапасының дәл елі 

болып табы  лады. EFQM модернизациясына, да  му моделіне сәй  кес 

университеттің са  па менеджменті жүйе  сін тоғыз өлш  ем бойынша бағал  ауға 

болады, ек і топқа бөлі  неді: ерекшеліктер то бы және нәт  иже критерийлері» [20, 

13 б.]. Өз еңбег інде ғалымы кел есі топтарға жікт ейді: «мүмкінд  іктер тобына: 

көшбас шылық, саясат жә не стратегия, тиі  мді жоспарлар, жүй  ені басқару, 

ресур  стар мен серікт  естер, процестер. Нәтиж  елер критерийлерінің тоб  ына 

мыналар кір еді: тұтынушылардың қанаға  ттануы, қызметкерлердің 

қанағатта нушылығы, жоғары білі  мнің қоғамға әсе рін сақтау, жоғ ары оқу ор ны 

қызметінің нәтиж  елері. Мүмкіндіктер тобы  ның критерийлері нәтиже  лерге 

қалай қо л жеткізуге болаты  ндығын және критер  ийлер тобын қал ай бағалау 

керек тігін түсінуге көмект  еседі, нәтижелер универс  итеттің негізгі 

көрсетк іштері мен нәтиже  лерін және универ  ситет қол жеткі  зген нәтижелерді 

көрсе теді» [20, 30 б.]. 

Әрб ір университет пе  н жоғары оқ  у орны әде  тте оқу үдері  сінің сапасын 

бақы лау және монит оринг үшін ө  з картасын жас  ап, оны ұйымда стыру тәртібін 

бекі теді. 
Осылайша, ENQA фок ус-топтық зертте  улері мен сауал  нама барысында, 

үдеріс терді зерттеу өтк  ен жылдардағы студе  нттер мен бітіруш  ілермен 
қанағаттану деңг ейі сияқты кел  есі жеке парамет  рлерге назар ауда руды 
ұсынады: 

1) курс  тар мен семинар лардың ғылыми жә не кәсіби мазмұ нына; 
2) оқытудың әдіст  еріне; 
3) оқу жетісті ктерін бағалау әдіст  еріне; 
4) әкімшілік қыз мет сапасына; 
5) беде лді оқытушылар ме н ғалымдарды оқыт удың сапасына; 
6) марапа ттарға (академиялық жетістік терінен басқа) [65, 105 б.]. 
William F. Massy  [84] оқыту ме  н оқу үдеріс  терін бағалауда, өнімді  лікті 

бес су б-үдеріс бойы  нша бағалауға болаты  ндығын атап өте  ді, әр су б-үдеріс 
инстит уттар, факультеттер, кафед  ралар немесе же ке қызметкерлерді 
сауал нама арқылы тексе  реді. Алай да, бұл сұрақт ардың бәрі ке з келген нақ ты 
жағдайда қолда нуға болатынын білдір  мейді. Дегенмен, ол  ар басқарушылық 
үдеріс терді жетілдіруді ұйымда  стыру бойынша нұсқа улық болуы мүм  кін. 

1. Оқу бағдарла маларын жобалау (оқ  у бағдарламаларын жоба  лау 
барысында қан  дай үдерістер қараст ырылды және жақсар  тылды): Оқу 
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пәнде рінің материалдары жұм  ыс берушілердің ұстаны  мымен, ағымдағы 
баға лары мен студент  тердің нәтижелері тұрғы  сынан қалай толықты  рылады? 
Бұл үш ін  факультет, кафе  дра не істе йді? Жұмыс барыс ында әртүрлі 
қызығу шылық қалай қарасты рылады? Ғылыми орт  ада ішкі интегра циялық 
байланыстар қал ай қамтамасыз етіл еді? 

2. Педагогикалық жоба  лау (оқу жә не оқыту әдіс тері көмегімен қан  дай 
үдерістер жақсар  тылады): Педагогикалық әдіс  тер оқытушылар тарап  ынан 
қаншалықты белс енді пайдаланылады? Педагог  икалық әдіс ерекше лігін 
түсіну? Педагог икалық әдістер қал  ай өзгереді? Ол  ар ақпараттық 
техноло  гиялар артықшылығын жеткі  лікті ала ала ды ма? 

3. Жүз еге асыру сап  асы (қызметкерлер оқыту шылық міндетін қал  ай 
орындайтындығына байла нысты үдерістер): «Оқы  ту» түсінігі қанша  лықты 
кең бол ып табылады? Аудитор  иядағы жұмыс әді  сі, аудиториядан ты с 
студенттер жұмы  сын және студент тердің оқу жетісті ктерін бағалауға (баға лау 
бойынша ке  рі байланысты қо  са алғанда) жа  та ма? Жақ  сы оқыту үш  ін қандай 
ынталан дырулар қажет? Қан дай ұстаушы факто  рлар? Бағаны қолда нуды қалай 
үйр ету керек? өза ра жақсарту үдері  сінің бірлігі реті  нде оқытушылар арас ында 
олар қанша  лықты жиі кезде седі? 

4. Зерттеу бөл  імі бағалау, тал  дау және нәтиже лерді бағалау жұмыс  ында 
оқыту ме  н оқытудың тиімді  лігін бағалау үш  ін дәстүрлі баға  лау әдістерін қал  ай 
пайдаланады (қызмет  керлер, бөлімшелер, оқ у нәтижелері жә не бағалау 
нәтиже лерін бағалау) оқ  у процесін жақс  арту? Зерттеу бөлім  дері бағалаудың 
дәст үрлі емес әдіст  ерін қалай қолда нады? Анықталған өзгеріс  тердің 
уақытылы жүз  еге асырылуына жауапкер  шілікті сезінеді м е? 

5. «Ресурстармен қамта  масыз ету (са  па үшін қаже  тті  техникалық жә не 
қаржылық ресур стар): ресурстарды оқы  ту мен оқыт  удың сапасы бойы нша 
қалай бөл еді? Білім бе ру мен оқыт уды арттыру, насих  аттау және қол  дау 
процесі қан дай? Сапаны қамта  масыз ету тетік  тері қандай? Оқ у сапасын 
жақсар тқысы келетін қызметк  ерлерге қанша универс  итеттер техникалық 
көм ек және оқы ту ұсынады, бұ л ресурстар ресурс  тарды қалай пайдал  анады 
деген мәс еле туындайды. 

Бар лық шетелдік әдеби еттер және жоғ  ары оқу орында  рының шетелдік 
тәжіриб елеріне шолу ‒ біл  ім беру бағдарлам аларының сапасын артт ыру 
мәселелері жаһа ндық үдеріс бол  ып табылатынын көрсе теді. Сапа 
менедж менті қағидалары са  па кепілдігі оқы  ту мен оқ у үдерістерінің ажыр  амас 
бөлігі бол уы керек жә  не бұл сап  аны соңында текс еру мүмкін ем ес дегенді 
білді реді. Мысалы, L.Harvey сап  аны тиімді қамта масыз ету жә  не 
бағдарламаны жетіл діру үшін тө  рт шартты ұсын ады [85]: 

а) бюрокра тиялық есеп бер уді емес, үзді ксіз сапаны жақс  арту үдерісіне 
(CQI) бірл есе әрекет ет у және қамта  масыз ету; 

б) жетілдіруге ө  з үлесін қо са алатын адамд  ардың мүмкіндіктерін 
кеңей туге жәрдемдесу; 

в) CQI үдерісінің жоғар  ыдан төмен ауди тін енгізу; 
г) бүкіл үдері  стің ауыртпалықсыз, ұты мды және тиі  мді болуын 

қамта масыз ету. 
Кел есі тұғыр «өнімд  ілік көрсеткіштерін» дамы  туға бағытталған.  
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G.H. Gaither тұғ ыры «кіріс көрсетк  іштерін қамтиды (мыс  алы, қабылдау, 
факульте ттердің саны, кірі  стер, шығындар), шы  ғу (игерілген креди  ттер мен 
дәреж елер, ғылыми жарияла нымдар) және нақ  ты сапа критер  ийлері деп 
түсінд іреді (оқуға түсу дің сұрыптылығы, тәжі  рибе және сыйлы  қтар, бағалау 
үдері сінің нақтылығы) [86]. 

Г.Б. Скок жә не Е.А. Лебедева пік ірі бойынша оқ у үдерісі тұта  стай алғанда 
«қалы пты сапаны»кел  есі жағдайда қанағатт  андырады [87]:  

− «мұғалім әзірл еген оқу-әдісте мелік материалдардың жиын  тығы 
сыртқы жә не ішкі стандар  ттармен қабылданған зама науи талаптарға, нәти жеге  
сай кел се (бұл маңы  зды норма, бір  ақ бұл үдер істе емес, са  па менеджменті 
жағда йында қолданылады); 

− оқ у үдерісі жа  ңа ақпараттық технолог  ияларды қолдану, пайда  лану  
арқылы жүз еге асырылса;  

− оқ у үдерісінің сип  аты кәсіптік біл ім беру бағдарл амалары мен пә н 

бағдарламаларында көрсет ілген мақсаттарға, тұжыры  мдарға сәйкес кел се; 

− оқу үдер ісі курстың жә  не жалпы біл ім беру бағдарла масының меңгеру, 

біл ім алу деңг ейін таңдай ала  тын студенттердің баст апқы дайындығына 

сәй кес бейімделсе; 

− оқыту шыға ынтымақтастық педагоги  касының идеяларының 

тасымал даушысы, студенттермен қар  ым-қатынасты ізгіле  ндіру, студенттер 

ме н оқытушыға дег ен сенім ме  н құрметті сез іне білсе; 

− саба қта заманауи «белс енді оқыту» әдіс тері қолданылса; 

− ку рс барысында білі  мді дұрыс меңг  ергу арқылы, студе  нттер басты  

қаже тті нәрсені оң  ай бөле ал са; 

− студенттер қызығуш  ылықпен оқиды,   сон  да білім алуш  ылар  бұл пән ді 

неге оқит  ынын түсінеді; 

− саба қта оқитын студе  нттер белсенді, сұра  қтар қойып, оқыту шыға, 

жетекшіге сұра қтар қойып, ө з бастамасы бойы  нша сұрақтарға жау ап береді, 

бас қа мәселелермен айналы спайды; 

− оқытушы ақпар  аттың берілуіне жә  не оның сіңі  суін бақылауға ға на 

емес, он ы пайдалануға уәжд  еме жасауына д а назар ауда  рады; 

− сабақтағы жал пы эмоционалды қар  ым-қатынас о ң; 

− ақпарат келеш екке емес, белг ілі бір жағдай ларды шешуге арна лған 

болашақ кәс іби қызметті, он  ың мәнмәтінінде модель  деуші қызметте алын ады; 

− студенттер белс енді өзін-өз і бақылауға жә  не бақылауға ұмты лады 

(ол ар өздерінің білмейт індерін жасырмайды); 

− оқыту шылар мен студе  нттер сабақтың соң  ына қарай қат ты шаршауды 

сезін бейді; 

− студенттер өздер  інің когнитивтік қызме  тінің траекториясын жә  не 

табиғатын жоспар  лауға қатысады; 

− студе нттер оқу і  с-әрекетінің  өні  мді алгоритмдерін біл  еді; 

− оқу үдер  ісі кезінде студе  нттер бір-бірі  мен белсенді өза ра іс-қим ыл 

жасайды; 
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− көпт еген студенттер оқытуш  ыларды түсінеді жә  не қабылдайды, 

олар мен жұмыс істе  уді қалайды. Ег ер оқу үдер  ісі осы са па стандарттарына 

бағыт талса, жоспарланған о ң нәтиже үлк  ен ықтималдықпен қамта  масыз 

етіледі». 

Сонымен, біл ім беру мекем  елері деңгейіндегі сап  алы оқытудың негі  згі 

өлшемдері: 

1. Тыңдауш  ылардың білім алу ына және өмір  лік қажеттіліктеріне сәй  кес 

білім бе ретін  бағдарлам аларының болуы; 

2. Біл  ім  мазмұнын ың тапсырыс беруші  лердің қажеттіліктеріне 

сәйке стігі; 

3. Таңдалған маманд  ықтың оқу бағдарла  маларын меңгеру дәре жесі; 

4. Тыңдаушыларды ң оқу нәтиже леріне қанағаттану деңг  ейі.  

Жалпы, педагог икалық теория ме н практика универс  итеттің оқу-

әдісте мелік қызметінің жә не ғылыми-әдісте мелік, сараптамалық-әдісте мелік 

және бас қа да әдісте мелік қызметтің бірт  ұтас кешенінде зертт  еледі.  

Әдістемелік жұм ыс аясында педагог  икалық немесе басқар  ушылық 

қызметті қамта масыз ететін теори ялық талдау жаса лады, зерттеледі. 

Универс  итеттің тәжірибелік-әдісте мелік қызметі иннова  циялық дамуы, 

оқыт удан бастап нақ  ты пәнді оқы  ту әдісіне дейі  нгі барлық иннова циялық 

процестерді қамта  масыз етеді. Жоғ ары оқу орны  ның оқу-әдісте мелік 

қызметінің пә ні заманауи иннова  циялық идея оқ у процесінің қаже  тті 

параметрлеріне сәй  кес жасалынатындай жә  не оның мә ні оқу-әдісте мелік кеңес 

бол ып табылады, оғ  ан мақсаттар, ресур  стар, т.б. мазмұны, форма  лары мен 

әдіс тері, сонымен қат  ар оқу проце сінің педагогикалық техноло  гиялары қазір 

егж ей-тегжейлі жобал  аудан тұрады. Оқ  у процесін оқ  у-әдістемелік қамта масыз 

ету проц  есін Н.Г. Берденникова [88], А.И. Готс кая [89], О.А. Прусакова [90], 

Н.В. Чека  лева [91] еңбектерінде анықтал ғандай, оқу құрал дары мен ола рды 

қолданудың педагог  икалық технологияларының жиын  тығы, оның құра мдас 

бөлігі оқ у-әдістемелік кеш ен болып табы  лады. 

Бұл жиын тық талдау оқ  у-әдістеме саласы ндағы білім бе  ру процесінің 

мақса ттары мен міндет терін шешу үш  ін арнайы жасал  ынған, демек, оқ у 

процесін оқ у-әдістемелік қол  дау жобаның нәти  жесі, яғни біл  ім беру нәти  жесі 

немесе  әдісте мелік қызмет нег ізі. 

Бүгінгі оқ у-әдістемелік қамтамасы  здандыру – бұл студе  нттің кәсіби 

біл імі мен дағды ларын тиімді меңге руіне бағыт бере  тін түрлі ақпа рат 

жиынтығы. Осын  дай оқу-әдісте мелік кешендердің сап  асы оқу үдері  сінің 

өзіндік энерги  ясының көзі бол  ып табылады. Универс  итеттің оқу үдері  сінің 

оқу-әдісте мелік құрауыштарының бас  ты сипаты қазі ргі заманғы оқ у үдерісінің 

теори ялық және әдісна малық негіздерін әзірл  еуші ретінде С. Архангельский, 

Н.В. Кузь мина, А. Петро  вский сияқты көрн  екті ғалым-педаг огтар көп еңб  ек 

сіңірді. Од ан әрі жоғ ары оқу орны  ның оқу-әдісте мелік қызметінің 

субъект ілерін анықтау мәсе лесі маңызды бол  ып табылады. Педа гог-

зерттеушілер бұ л санатқа адам дар мен ұжымд  ардың әртүрлі жиынт  ығын 

жатқызады. Бұ ндай ұста ным мысалы, Т.Н. Бере жная [92], В.А. Кан-Кал ик [93], 

Н.П. Пучков [94] жә  не т.б. жұмыстарында жалғ асын тапты. 
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 Бұ  л жұмыстарда оқ  у-әдістемелік і с-әрекет ек і түрлі бол ады: бір жағы нан, 

ол оқ у-тәрбие проц  есін дамытуға бағытт  алған, екінші жағы  нан, мұғалім ос ы 

процестің субъе  ктісі ретінде. Оқ  у-әдістемелік қызме  тпен айналыса оты  рып, 

мұғалім тұлғ аның кәсіби қасиет терін (әдістемелік мәден  иеті, әдістемелік 

құзірет тілігі) дамытады, пән  ге байланысты оқ у процесін жә  не т.б. жетілдіреді. 

Оқ у-әдістемелік қыз мет субъектілерін анық  тау кезінде бі  з  

Н.В. Кузьминаның педагог  икалық жүйе тур  алы тұжырымдамасына сүйен еміз. 

1970 жылы Н.В. Кузь  мина педагогикалық үдері стің төрт жағ  ын қарастырады: 

«педагог икалық үдерістің мик  ро құрылымына әрда  йым төрт тар  ап қатысады6 

ол ар: 

A. Педагогтың оқ  у орнындағы қоға  мның және он  ың өкілетті өкіл інің 

игілігі бо  ла отырып, тәрбиеле нушінің игілігі бол  уы тиіс ақпар аттың (оқу - 

тәр бие материалының) мазм  ұны. 

B. Оқытушы ‒ өзін дік делдал жә не ақпарат кө  зі. 

C. Білім алу шы, тәрбиеленуші, студ  ент. 

D. Ақпаратты бе ру құралдары. 

Педагог икалық үдерістің ә р тарапының ерекш  елігі, олар (тара птар) өзара 

әрекетт естікте ғана ем  ес, бір-бір іне қарамастан ө  з бетінше д  е қызмет ете ді» 

[95]. 

Кейіннен Н.В. Кузь мина педагогикалық жү  йе туралы түсі  нік береді, он  ың 

құрауыштарын (енд  ігі төртеу ем  ес, бесеу): «Педагог икалық жүйені өске лең 

ұрпақ пе н ересек адамд  арды тәрбиелеу, біл  ім беру жә  не оқыту мақсат  тарына 

бағынышты көпт еген өзара байла нысты құрылымдық жә  не атқарымдық 

құрау ыштар ретінде анықт  ауға болады» [7, 11 б.]. Н.В. Кузьмина құрыл ымдық 

және атқар ымдық құрауыштар ұғы мын: «Құрылымдық құрау ыштар ‒ бұл 

педагог  икалық жүйелердің негі  згі базалық сипатта  малары, олардың 

жиын тығы осы жүйел  ерді құрайды, бірін  шіден, барлық бас қа (педагогикалық 

ем ес) жүйелерден ерекшеле  нетінін»  айтады [96]. Олар  дың қатарына мақс аты, 

оқу ақпа раты, педагогикалық коммун  икация құралдары, педаг огтар мен 

оқуш ылар жатады. Н.В. Кузьми  наның пікірі бойы  нша «аталған құрау ыштар 

педагогикалық жүй ені құру үш  ін қажет жә  не жеткілікті. Олар  дың кез  келг  енін 

алып таста ғанда, нақты жү йе болмайды»[96, 13 б.]. 

«Атқарымдық құрау ыштар ‒ бұл басшыл  ардың, педагогтардың, 

студент тердің қызметі үдері  сінде туындайтын негі  згі құрылымдық 

құрауыш тардың тұрақты база лық байланыстары, ол  ар педагогикалық 

жүйел ердің қозғалысын, дам  уын, жетілдірілуін жә не осының салда  рынан 

орнықтылығын, олар  дың өміршеңдігін негіз  дейді. Педагогикалық жүйел  ерде 

гностикалық, жоба  лау, құрылымдық, қатыс  ымдық, ұйымдастырушылық 

ат қарымдық құрау ыштар бөлінеді» [96, 16 б.]. 

Оқу-әдісте мелік қызметке оқытушы лардан басқа, бар лық жоғары оқ у 

орындарының ереже  лері, нұсқаулықтары жә не басқа д  а нормативтік 

құжат тары оқу-әдісте мелік және оқ  у-әдістемелік жұмыст  ардың жетекші 

маман дары: басқармалар, бөлі  мдер мен бірлес тіктер кіреді. 

Оқ у-әдістемелік қызме  тінде университет бар  лық деңгейлерді қам  туы 

керек жә не педагогикалық жү  йе ретінде қыз мет көрсетеді. Мазм ұны 



33 

 

тұрғысынан - бұ л оқу проц есін оқу-әдісте мелік құжаттармен қамта масыз 

етуге, мұғалім дердің педагогикалық шебер  лігін арттыруға, оқушыл  ардың 

өзіндік жә не сыныптан ты  с жұмыстарын жетілд  іруге, оқытудың бар  лық 

түрлері, форма  лары мен әдіст ерін жетілдіруге бағытт  алған негізгі і с-шаралар 

жиы  нтығы. Жүйе лік тәсілге негізд  елген кеңінен түсін дірме оның субъек тілері 

болып табы  лады: студенттер, оқыту шылар құрамы, оқ  у-әдістемелік 

бірлес тіктер, оқу-әдісте мелік агенттіктер жә  не мамандар, универс  итеттің 

барлық деңгейле ріндегі әкімшілік орга  ндар (университет әкімшіл ігінен 

әкімшілік құрылы мдарға дейін) же ке мамандықтар жә не оқыту). 

Мұн дай тұғыр В.И. Звер ева [97], Л.П. Ильенко [98],  

Ю.А. Конарж евский [99] зерттеулерінде көрсет ілген.  

Жұмыс бағдарлам  аларының сапасы мәселе  лерін оқытушы қызме  тінің 

сапасының көрсе ткіші реті нде Г. Скок, Е.А. Лебе дева [87, 74 б.] жә не басқалар 

қараст ырады. Г.И.Мансурова жоғ  ары кәсіби біл ім берудің негі  згі білім бе ру 

бағдарламасын тол  ық әдіснамалық қамта масыз етудің бөл ігі болып 

табыл атын, «оқу, оқ у-әдістемелік, ақпар  аттық, кітапханалық қолда удың 

сапасын, сон дай-ақ оқ у үдерісінің матери  алдық базасының жа  й-күйін тал  дау 

және бағал аудың бірыңғай әдісна  масын» ұсынады [100]. 

Бұ л жағдайда бі з оқу-әдісте мелік қызметтің кел  есі міндеттерін 

анықт адық: 

Жоғары жә не жоғары оқ у орнынан кейі  нгі білім кезең  дері арасындағы 

кәс іби дайындықтың нәтиж  елері, нысандары ме  н әдістері бойы  нша 

сабақтастықты қамта  масыз ететін жа ңа білім бе ру стандарттарына сәй  кес 

педагогикалық жа ңа технологияларды дайы  ндау және енг ізу; 

- Оқу үрдіс  інің орталығы жә не басты тұлғ  асы - ұлттық жоғ ары білім 

жүйес інің бірегей жоғ ары оқу орында  рының тәжірибесі, дәстү  рлері мен 

ерекшел іктерін байқау, студе  нттің мүдделері ме  н қажеттіліктеріне, қоғ ам ме н 

қоғам мүддел еріне жауап бе ру; 

- студенттердің жа н-жақты  мүмкінд  іктерін ескере оты  рып, жеке біл  ім 

беру траектор иясының міндеттерін зерт теу; 

- жаңа ұтқы рлық пен бәсе  кеге қабілеттілікті еск ере отырып, профе  ссор-

оқытушылар құра мның белсенділігі ме  н шығармашылық қызм етін бәсекеге 

қабіл етті бағалауды енг  ізу және сон дай-ақ, персо налды тиімді басқа  руға 

жәрдемдесу; 

- практ  икада білім бе  ру қызметін бағал аудың жаңа, сәй  кес жүйесін енг ізу: 

баллдық-рейти нгтік және тест тік, сонымен қат ар, қарама-қайшылы  қтарды 

уақтылы жо ю; 

- жоғары оқ  у орындары арасы  ндағы оқу проц  есін ұйымдастыру, сап  аны 

жақсарту жә  не т.б. саласындағы ынтымақ  тастық сызбаларының тетік  терін 

құру.  

Ке з келген деңге йдегі мамандарды даярл аудың мазмұнын МЖ МБС [101]  

жә не білім бе ру бағдарламасы негіз  інде (ББ) анықт айды. Әрбір Біл ім беру 

тал абы оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету ді талап ете ді. 

Жіктемеден шы ға отырып, біл ім беру бағдар ламасы білім деңг ейін, яғни, 

жал пы білім бе ру бағдарламасы нем  есе кәсіби бағда  рлама бойынша студ  ент 
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қандай біл ім алуды (біл ім деңгейі қан  дай деңгейде) алат ынын 

көрсетеді.Негі згі білім бе ру бағдарламасы студе  нттің білім ал  у бағытында 

көрсе теді. Демек, Б Б-ның мазм ұны осы бағы тта оқытудың страте гиясы мен 

такти касын, сондай-а қ МЖМБС анықтаған біл ім беру миним умына жетудің 

бірті ндеп үдерісін анықт  айды. 

Жоғары біл ім берудегі біл ім беру бағдарла  маларын іске асыр удың 

стандарттың сәйке стігі, біздің ойым  ызша, келесідей бол уы керек: жоғ ары 

кәсіптік біл ім беру бағдарла  масының міндетті компоне  нтінің құрамы, негі  згі 

білім бе ру бағдарламасының мазм  ұны, мерзімі ме н көлемі негі  згі білім бе ру 

бағдарламасы; жоғ ары кәсіби біл ім берудің біл  ім беру стандартт арындағы 

біліктілік талап тарын, біліктілікті қалыпт астыру мен бакала  вриат пен 

магистра тураның біліктілік деңге  йіне қойылатын талап  тарды ескеру; 

бака лавр, магистр, маги стр біліктілік комисси  ясының қорытынды аттест аттау 

рәсіміне қойыл атын талаптарды анық тау, нақтылау жә  не оны іс  ке асыру; 

универс итеттің білім бе  ру қызметін бақы  лау процесінде, он  ың ішінде 

мемлек еттік білім бе  ру органдарында мемлек  еттік аккредиттеу ме н 

аттестаттау кезі нде аудиттелетін біл  ім беру бағдарла  масының деңгейі ме  н 

сапасына қойыл  атын талаптардың жүйел  енген тұжырымдалуы. 

Универс  итеттің білім бе  ру бағдарламасын жүз еге асырудағы қызм  еті: 

бакалавриат пе н магистратураның мінд  етті компоненттерінің сан  ын, олардың 

құры лымы мен мазм ұнын анықтау; Бака лавр, магистр жә  не магистр 

дәреж есіне арналған  курст  ардың мазмұнын анық  тау; студенттің таңд  ауы 

бойынша пәнде  рдің құрамы ме н көлемін анық тау; (студенттердің же  ке білім 

бе ру қажеттіліктерінің  компо  ненті). 

Зерттеуде қазі  ргі уақытта негі  згі білім бе ру бағдарламасының 

құрылы  мында білім беру дің теориясы ме  н нормативтік практик  асында қандай 

құры лым бар екен  дігі туралы нақ  ты түсінік жо  қ екендігі анықт алды. Біздің 

тал дау негізінде К  Б келесі құрыл ымын ұсына ала  мыз: 

- Түлектердің дайы  ндық деңгейі ме н мазмұнына қойыл атын мемлекеттік 

талапт ардың болуы; 

- түле кке, оқу орны ның маманына қойыл  атын талаптар; 

- біл ім беру бағдарла масында қарастырылған оқ  у жоспарының бол уы; 

- Оқу жоспа рына енгізілген бар  лық пәндер бойы  нша оқу-әдісте мелік 

кешендердің тіз імі; 

Тәжірибенің бар лық түрлерінің бағдарл амалары; 

- білім бе ру бағдарламасы түлект ерінің қорытынды мемлек  еттік 

аттестаттау бағдар ламасы (мемлекеттік емтих андар мен біт іру біліктілік 

жұмыс тарын қоса). 

Бұ л құрылым өзі  нің оптимизмімен жә  не практикалық қолданы  луымен 

ерекшеленеді жә не оқытудың мазм  ұнын анықтайтын ал  ты негізгі 

компон енттен тұрады. 

База лық білім бе  ру бағдарламасы - мемлек еттік білім бе ру стандарттары 

негіз інде оқу проц  есін жүзеге асыр  удың мақсаттары, мазм ұны мен әдіст ерін 

анықтайтын нормат ивтік құжаттар жиын  тығы. Әр М Б арнайы дайын  дықты 

қажет ете ді. 
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Әлеуметтік педагог иканың педагогикалық біл  ім мен кәс іби қызметтің 

же ке саласы реті  нде мәні ме н мазмұнын жетіл  діру. Білім бе  ру 

бағдарламаларын тал  дау әлеуметтік қызме ткер мен әлеум  еттік педагогтың 

міндет терін ажыратуға мүмкі  ндік береді. Қазақ стан Республикасы Біл  ім және 

ғыл ым министрінің 2009 жыл ғы 13 шілдедегі № 338 бұйры  ғына сәйкес педа гог 

қызметкерлер ме н оларға теңесті  рілген адамдар  лауазым  дарының типтік 

білік тілік сипаттамаларына сәй  кес қарастырылған (Қазақ  стан 

Республикасының Әді  лет министрлігінде 2009 жыл  ғы 17 тамызда № 5750 

тірке лген). Осы талап тарды жалпылай ке ле, Қазақстандағы әлеум  еттік 

педагогтың қызме тінің негізгі бағыт  тарын, жұмыс мазм  ұнын анықтауға 

бол ады, олар: әлеум  еттік-педагогикалық жұмыс  тарды жүзеге асы ру, 

студенттердің, оқушыл  ардың және балал  ардың әлеуметтік мәселе лерін шешу 

жолд ары; уақытында психоло  гиялық-медициналық-педагог икалық қолдау 

көрс ету және оқуш  ының жеке бас ын қолдауды қамта масыз ету; жет  ім балалар 

ме н ата-анас ының қамқорлығынсыз қал  ған балалар д ы, мүгедек балал  арды, 

мүмкіндігі шект еулі балаларды, ба ла кезінен мүгеде ктерді  қолдау жә  не т.б. 

жұмыстарын рет теу, патронаж жұм ысы, тұрғын үйм ен қамтамасыз ет у, 

жәрдемақы, зейне  тақы, мүлік жә  не мүліктік ем ес құқықтарды үйлес тіру. 

А.Ә. Булатбаева, А.К. Мыңб  аева, Ш.Т. Таубаеваның зерт  теу 

нәтижелерінде  біті  руші түлектер негіз  інен балабақшаларда, мектеп  терде, 

балалар үйі нде, әлеуметтік қызметтерде жұм ыс істейді [47, 41 б.]. 

Зерттеушілер ө  з зерттеулерінде кө  п жағдайда «жа н-жақты әдісте мелік 

қамтамасыз ет у», «пәннің оқ у-әдістемелік кеш ені», «дидактикалық кеш  ен» 

және т.б. соны  мен қатар ә  р түрлі термино  логияда негізгі біл  ім беру 

бағдарлам аларымен қатар пәнд  ерді оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету ді, оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету дің мазмұнын бірікт  іреді. Жұмыстың а з бөлігі 

негі  згі білім бе ру бағдарламасын оқ  у-әдістемелік қамта масыз етуге арна  лған, 

бірақ педагог икалық құбылыс реті  нде оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің 

мазмұны ме н құрылымын негі  здей алмайды. Ю.Л. Кама  шева оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ет у түсінігін анықт  аудың екі тұғы  рын анықтайды: «бірі  нші 

тұғырды жақтау шылар әдістемелік қамта  масыз ету астар ынан әдістемелік 

құжатт ардың жиынтығын, а  л екіншісі, әдісте мелік құралдар тур  алы түсінік 

бер  еді» [102]. 

 Осы платформ алардың интеграциясы негіз  інде біз NFB оқыт удың 

ұтымды мазм ұны мен оқы ту процесін анықт  айтын және жүйел ейтін оқу-

әдісте мелік құжаттар ме н құралдар жиын  тығы ретінде қараст  ырамыз. Ϲапаны 

баға лау кезінде универс  итетте дербес жасал  атын оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

ету дің бөлігіне ере кше назар ауд  ару және оқ у процесін дам ыту, сонымен бір  ге 

оқу-әдісте мелік құжаттарды баға лау жанама әс ер етеді.  

Оқ у процесінің сапа  сына келетін бол  сақ, соңғы жылд  ары мамандарды 

даярл аудың оқу бағдарлам аларында үнемі өзге ріс болғанын еск еру қажет, бұ л 

мұғалімдерге біл ім беру жүйе сін әдістемелік әзірлем елерді түзетуге мүмкі ндік 

берді. Мұн ың бәрі жүйе лік бақылауды, талд  ауды және түзе  туді қажет ете ді, 

бұған те к оқу проце сінің сапасын бақы  лау арқылы қо л жеткізуге бол ады. 
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Оқу үрдіс інің нәтижелеріне жә не оқушылардың оқ  у жетістіктерінің 

сапа сына мониторинг жүргі  зуге қарамастан, оқ  у-әдістемелік 

компонен ттерінің сапасын бақы  лау мәселесі ғалымд ардың зерттеулерінде 

көрі ніс тапқан жо  қ. Бұл жағд айда дидактикалық эфф  ект дегеніміз  біл ім 

берудің негі згі қағидаттарына, принци  птері мен заңдылы  қтарына, білім бе ру 

мазмұнын жетілд  іруге, сапаны, біл ім мен даму дың мақсаттарына жет  уге, оқу 

проце сінің кешенді оқ  у-әдістемелік нег  ізі; білім бе  ру және өз ін-өзі та ну 

қызметін қамта масыз ету арқ ылы мүмкін бол  ады. 

Пәндер ме н мамандықтар бойы  нша оқу проц есін кешенді оқ у-әдістемелік 

қамта масыз ету жағда йында оқу, жоспа рлау, болжау, тал  дау және біл  ім беру 

проце сінің сапасын бақы  лау үшін қаже  тті (жеткілікті) оқ  у-әдістемелік жә не 

білім бе ру құжаттарын, оқ  у құралдарын жә не басқару жүйел  ерін құру жә  не 

құру, оқ  у пәндері, дам  ыту бағдарламалары ба  р. Сипатт аманы ескере оты  рып, 

біз оқ у-әдістемелік қамта масыз етудің құрыл ымын анықтап, он  ы графикалық 

суре тте көрсетуді жө н көрдік (1-сур  ет). 

Білім бе ру үдерісін оқ  у пәндері ме н мамандықтарына кеше  нді оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету ді әзірлеуге жә  не қалыптастыруға қойыл  атын 

талаптар: 

− Ке з-келген оқ у пәндері ме н мамандықтар бойы  нша оқу үдер  ісін жан-

жақ ты оқу-әдісте мелік қамтамасыз еті  луі, оның тол ық құрамымен жә не 

мазмұнымен, сон  ың ішінде ретт еуші және біл ім беру құжатт  арымен, оқыту 

құралд арымен және бақы  лау құралдарымен құры луы қажет; 

 

 
 

Сурет 1 ‒  Біл ім беру үдер ісін оқу-әдісте  мелік  қамтамасыз ет  у 

құрылымы 

 

− С.А. Вдов ина, Е.А. Вдовиналар «Оқ у процесін жа н-жақты оқ  у-

әдістемелік қамта масыз ету пәнде рдің барлық дидакт  икалық бағыттарын 

«қам туы керек, оқыту шылар мен студен  ттерге әр академ  иялық сабаққа, 

бар  лық пәндік сабақ  тарға оқу-әдісте мелік кешендер түрінде жаса луы керек.  

Нормативік және 
оқу-әдістемелік 
құжаттама

•МЖМБС

•Типтік 
бағдарламалар

•Жұмыс оқу 
бағдарламалары

•Жұмыс оқу 
бағдарламалары 
(силлабустар)

•Сабақты жүргізу 
жоспары

Оқыту құралдары

•Оқу-әдістемелік 
әдебиеттер

•оқу-көрнекілік 
құралдары

•зертханалық 
және оқу-
өндірістік 
құралдары

•техникалық 
құралдар

Бақылау құралдары

•ағымдық, аралық, 
қорытынды 
бақылау 
ақпараттары 
(тестілер, 
бақылау 
сұрақтары, 
бақылау 
жұмысы, СӨЖ, 
емтихан 
сұрақтары
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Бағдарл амалық жасақтама мазм ұнын игеру қажетт ілігін ескере оты  рып, 

базалық біл ім мен дағд  ылар туралы сапалы біл ім қалыптастыру қаж  ет» 

деген[103]. 

− Оқ у-әдістемелік қамта  масыз етудің негіз  інде келесі қағид аттар болуы 

кер ек: 

−  Тұтастық прин ципі - ОӘҚЕ әзірл еген педагогикалық жүйе  нің моделі 

реті нде әрекет ете ді; 

−  Анықтаманы тал дау - ОӘҚЕ студент  тердің іс-қим ыл бағдарламаларын 

сипат тайды, сонымен қат ар өзін-өз і басқаруға жағ  дай жасайды; 

−  модул ьдік ұстаным - оқ у модулі ОӘ ҚЕ біртұтас құрыл ымдық 

бөлімшесі сия қты; 

−  мақсаттар ме н оқу нәтиж елері арасындағы тиімд  ілік немесе байл  аныс 

принципі - мақсат  тардың диагностикасы, МЖМ БС  

− жүзеге асыр ылуы, мақсаттарға қо  л жеткізуді объек тивті бақылау; 

-ОӘ ҚЕ барлық элемен ттері кешенді әді сті қамтамасыз ет  уі керек. 

Зама науи оқу-әдісте  мелік қамтамасыз ету ді құру үш  ін оның құра  мдас 

құрауыштарының қалыпт асқан түсінігі маңы  зды. В.И. Блинов «Бірт ұтас оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету дің объективті түр  де құрылған құр амы осындай 

бағдарл амалық қамтамасыз ету дің құрылымдық құрыл ымын түсінуге, он  ың 

мазмұнын толығ ымен айқындауға жә  не жүйелеуге жә  не оны жаса уға 

қойылатын талап тарды қалыптастыруға мүмкі  ндік береді» дей ді [104]. 

Өкінішке ор ай, кешенді оқ у-әдістемелік қамта масыз ету құр амы туралы 

мәсе лені дамыту жағд айы оның маңызды  лығына сәйкес келм  ейді.  

Мұның бә рі теориялық жә не педагогикалық практ  икада тұтас алға нда 

күрделі оқ у-әдістемелік қолда удың қанша жә  не нақты компоне  нттері туралы 

біры ңғай пікір жо  қ екенін дәлел  дейді. В.А. Болотов біл ім беру 

бағдалам аларының сапасын қарас  тыру төнірегінде «қажетті анық  тама қажет 

ем ес, оны оқ у процесін кеше  нді оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің 

мазмұнынан түс іну» керек дег ен ойды білді  реді [105]. Бұл жа  н-жақты, 

зама науи білім бе  ру процесінің бар  лық компоненттерінің объек  тивті 

анықтамасын тал ап етеді. А л, Г.Н. Жуков бол  са «оқ у-әдістемелік 

қамтамасы здандыру кешені - бола шақ пәндердегі оқ  у процесін жоба  лау мен 

сап алы жасауға қаже  тті және жеткі лікті барлық құрыл  ымдық компоненттер» 

[106; 107]. 

Сапаны қалыпт астыру оқу проце  сінің объектісі реті  нде қарастырылуы 

кер ек. Оқытушы ме  н студенттердің қызм еті оқу-тәр бие процесінің негі  згі 

компоненттері бол ып табылады жә не олар кеше  нді оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету дің рөлін атқа рады. Біз ө з еңбегімізде «жа н-жақты оқ  у-

әдістемелік қол дау мұғалімнің жұмы  сын талап ете  ді және оқ у процесін 

жоба лау мен іс  ке асыруда кәс іби мәселелерді шеш уге қолданылады»  дег ен 

пікірді қолда ймыз [108]. 

Соны  мен, жоғарыда атал  ған оқыту қызм етін құрылымдық-мазмұ ндық 

талдау негіз  інде оқу проц  есін жан-жақ ты оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің 

құрамын сипат  тауға болады [109]. Оқ  у процесін оқ у-әдістемелік қамта масыз 
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ету негіз інен  үш компон  енттен тұрады. Нормат  ивтік және оқ у-әдістемелік 

құжа  ттар, оқу құрал дары, бақылау құрал  дары. 

Оқу-әдісте мелік компонент оқ у үрдісінде ә р пәнді меңг  еру барысында 

студент тердің барлық түрл ерін осы проц  есте қолданылатын объекті  лердің, 

әдістер ме н оқыту құралд  арының ерекшеліктерін еск  ере отырып, оқ  у-

әдістемелік қамта масыз етуді дамыт уымен сипатталады. 

Жоғ ары білікті еңб  ек нарығына дег ен сұранысты еск  ере отырып, бүгі  нде 

кәсіптік бағдар ланған пәндер ме н  практикалық сабақ  тарда студенттердің 

кәс іби шеберлігі ме  н кәсіптік практи  касын әдістемелік қамта масыз етуге 

ере кше мән ба р. Тәжірибелік саба қтар барысында студе  нттер әртүрлі оқ у 

материалдарын, ә р түрлі деңге  йдегі семинарларды, жобал  арды әзірлеу жә  не 

іске асыр уды, алгоритмдер ме  н оларды шеш уге арналған практи  калық 

әрекеттерді, же ке тапсырмаларды, топ  тық және ұжым дық іс-әрекет терді және 

т.б. оқиға ларды жүзеге асы руы  керек. 

Соны мен қатар, оқ  у-әдістемелік қамтамасы здандыру оқушылардың 

қажеттіл іктерін қанағаттандыруға, тиі мді білім сапа сын қамтамасыз ету ге 

және таны мдық іс-әрек етті ұйымдастыруға д  а жауап бер  уі керек. Сондықтан, 

оқ у процесінің мә ні бойынша бар  лық пәндер оқ у материалдарының сапа  сын 

бақылауға қаты суы керек де п санаймыз. 

Универс  итеттің нормативті құжат ында кешендердің құр  амы әдетте, 

егж ей-тегжейлі жә не пәннің жұ  ыс бағдарламасы, яғ  ни дәрістердің қысқ  аша 

мазмұны, зертха налық, практикалық, семин  арлар, жеке жұм ыс тапсырмалары 

жә не олар бойы  нша әдістемелік ұсыны  стар көрсетілген. Орынд алуы, ағымдық 

жә не қорытынды бақы  лау бойынша тапсыр  малар,  сұрақтар, ОӘ  К-нің бас қа 

элементтері жә не ұсынылған әдебиет тердің болуы қамты лады. 

Университеттің оқ  у процесінің оқ у-тәрбие компонен  ттерінің сапасына 

монит оринг жүргізуге ере кше назар ауд  ару керек, бұ л курстық жұмы стар мен 

жобал ардың, оқу жә  не өндірістік практик  алардың, кешенді емтихан  дардың, 

дипломдық жә  не магистрлік жұмыст ардың толықтығы ме н мазмұнына ере кше 

назар ауд  ару керек.  

Мұғалі  мдерді даярлау мәсел  есіне келетін бол сақ, біз бар лық пәндер 

бойы нша  оқу-әдісте  мелік кешендердің (ОӘ К) болуына мүдде  ліміз. Одан әр і 

ОӘЖ қалыпт астыру сапасы бағал анады: мазмұны, семин  арлар мен 

практи калық сабақтар, зертха  налық жұмыстар жосп  ары, сынып оқушыл  арына 

арналған практи  калық тапсырмалар, бақы  лау жұмыстары, те  ст тапсырмалары, 

ұсыны лған әдебиеттер тіз  імі және т.б. оқыту шылар - оқулықтардың, оқ у 

құралдарының, нұсқаулы  қтардың және бас  қа да нұсқаулы  қтардың 

электрондық нұсқа ларын жасау жә  не басып шығ ару. 

Қазіргі зам ан талабына са й  түлектің жа  ңа моделі, оқытушы  лардың оқу-

әдісте мелік жұмысының маңы  зды бөлігі курс тық жұмыстар ме н жобаларды 

әдісте мелік қамтамасыз ет  у, сонымен қат  ар студенттерді мемлек  еттік 

аттестациялау үш  ін материалдар жас ау (кешенді емтих андар) магистрлік жә не 

магистрлік жоба лар мен жоба лар) педагогтың құзыретт ілігіне негізделген. 

Мұн дай оқу-әдісте мелік қамтамасыздандыру студент  тердің болашақ 

кәс іби іс-әреке тінің қазіргі зама нғы талаптарына, сапа  сына, студенттердің 
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алғ ан білімдері ме н дағдыларын жа  н-жақты баға  лау қажеттілігіне жә не 

оларды і с- жүзінде қолда нуына сәйкес зертт елуі керек. 

Жоғ ары оқу орнын дағы оқу проце  сінің оқу-әдісте мелік құрамы он ың сапа 

көрсетк іштерін келесідей анықт  ауға мүмкіндік бер  еді: 

- студенттердің оқ у-танымдық і с-әрекетінің бар  лық түрлерінің үлге рімі, 

оқу-әдісте мелік қамтамасыздандыру деңг ейі; 

- оқу-әдісте  мелік әдебиеттердің дұрыс тығы деңгейі. 

 

1.2 Бола шақ мамандарды оқы  ту сапасын оқ у-әдістемелік 

қамта масыз етудің шете  лдік және отан дық тәжірибесі 

Әл ем елдеріндегі  білі  мнің  ғылыми жә  не технологиялық да  му барысы,  

жаһан дану үдерістері ұлт тық білім беру дегі жалпы жә  не әсіресе іш кі 

межелерді көрсе теді. Дегенмен д  е, білім бе  ру жүйесінің сап  асы мен бәс еге 

қабілеттілікке қаты  сты болған кезд егі сұраққа, бі  з әлемнің жете  кші елдерінің 

жалпыл анған шетелдік тәжіриб  елеріне сүйенеміз. Е.И. Браж  ник қазіргі таң  да 

салыстырмалы зертт  еулер мазмұнында зерт теу шегінің кеңд  ігі байқалатынын 

ат ап өтеді: «Педагог  икалық процесті белг  ілі бір оқ у орнынан дүниежү  зіндегі 

әртүрлі елде рдің білім бе ру тарихы ме н педагогикалық теория ларын ғаламдық 

тақыр ыптық зерттеуге дей  ін байқауға бол  ады» [110]. Танымал брита  ндық 

зерттеуші 

Н.М. Воскрес енская салыстырмалы педагог  иканың негізгі мақс аты 

«Отандық біл ім беру жүйе сін және біл  ім беру реформа ларына әсерін ұлт тық 

үкіметтің жинақ  таған фактілері ме н деректерін жа  н-жақты тал дау тұрғысынан 

жақ сы түсінуге ұмт ылу» деп ат ап өтті  [111]. 

Жоға рыда айтылғандарға сүй  ене отырып, салыст  ырмалы педагогика әді  сі 

әртүрлі елд ер мен аймақт ардағы педагогика теор  иясы мен практик  асының 

дамуындағы негі  згі заңдылықтар ме  н тенденцияларды салыст  ыруға мүмкіндік 

бер  еді; Олардың орт  ақ тенденциялары, ұлт  тық және айма  қтық ерекшеліктері 

бі р-бірімен байла нысты ұлттық жә не мемлекеттік біл  ім беру жүйел  ерін өзара 

дам ыту жолдарын ме  н формалары шете  лдік тәжірибені қолд  ана отырып ай та 

аламыз. 

Сауда-эконом икалық, инвестициялық, өнеркә  сіптік, транзиттік, көлі  ктік, 

мәдени-гумани тарлық салалардағы Қазақ стан мен Түрки  ядағы 

серіктестіктерді айт  уға болады. Біл  ім беру салас  ында көптеген ұқс  ас 

жұмыстар ба р: арнайы оқ у орындарын са  лу, қаржыландыру, студент  тердің 

академиялық ұтқыр лығы, қазақстандық студен  ттерді Түркияға оқу ға шақыру 

жә не тағы басқ алар. 

Қазақстандық жоғ ары оқу орында  рының серіктестерінің бі  рі, білім бе ру 

қызметтері нарығы  ндағы өз ұстан  ымын динамикалық түр  де дамытушы 2006 

жы лы құрылған Бин  али Йылдырым Эрзин джан университеті бол  ып 

табылады.  «Бұ  л университет құрылы  мында  10 факультет, 3 ғыл ыми-зерттеу 

инсти тутын және бакала  вриат бағдарламаларын ұсын  атын 4 жылдық мект епт 

бар. Универ  ситет Еуропалық универс  итеттер қауымдастығына (EUA), Қа  ра 

теңіз университ еттерінің желісіне кір  еді, өзінің студен  ттерге арналған 

дамы  ған кампус жүй  есі мен инфрақұр  ылымына ие» [112]. Біз  дің зерттеуіміз 
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барыс ында мұғалімдерді мақс  атты түрде оқы ту жүргізілетінін  е білім бе ру 

факультеті қызығу шылық танытты. 

Қазі ргі  таңда педагог икалық ғылым бойы нша  білім бе ру жүйелерін жә не 

олардағы жүр іп жатқан үдеріс терді зерттеу ме  н салыстыру кезі  нде жүйелік 

тұғ ыр қолданылады. Жүйе  лік тұғыр шете  лдік педагогикалық тәжір  ибені 

бағалауға біл  ім беру үдері  сінің жеке инвари  антты-интегративтік аспект ілерін 

және түр  лі елдердің нем есе аймақтардың біл  ім беру жүйел  ерін олардың бірл ігі 

мен іш кі қарым-қатынас  тарында біртұтас қамт  уын болжайды. Салыстырмалы 

зертте улерде жиі пайдала нылатын келесі тұғ ыр ‒ бұл мәдениет  танулық 

тұғыры. Соны  мен бірге, түр лі мәдени сценар ийдегі әртүрлі елде  рдің білім 

бер  уін салыстыру мәд  ени алғышарттарға негізд еледі [113]. 

Алайда, салыст ырмалы (компаративті) ғылы  мның заманауи көзқар  астары 

жеке бағыт тарды салыстырумен шектел  мейді. Осы зерттеу лердің басым бөл ігі 

дамудың іш кі және сыр  тқы факторларын түсінд  іруге тырысады. Бұ  л ретте, 

зертт еуші «ел − е  л», «әлеуметтік инст итут − әлеуметтік инст  итут» және т.б. 

сия қты  кестелерге негізд елген салыстырудың дәст  үрлі түйінді әдіст еріне 

қарағанда, эмпири калық, атқарымдық, талда мдық, зерттеушілік,  

статист икалық талдаудың әртү  рлі әдістеріне сүй  ене алады. 

Салыстырмалы ақпар аттық-салыстырмалы зертт еулер әдіснамасы, 

салыс тыру тақырыбының барл ығы қамтылғандығына ем  ес, керісінше,  

шынд ықты зерттейді жә не эмпирикалық жә не теориялық тал  дау деңгейлерін 

бірік тіре алады, белг  ілі бір практи  калық шешімдерді  қабы  лдау үшін әдет тегі  

негізгі пікір лерді тұжырымдайды. Мұн  дай зерттеу ғыл  ыми нәтижелердің ү ш 

түріне қаты сты болуы мүм кін: біріншісі, белг ілі бір әлеум  еттік модельді 

тіке лей алу мүмкін  дігін түсіндіреді; екін  шісі, әлеуметтік иннова  циялар 

механизмін бе ру мүмкіндігін анық  таса; үшінші жүйе нің жаңа сап  аны алу үш  ін 

құрылуы қаж ет жағдайларды жә не өзгеруі мүм кін факторларын анықт  айды 

[114]. 

Біздің зерттеу імізде, біз педагог  икалық кадрларды даяр  лау сапасын оқ у-

әдістемелік қамта масыз етуде бол ып жатқан негі згі үдерістерді аша тын 

эмпирикалық дерек  терді салыстыруға мүмкі  ндік беретін ақпар  аттық 

компаративистиканың әлеу етін пайдалануға тыры  стық. Университеттің оқ  у 

іс-әрек еті дәстүрлі оқы  ту жүйесінде профе  ссор-оқытушы құр амы мен 

студент тердің өзіндік жұм  ысы түрінде, соны  мен қатар креди  ттік-модульдік 

жә не қашықтықтан оқы  ту технологиялары бойы  нша ұйымдастырылатыны 

белг ілі. Университет оқ  у жоспарының дұр  ыс орындалуын қамта  масыз ету 

үш ін сабақтарды уақыт ында ұйымдастырады. 

Универс  итетте оқу курста  рының келесі негі  згі түрлері ұсыны  лады: 

дәрістер, кеңе  стер, практикалық саба  қтар, семинарлар (ғыл  ыми 

шеберханалар), зертха налық жұмыстар, жетек шілік, коллоквиум, өзін  дік 

жұмыс, оқ у, өндірістік, дипло  мдық практика, курс тық жұмыс (курс  тық 

жобалау) бакалав рларға арналған дипло  мдық жұмыс, маман дарға арналған 

дипло мдық жұмыс (дипло  мдық жобалау), магист рлерге арналған диссер  тация. 

Оны өз ін-өзі бағал ауды және жоғ ары білім бер  уді жақсарту бағыт тарын 

анықтау үш  ін пайдалануға бол  ады. 
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Оқу проц  есін басқару, жоспа  рлау «Тәрбие проц есі» және «Оқ у-

әдістемелік проц  еске»  сәйкес жүз еге асырылады, мұн  да басқару тәрт ібі, оқу 

проц есін ұйымдастыру жә  не іс-әреке ттің тізбегі бол  ып табылатын әреке ттер 

тізбегі қарасты  рылған. Оқу-әдісте мелік құжаттарды жә не студенттерді 

элект ивті пәндерге тір  кеу анықталды; педагог икалық жүктемені есеп теу және 

бө лу; сабақ кест есін құрастыру; сабақ тарды дайындау жә  не өткізу; 

практи кадан өту; студент  тердің білімін ара лық және қорыт  ынды бақылау; 

жаз ғы семестрді ұйымда  стыру сапасына іш кі кепілдік жүй есі бойынша 

басш ылық;студенттерді мемлек  еттік аттестациялау; оқ у-әдістемелік жұмы сты 

жоспарлау; маманд  ықтың жұмыс оқ  у жоспарын әзір  леу; оқу-әдісте мелік 

әдебиетпен қамта масыз ету; пән нің оқу-әдісте мелік кешенін құ  ру; оқу-

әдісте мелік әдебиетті жоба лау және әзір леу; ашық саб ақ өткізу. 

Оқ у үдерісін тиі  мді басқару үш ін бірінші проре ктор, оқу-әдісте мелік 

жұмыс жөнін  дегі проректор, оқ  у үдерісін жоспа рлау, жүргізу,  ұйымда  стыру, 

мониторинг жә не сапаны бақы  лау департаменті, кафе дра меңгерушілері, са  па 

және марке тинг орталығы жауа  пты болады. 2007 жыл  ғы 22 қарашадағы № 556 

креди ттік технология бойы  нша оқу үдер  ісін ұйымдастыру ереже  сіне сәйкес 

тип тік оқу жоспа  рына қосымша элект  ивті пәндер ката  логы әзірленеді, о л 

таңдау бойы нша  компонентке кіре тін барлық пәнде рдің жүйеленген аңда  тпа 

тізбесі бол ып табылады, он  да оқудың мақс  аты мен күтіл  етін нәтижелері 

көрсет ілген пәндердің қысқ  аша сипаттамасы ба р. Білім бе ру бағдарламаларын 

әзір леу кезінде жұм  ыс берушілердің мүдде  лерін есепке ал  у мақсатында 

элект ивті пәндер катал  огын қалыптастыруға практи  калық қызметкерлер, 

әлеу етті жұмыс беруш  ілер, практика базала рының басшылары белс енді 

қатысады. Элект  ивті пәндер катало  гының мазмұны универс  итеттің оқу-

әдісте мелік кеңесінің отыры сында талқыланады жә не бекітіледі. 

Қазақ стан да Түр  кия да Бол  он үдерісіне қосы лған. Алынған 

міндетте мелерге сәйкес, мыс алы, Қазақстан 2020 жыл  ға қарай бірқ атар іс-

шара лар қатарын іс ке асыруға ти іс: бірдей біл  ім беру цикл  інің кең тара луы 

есебінен бары нша салыстыруға «ашықт  ықты» қамтамасыз ет  у; білім бе  ру 

несиелерінің (креди  ттік бірліктердің) біры  ңғай жүйесін енг  ізу, алынған 

білік тілік жазбаларының бір  дей нысандары жә  не олардың өза  ра танылуы, 

маман дарды даярлау сапа  сын қамтамасыз ет у, арттыру  бойы  нша дамыған 

құрылы  мдарды қалыптастыру жә  не т.б. [115]. 

Түркия мемле кеті өздерінің біл  ім беру бағдарлам аларының бәсекеге 

қабілет тілігін қамтамасыз ету ге ұмтылуда. Жоғ ары білім бе ру мекемелері ме н 

барлық универс  итеттер 1981 жылғы 6 қараш адағы № 2547 заңымен бекіт  ілген, 

Жоғарғы біл ім беру кең есі (YÖK) қамқорлығы аясы  нда жұмыс істей  тінін атап 

өтк ен жөн. Жоғ ары білім кеңес  інен өзге ұлт тық деңгейде универс  итеттер 

кеңесі жә не университеттер ректорл  арының комитеті әре  кет етеді. Бірін шісі,  

басты  бөлі  кте оқу үдер  ісі, зерттеулер, жарияла  нымдар, дипломдар ме н 

ғылыми дәреже  лерді тану жә  не т.б. мәселелерімен айнал  ысады. Ректорлар 

коми теті жоғары біл  ім беру кең  есі мен универс итеттер арасындағы кеңе  стің 

академиялық мәсел елері  бойынша кең  ес беру меке месі ретінде қолдан ылады. 
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Туркия елі нің тәжірибесін қараст ыратын болсақ  оқ у сапасын қамта масыз 

ету барыс ында негізгі ү  ш  факторға наз ар аударылады. Ол  ар: физикалық жә не 

адами ресурс тарды, сонымен қат ар  оқу материал дарымен қамтамасыз ет у;  

олардың оқ у сұраныстарын қам  ту; оқу барыс ымен және біл  ім беру нәтиж  есін 

қадағалауда қоға мдық ұйымдардың рол ін жоғарылату.  

Қазақст андағы оқу-әдісте мелік қызмет Қазақ  стан Республикасы Біл  ім 

және ғыл ым министрінің «2008 жыл  ғы 16 маусымдағы № 353 «Жоғ  ары және 

жоғ ары оқу орны  нан кейінгі біл ім беру жүйес інде оқу-әдісте мелік 

жұмыстарды жетіл діру жөніндегі шара  лар туралы» бұйры ғымен (2017 жылғы 

25.09.2017 ж. өзгерістер ме  н толықтырулар бойы  нша, № 478 бұйрық) 

ретте лген» [116]. Білім беру дің  дамуы ме  н оның  сапа  сын қамтамасыз ету де 

жоғары оқ у орындарының біл ім беру і  с-әрекетін рет теу үшін, соны  мен қатар 

педагог  икалық, ғылыми жә не академиялық қызмет керлер, білім бе ру 

бағдарламаларын жаса  уда жұмыс беруш  ілер өкілдері үш ін оқу-әдісте мелік 

бірлестіктер (әр  і қарай − ОӘ Б) құрылады. Осыл айша, әл-Фар аби атындағы 

Қаз ҰУ-да Қ Р БҒМ гумани  тарлық және жаратыл  ыстану мамандықтары 

бойы нша жоғары жә  не жоғары оқ  у орнынан кейі  нгі білім бе ру бойыныша  

республ икалық оқу-әдісте мелік кеңестің оқ у-әдістемелік секц  иясы жұмыс 

жаса йды, ол профе ссор-оқытушылар құра  мын, ғылыми қызмет керлер мен 

маман дарды оқу үдер  ісін оқу-әдісте  мелік және ақпар  аттық қамтамасыз ет у 

бойынша бірл есе жұмыс атқ ару үшін кеңі  нен тартуға, жоғ ары және жоғ  ары 

оқу орны нан кейінгі кәс іби білім бе ру формасы ме  н барлық біл ім беру 

бағдарла  маларын сүйемелдеу мақса тында құрылған. РО ӘК ОӘК 

құзыры ндағы мәселелер бойы  нша шешімі РО  ӘК ОӘК мүше лері үшін 

орында ушылық сипатқа, а л өзге жоғ ары оқу орын  дары үшін ұсыны  стық 

сипатқа и е бола оты рып, жұмыс тәжіри бесіне «ҚР Біл  ім және ғыл ым 

министрлігі бұйр  ығы және қаулы  сымен, жоғары оқ  у орындары (нем есе 

құрылымдық бөлі  мше) басшыларының бұйрықт арымен ендіріледі» [117]. 

«5В012300 - Әлеуметтік педаг огика және өз ін-өзі та ну» мамандығы 

бойы нша РОӘК Қаз ақ қыздар мемлек  еттік педагогикалық универ  ситет 

жанында 2000 жы  лы ашылған.  Жал  пы, «5В012300 - Әлеум еттік педагогика 

жә не өзін-өз і тану» маман  дығы бойынша РО ӘК республиканың әлеум  еттік-

педагогикалық біл ім берудің оқ у, ғылыми-әдісте мелік орталығы реті  нде орта 

біл ім мазмұнын жаңа рту және өз ін-өзі та ну мұғалімінің, әлеум  еттік 

педагогтың кәс іби құзыреттілігіне қойыл  атын жаңа тала птар жағдайында 

педагог  икалық және ғыл  ыми-педагогикалық кадрл  арды, болашақ мама нды 

даярлауды жетіл діру бойынша жұмыс  тарды басқарады. Оғ  ан қоса, ос ы 

мамандық бойы нша «Типтік оқ  у бағдарламаларын» әзір  леу және бас ып 

шығару, оқ  у құралдарын қарас  тыру, рецензиялау жә  не бекіту жұмыс  тарын 

қатар атқа рады. 

Ы. Алтын сарин атындағы Ұлт  тық білім академи ясымен жасалған шар тқа 

сәйкес ос ы мамандықтың бар  лық деңгейлеріне, яғ  ни бакалавриат, 

магист ратура, докторантура бойы  нша бойынша бірі  нші мемлекеттік жалп  ыға 

бірдей біл ім стандарттары әзірл енген.  2002 жылдан бас  тап «Бөбек» Ұлт  тық 

ғылыми-практи калық білім бе ру жән е сауықтыру орталы  ғының Адамның 
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үйлес імді даму инстит  утымен бірігіп «Оз  ін-өзі та ну» пәнің біл ім беру 

жүйе сіне еңгізу бойы  нша әдістемелік жұмы стар басталды.  

2017-2018 жылд  ары РОӘК қараст  ыратын мәселелерін талда йтын болсақ, 

ол ар келесілер: 

− жаңғ ыру және цифрла  ндыру жағдайында жоғ ары әлеуметтік-

педагог  икалық білім бе ру; 

− жоғары педагог икалық білім беру дегі инновациялық үрді  стер; 

− Қазақстан Республи касының педагогикалық біл  ім беруді дамыт удың 

заманауи мінде ттері қаралып, талқы ланды, ҚР БҒ  М үшін ұсыны стар әзірленді; 

− «Әлеум  еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» маман дығы бойынша қаз  ақ 

тілінде оқулы  қтар әзірлеу жай лы; 

− педагогикалық маманды  қтарды таңдау  барыс ында оқуға тү су кезінде 

шығарм ашылық емтихан өтк  ізу үшін те  ст тапсырмаларын әзір  леу және 

сара птау бойынша жұм ыс тобы еңб ек етті. 

Ә р жылдары мемлекет  іміздегі негізгі біл  ім саясатына сәй  кес кеңейтілген 

отыры  стар жүргізіліп тұр  ады және Республ  иканың барлық жоғ  ары оқу 

орынд арына оқу-әдісте мелік құжаттарды әзір  леу мәселелері бойы  нша үнемі 

әдісте мелік,   көмек көрсет іледі. Мысалы, 29.04.2016 жы  лы «Бәсекеге қабіл етті 

жаһандық орт  аға ену мақса  тында Қазақстандағы  педагог  икалық білім бер  уді 

модернизациялау» тақыры  бында ҚР БҒ  М-нің Жоғ ары және жоғ ары оқу 

орны нан кейінгі біл  ім беру департам ентінің кеңейтілген отыр  ысы өтті. 

2017-2018 жыл дар аралығында «Арн айы педагогика» жә  не «Арнайы 

психо логия» пәндерінің мазмұ  нына байланысты  ақпа  рат дайындалды (Қ Р 

БҒМ сұра нысы негізінде).  Мүмкін  дігіне  қарай қажетті  ліктері бар 

студен  ттерді қорытынды нем  есе аралық аттеста ттаудан өткізудің арн  айы 

шарттары зерде ленді және әзірл енді.  

«ҚР БҒ  М мен «Атам  екен» бірлестігі барыс  ында жоғары оқ у 

орындарының біл  ім беру бағдарлам аларының рейтингісі жүргіз іледі. Бірінші 

кез ең шеңберінде бағдар  ламаға Қазақстанның 114 жоғ  ары оқу ор  ны қатысты. 

Рейти нгті құру кезі  нде сабақта қолдан  ылған әдебиеттердің өзект  ілігі, оқу 

уақыт ының зерттелген пәнд  ерге қатынасы, оқыты  латын пәндердің өзект  ілігі 

мен жаңа лығы маңызды критери  йлерге айналды. Біл  ім беру бағдарла маларын 

жұмыс беруш  ілер бірлестігімен үйлес  тіру критерийлері, біл  ім беру 

бағдарла  маларына инвестиция са  лу, халықаралық аккред  итация, сондай-а қ, 

мұғалімдер арас ында практикалық тәжі рибе болуы екі  нші ретте 

қараст ырылды» [118]. 

Жоғары оқ  у орындарының са  па қызметін тал дау (Әл-Фар  аби атындағы 

Қаз ҰУ және Бин али Йылдырым Эрзин  джан университеті мысал  ында) 

көрсетіп отырғ андай, жоғары мекте птегі оқытудың негі  згі формалары: 

дәрі стер, семинар саб  ақ, зертханалық жұмы стар болып табы лады. 

Көктемгі жә  не күзгі семест рдегі емтихандар уақ  ыты біздің жү  йе секілді  

пән ге сәйкес нормат  ивтік құжаттармен ретте лген, сонымен қат ар пәндер, 

уақ  ыты, аудиториясы жә  не емтихан тапсы  рушы топтар көрсет ілген емтихан 

кест есі бар. 
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Қазақст андағы секілді, Түрк  ияда да мама  ндық пен пән  нің ПОӘК біре гей 

құрылымы бекіт ілген. Осылайша, Қазақс  танда пәннің оқ  у-әдістемелік кеш  ені 

(ПОӘК) жоғ ары оқу орны  ның әдістемелік құжатта  масының біртұтас 

жүйес інің ажырамас бөл  ігі болып табы  лады. Ол бекіт ілген оқу жоспа  рлары 

мен бағдарл амалары, сонымен бір  ге оқу үдер ісін ұйымдастыру бойы  нша 

Қазақстан Республи  касының Білім жә  не ғылым министр  лігінің нормативті 

құжат тары негізінде жас  алынады. Д.Н. Нұрмағанбетова жә  не  

Л.В. Нефедованың еңбект ерінде көрсетілгендей о  л, келесідей құрыл ымға ие: 

− «Титу лдық бет; 

− ПО ӘК құрылымды элемен  ттері тізімі жә  не мазмұны; 

− Мінд етті пәндерді жүрг  ізу  үшін оқ  у пәндерінің станд  артты 

бағдарламасы; 

− Жұм ыс оқу бағдар ламасы; 

− Студенттер үш ін пәннің оқ у бағдарламасы; 

− Дәрі стер мазмұны; 

Оқыт удың техникалық құрал  дары, ақпараттар тіз  імі (жабдықтар, 

плака ттар, слайдтар, реаге нттер және т.б., техни  калық қамтамасыз ет у және 

мультим  едиялық жұмыстар бағдар  ламасы (пәннің мазмұ  нына байланысты): 

− Пән  ді оқыту бойы нша әдістемелік ұсыны  стар; 

− Курстық жоба лар (жұмыс), бақы  лау, кестелік-есеп  тік, зертханалық 

жұмыс тарды орындау, қалы  пты есептемелер жай  лы әдістемелік нұс қау мен 

ұсыны стар (пәннің мазмұ нына байланысты); 

− Дайынд ықтан өтушілерге өзін  дік жұмыс үш ін ақпараттар: ү й 

тапсырмасы мәтін  дері, бақылау тапсы  рмасы, стандарттық есеп  тер, 

дидактикалық ақпар  аттар және т.б.; 

− Глосс арий ПОӘК құрыл ымына қажеттілік бол  ған жағдайда ендір  іледі; 

− Ағымдағы, шекар  алық бақылау жә  не қорытынды аттес  тация кезінде 

білі  мді бақылауға арна лған ақпараттар; 

− Пән  ді оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у картасы; 

− Мамандан дырылған аудиториялар, арн  айы кабинеттер ме н 

зертханалар тіз  імі» [119]. 

Түркияда біл ім сапасын артты  руда  оқытылатын пән  дер бойынша ПО  ӘК 

біздің ПО ӘК сәйкес кел еді. Ол ө з мазмұнына тақыр  ыптың оқу сұрақт арының 

қысқаша сипатт амасын, лекциялар тези сін, жауап нұсқал  арымен тест 

сұрақ тарын, тақырып бойы  нша ұсынылған әдеби  еттер, сонымен қат ар 

қосымшада келтір  ілген қосымша оқ у материалдарын кірікт іреді [120] . 

Егер пәнде  рдің мазмұнын салыс тырар болсақ, о  л құрастырылуы 

бойы нша қысқаша жә не нақты еке ні айқын. Мазм  ұны жағынан жақ ын 

пәндерді өза ра салыстыру  төмен  дегі 2- кестеде келтір ілген. 

Жалпы, силлаб  устың құрылымы біз  дің жүйедегі нұсқ  аға ұқсас, яғ ни 

жалпы ақпар аттық бөлімі (пә н атауы, кред  итт көлемі, семе стр, кім оқит ыны, 

оқу ті  лі көрсетілген),  пән  нің мақсаты, оқ у нәтижелерінің сипатт  амасы және 

курс  тың мазмұны тур алы толық сипатт алған.  Сонд  ай-ақ, ұсыны латын әдебиет 
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көзд  ері, пән бойы  нша бағалау әдіс тері және ба  р болған жағд  айда ескертулер  

қарасты рылған. 

Айырмашылық те  к қана пән  нің нақты тақырып  тарына сілтеме жас ай 

отырып,  қалыпт асатын дағды ме  н құзыреттілік форма тында тұжырымдалған 

оқыт удың күтілетін нәтижел ерінің толыққанды сипатта  луында. Сонд ай-ақ, 

бөл ек бағанмен пәнд  ерді меңгерудің табы  сты болуын қамта  масыз ететін 

бағдарл амалар мен бөлімд  ердің өзара байла нысын көрсетеді [121]. 

Оқулық  тардың мазмұнын салыс тыру да айтарл  ықтай айырмашылықты 

анықт амады. Бірақ бі  з әрбір тақыр  ыптың алдында оқ  у материалдарын 

баст апқы қабылдауды жеңілд  ететін, оның құрыл ымдық-логикалық схем асы 

бар еке нін байқадық. Сон  дай-ақ, дәріст ердің тезисі іші  нде оқытушылар бас ым 

жағдайларда ақпар аттың сызбалық суре тін, түрлі ақпар  аттық карточкаларды, 

бейн елер мен тар ихи суреттерді жи  і қолданады.  

 

Кес те 2 ‒ «Психология жә не адам дам  уы» (2 кредит) жә не «Білім бе ру және 

психо логия» (2 кредит) пәні  нің мазмұнын салыс тыру. 

 

«Психология жә
 
не адам дам

 
уы» (2 кредит) 

Қазақс
 
танның жоғары оқ

 
у орындарында, 

«Әлеум
 
еттік педагогика жә

 
не өзін-өз

 
і тану» 

маман
 
дығын қосып алға

 
нда оқытылады (ә

 
л-Фараби 

а
 
т. ҚазҰУ мысал

 
ында) 

«Білім бе
 
ру және психо

 
логия» (2 кредит), 

Түр
 
кия университеттерінің педагог

 
икалық 

мамандықтары. (Эрдз
 
ижан университеті 

мысал
 
ында) 

1 2 

Пән мақс
 
аты 

Психологиялық  білімд
 
ердің жалпы негізд

 
ерімен 

таныстыру, адам
 
ның барлық өмір

 
інің барысында 

тұлғ
 
аның дамуы ме

 
н  өзіндік танымы

 
ндағы 

түсініктер жүйе
 
сін қалыптастыру. 

«Психоло
 
гиялық жас» катего

 
риясы негізінде кур

 
сты 

оқыту барыс
 
ында индивидтің психи

 
калық дамуының 

әлеум
 
еттік-мәдени нақты

 
лығы мен  зама

 
нуи 

өзгермелілігі негізд
 
еледі. 

Психологияның ғыл
 
ым ретіндегі мән

 
ін  

терең түс
 
іну, оның негі

 
згі сипаттамаларын 

анық
 
тау, психология тарих

 
ында ойлаудың 

дам
 
уы мен он

 
ың салаларын бі

 
лу, білім бе

 
ру 

мен психо
 
логия арасындағы өза

 
ра 

байланысты түсін
 
діру, талдау. 

Пән
 
нің негізгі мазм

 
ұны 

 

Психология ғыл
 
ыми пән реті

 
нде. Психологиялық 

біл
 
ім құрылымы жә

 
не психологиялық зерт

 
теу 

әдістері. Псих
 
ика және м

 
и. Адамның мотива

 
циялық-

еріктік салас
 
ының жалпы сипатт

 
амасы. 

Мотивациялық жүйе
 
лер. Эмоционалды сала

 
ның 

жалпы сипатт
 
амасы. Ерік теори

 
ялары. Еріктер 

онтог
 
енезі. Сезіну ме

 
н қабылдау үдеріст

 
ерінің 

жалпы сипатт
 
амасы. Ес жоғ

 
ары психикалық қыз

 
мет 

ретінде. Ойл
 
ау мен сөй

 
леу (тіл). 

 

 

Пәннің негі
 
згі ұғымдары. «Да

 
му» түсінігі. 

Физик
 
алық даму. Когни

 
тивті даму. Тұл

 
ға 

дамуы. Өнег
 
елік даму. Да

 
му мәселелерін 

зертт
 
еудің өзге сала

 
лары және жа

 
ңа 

талдамалар. Же
 
ке - дара айырма

 
шылық. 

Оқыту психолог
 
иясының негізгі ұғы

 
мы. 

Қарсылықты оқы
 
ту технологияларының 

жікте
 
месі. Жедел оқы

 
ту жағдайы. 

Әлеум
 
еттік-танымдық оқы

 
ту.  

Оқытудағы  
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2 – кестенің жалғасы  

1 2 

Да
 
му психологиясында зерт

 
теу нысаны ме

 
н пәні. 

Жа
 
с шамасы түсі

 
нігі. Психикалық да

 
му кезеңдерін  

бө
 
лу мәселесі. Нәрес

 
телік кезең. Сәби

 
лік, 

мектепалды, мект
 
епке дейінгі кез

 
ең. 1 жас 

дағда
 
рысы. Ерте бала

 
лық шақтағы психи

 
калық даму. 

Ү
 
ш жас дағдар

 
ысының белгілері. Бала

 
ның мектепке 

даяр
 
лығы. Мектептік кез

 
ең. Кіші мек

 
теп жасындағы 

психи
 
калық даму ме

 
н оқу і

 
с-әрекеті. Жеткін

 
шектік 

алдындағы жа
 
с. Жеткіншек жаст

 
ағы психикалық 

жә
 
не физикалық да

 
му. Ересектік кез

 
еңі. 

Геронтогенез кез
 
еңі.  

Даму мәселе
 
лерін зерттеу. Б.Г. Анан

 
ьев даму 

психол
 
огиясы мәселелері тур

 
алы.С.Л. Рубинштейн 

жұмысы
 
ндағы психика даму

 
ының сипаттамасы. 

Да
 
му мәселелерінің зама

 
науи зерттеулері. Шет

 
ел  

психологиясында жа
 
с ерекшелігінің да

 
му 

мәселелері.  

Қабіле
 
ттілік табиғаты жай

 
лы түсініктердің да

 
му 

тарихы. Қабілетт
 
іліктер дамуындағы кепіл

 
деме рөлі. 

Темпер
 
амент түсінігі, психо

 
логия тарихындағы 

темпера
 
менттің табиғаты жай

 
лы әртүрлі 

көзқар
 
астар.Отандық жә

 
не шетелдік психоло

 
гиядағы 

мінез-құл
 
ық жайлы түсі

 
нік. «Мінез-құл

 
ық» және 

«тұл
 
ға», «мінез-құл

 
ық» және «темпер

 
амент» 

түсініктерінің арақат
 
ынасы. 

Гешт
 
альт-теориялар.  

Оқыт
 
уды жаңашыл түс

 
іну және ақпар

 
атты 

өңдеу. Арн
 
айы қажеттіліктері ба

 
р балалар. 

 

 

Сод ан кейін тези  стер соңында қысқ  аша глоссарий, қолдан  ылған 

әдебиеттер, ұсыны лған бастапқы дерекк  өздер мен фильм  дерге немесе 

инте рнет-ресурстарға сілте  мелер жасалынады. Әр  і қарай бе с жауап 

нұсқа сымен тесті к сауалнама ұсыны лады, ал жауапт  армен кілттер бір  ден 

беріледі. Оқу лық өте мазм  ұнды, ақпаратты жә не көрнекті. Мыс алы, баланың 

даму ына арналған тақы  рып өте ауқы  мды, бірақ бала ның жатырдағы да  му 

кезеңінің ерекшел іктерін сипаттаған қыс қа материалды қамт  ыған. Тілді 

білм еген жағдайда д  а, оқулық оң ай оқылады, бері  лген суреттерге сәй  кес, 

кітаптың мазм ұны қандай тақыр ыпты түсіндіретінін байқ  ауға болады [122]. 

Заңна малық-нормативтік құжат тарды, интернет-сайтт арды теориялық 

жә не эмпирикалық тал  дау Түркияда қыс қа уақыт мерзі мінде сапаны 

бағал аудың (ISO, TQM), шетелдік кәс  іби мекемелердің бағдарла  маларын 

аккредитациялаудың (ABET), университ  еттердің Еуропалық 

қауымдаст ығындағы (EUA) Түркияның жоғ  ары оқу орында  рында сапаны  

бағал аудың халықаралық механи  змдері мен стандар  ттарын ендіру бойы  нша 

іс-шара лар өткізілгенін көрсе  теді.  
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Түркиядағы са па мәдениетін артт ыру,  дамыту бойы  нша ауқымды і с-шара  

жүргіз ілуде, ол іш  кі өзін-өз і бағалаудың бас  ым болатын халықа  ралық 

стандарттарға сәй кес білім бе  ру сапасын қамта масыз ету ме  н бағалау үш  ін 

ұлттық мод ель құруымен байла нысты болады [123]. 

Сон дай-ақ, бүгі нгі таңда Қазақс танда да әлем дік стандарттар ме н 

талаптарға жау ап беретін жоғ  ары білім беру дің ұлттық мод  елі қалыптасты. 

Осыл айша, іс жүзі  нде Қазақстанның бар  лық жоғары оқ у орындары 

Университ еттердің Ұлы Харти  ясына қол қой  ды, 2010 жылдың 11 науры  зында 

Қазақстан Бол  он үдерісінің (бірі  нші Орт  а-Азиялық мемл  екет) 47- мүше 

мемле кеті болды, 2004 жыл  дан бастап ECTS негізд  елген білім бе ру үдерісін 

ұйымдас тырудың жаңа технол  огиясы қолданылуда, Еуроп  алық біліктілік 

шеңбе рімен бірлесе он  да  Ұлттық білік тілік шеңбері қабыл данды, білім бе ру 

сапасын қамта масыз етудің Еуроп  алық реестрі ендір ілді (EQAR), 2012 жыл 31 

мамы рда аккредитациялық бағдарл  амалар мен жоғ ары оқу орын дары үшін  

арн айы құқықтық салд  арын көрсетуші аккредит ациялық агенттіктердің 

ұлт тық реестрі құры  лды, АРТА («Аккред  иттеу және рейти  нгтің тәуелсіз 

агент тігі») және БСҚ  БТА («Білім сапа сын қамтамасыздандыру бойы  нша 

тәуелсіз агент  тігі») өз қызм етін дамытуда. 

Рет теу, қаржыландыру жә  не бақылауды жүз еге асыруда мемлек еттік 

орталық рөлі  нде қалыптасқан дәстүр  лерге байланысты, Түрки  яның жоғары 

мект ебі басым деңг ейде автономияда шект  еулі, және д  е оқу жоспа рлары мен 

бағдарл амалары жеткілікті бейімде  лмеген. Бұл уақы  тта қазақст андық жоғары 

оқ у орындары ос  ы бағытта айтарл  ықтай ілгерілеушілікке қо  л жеткізді. 

Соны мен қатар, Түр  кия жоғары оқ у орындары универс  итетті басқарудың 

бар  лық деңгейлерінде сон  ың ішінде, мама ндар даярлауда он  ың мазмұнын 

жобал ауда, іскерлік қоғамда стықпен және қоға ммен серіктестікті дамы  туда 

үлкен тәжір  ибеге жинады. Соны  мен қоса, біл  ім беру сапа  сын басқаруда, 

жоғ ары білім беру дің академиялық ресур  сының сапасы көт  еру  мәселелеріне, 

оқы  ту сапасына біры  ңғай талаптар әзірл  енуде, ғылыми зертте улерге басты  

наз ар аударылуда жә  не мұғалімдерді аттеста ттаудың қатал шарт тары болуына 

кө п көңіл бөлі  неді. 

Қазақстан ме н Түркиядағы оқ у үдерісін ұйымда  стыру ерекшеліктерін 

тал дау,  анықтау үш  ін біз «Оқ  у үдерісі студе  нттер көзімен» сауалн  амасын  

ұйымдастырып, жүргі  здік. Бұл сауалн  амаға Әл-Фар аби атындағы Қаз ҰУ-нің 

«Әлеум еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» маманд  ығының студенттері жә  не 

Эрзинджан универси  тетінің бірнеше  студен  ттері қатысты. Сауал  нама 

сұрақтарына түзет улер енгізіліп, түр  ік студенттеріне бейім  делді. Сауалнамаға 

«Әлеум еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» маманд  ығының 100 студенті жә не 

білім бе ру факультетінің 110 студ  енті қатысты. SPSS бағдарлам  асындағы 

сауалнама нәтиже лерін толық өңд  еу және корре ляция нәтижелері 4-

қосым шада көрсетілген. 

«Сі  з университеттегі оқ  у сапасына қанағат танасыз ба?» сұра ғына 

қазақстандық студент тердің 35,7% - ы жә  не түрік студент  терінің 39,3% - ы 

қанағатт анарлық жауап бер  ді. Ішінара қанағатт анарлық қазақстандық 

студент тердің 38,6% - ы жә  не түрік студент терінің 42,4% - ы; қанағатт анбаған-
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қазақстандық студент тердің 15,2% - ы жә  не түрік студент терінің 16,8% - ы; 

жау ап беруге қина лған қазақстандық студент  тердің 10,5% - ы жә не түрік 

жоғ ары оқу орны ның 11,5 % студенті. 

«Жоғ ары оқу орны  ның материалдық баз асы сізді  қанша лықты 

қанағаттан-дыр  ады?» сұраққа жауа  птар келесідей  бол ды. (3-Кес те. 

Қазақстандық студент  тердің жауаптары қал  ын қаріппен белгіл  енген). 

 

Кесте 3  ‒ Жауап  тарды бөлу. 

 

Көрсе ткіш  

 

1) қанағаттан-

бай  ды 

2) ішінара 

қанаға ттана-

ды 

3) жау ап 

беруге 

қинал амын 

4) толыққанды 

қанағат  танады 

% -да жал пы іріктеме 210 ад  ам. Қазақстан – 100, Түр кия – 110 студент 

Кітапх  анада қажетті 

оқулық  тардың  бар 

бол  уы (2) 

10,5 29,0 21,9 38,6 

11,5 32,0 24,1 42,4 

Кітапханада қаже  тті 

әдістемелік 

нұсқау лықтың болуы 

(3) 

 

7,1  

29,5 

 

26,7 

 

36,7 

7,9 32,5 29,3 40,3 

Қаже тті 

электрондық оқ у 

құралдарының 

бол  уы (4) 

 

22,9 35,2 13,8 28,1 

25,1 38,8 15,2 30,9 

Оқу үдері  сінде 

қолданылатын 

компьюте  рлердің 

болуы (5) 

21,4 26,7 23,8 28,1 

23,6 29,3 26,2 30,9 

Саба қтан тыс 

уақы тта дербес, ө з 

бетінше  жұм ыс 

істеу үш ін 

университетте 

компьюте  рлердің 

қолжетімділігі (6)    

27,6 20,5 20,5 31,4 

30,4 22,5 22,5 34,6 

Оқ  у залындағы 

орын  дар саны (7)     

32,4 14,3 14,8 38,6 

35,6 15,7 16,2 42,4 

Оқ  у 

аудиториясының 

жа й-күйі (8)  

28,6 24,8 24,3 22,4 

31,4 27,2 26,7 24,6 

Оқ  у жабдығының 

бол  уы (9) 

20,0 34,3 23,3 22,4 

22,0 37,7 25,7 24,6 
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«Оқу үдер  ісі барысында ғыл ыми-зерттеу жұмыс ымен айналысқыңыз 

ке лед і ме?»-  дег ен сұраққа жауа  птар  төмендегі көрсет кіште берілді. 

 

 

 

Сур  ет 2 ‒  Студенттердің оқ у кезінде ҒЗ Ж-мен айнал ысуға ниеті 

 

Нәт иже барысы бойы  нша  Қазақстан ме н Түркияда д а студенттер оқу дан 

босап, нем есе қосымша зерт  теу жұмыстарын атқар  ғысы келмейтінін 

көрсе теді. Жалпы, студент  тердің жауаптары салысты  рылушы елдерде сәй кес 

келеді. Кел есі 4-сурет ек і елдің студен  ттері университет сайт  ына жиі кірет інін 

көрсетеді. Сауалн  амаға қатысқандардың бас  ым көпшілігі сай  тқа жиі нем есе 

кейде кір еді, бірақ он  да ақпарат ал у үшін жүгі неді. 

 

 

 

8,6 9,45,7 6,3
11,9 13,1

8,6 9,4
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71,8
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% 

көрсетілген

0,0

5,0

10,0

15,0

20,0

25,0

30,0

35,0

40,0

45,0

50,0

Қазақстан Түркия

10,0 11,0

44,8

49,2

45,2

49,8

Сайтқа кірмеймін

Ішінара

Жиі



50 

 

 Сурет 3 ‒ Универ ситет сайттарын пайда лану бойынша студент тердің 

белсенділігі 

 

 

 

Сур  ет 4 ‒ Студенттердің білі  мді бағалау жүйе сіне қанағаттануы 

 

Ек і елде д е студенттер жал пы білімді баға  лау жүйесіне қанаға  ттанып, оны 

объек тивті және әд  іл деп сана йды. Зерттеу нәтиж  елері болашақ әлеум  еттік 

педагогтарды оқы  ту сапасын оқ у-әдістемелік қамта масыз етудегі айтарл ықтай 

өзекті мәселе лерді көрсетеді. Мүм кін, кейбір мәсел елік аспектілер шете лдік 

тәжірибе үш ін өзектілікке и е емес, бір ақ зерттеу нәтижел  ерінде өңірлік 

ерекш елік көрсетілген. СӨ  Ж-ді бағал аудың бірыңғай схем асын жасау мүм кін 

емес, өйтк ені пәндердің ерекш  елігі, курс жә  не т.б. авторлық жобал  аудың 

ерекшелігі ба р болғандықтан. Деге нмен, оқытушылар ос  ы критерийлерді 

түсі нуді және бө  лу жүйесінің ашық тығы мен айқынд  ылығын қамтамасыз 

ету ге назар ауда  руы қажет. 

 

1.3. Бола  шақ әлеуметтік педаго  гтарды оқыту сапа  сын оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ет  у мәселелерін зертте  удегі әдіснамалық 

тұғы рлар 

Осы бөлі  мде келтірілген әдісте  мелік платформалардың негізд  емесі мен 

таңд ауы педагогикалық біл ім беру жүйес  інің алдында тұр  ған негізгі тала птар 

мен міндет терге негізделген. 

Педагог икалық білім бер  уді жүзеге асыр атын жоғары оқ  у орнының 

негі  згі мақсаты студен  ттерге дамушы әлем дегі өзін-өз і және басқал  армен 

қарым-қатын аста табиғи тұл  ға, мәдениет, қоғ ам, мемлекет жә не жеке тұл  ға 

болу проце стері туралы жүй  елі білім бе ру. Ғаламның жал  пы гуманитарлық 

жә не табиғи ортас ының негізі жә  не дамуы - бұ л студенттерге кәс іби 

бағытталған білі  мнің, әлеуметтік жә не табиғи баға лау критерийлерінің негі  зін 

құрайтын студен  ттерге арналған бар  лық педагогикалық маманды  қтардың 
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тереңдетілген жә  не терең оқытыл  уының жиынтығы. соны  мен қатар ғыл ыми 

ақпараттар, түсінді  рмелер мен ғыл ыми ақпараттарға қо  л жетімділік, ор  та 

мектептің оқ у бағдарламасында «Өз  ін-өзі» оқы ту әдістерін қал  ай сақтау 

керек тігін үйрену. 

Педагог икалық білім бер  уді жүзеге асыр атын университет студе  нтті 

болашақ кәс  іби қызметіне бағыт тайды. Сондықтан бола  шақ әлеуметтік 

педаг огтың кәсіби мам  ан ретінде қалып  тасуы, сөзсіз, адамз аттың, оның 

ере кше әлеуметтік жә  не мәдени шығармаш  ылығының заманауи ғыл  ыми білім 

кеш ені болып табы  лады. Екінші мін  дет - оқушыны психоло  гиялық, 

педагогикалық, әлеум  еттік-гуманитарлық жә не мәдени мәселе лердің 

проблемалық қатынас  тарында көрініс таба тын антропологиялық біл  ім беру 

жүйес імен жабдықтау. 

Үші  нші міндет - әлеум еттік қызметкердің, бола  шақ маманның же ке және 

кәс іби мәдениетін он  ың «өмірлік» қызм  еті ретінде, педагог  икалық қызметте 

же ке шығармашылық күшт  ерді жүзеге асыр  удың құралы реті  нде қамтамасыз 

ет у. Әлеуметтік біл ім саласындағы кәс іби мәдениет әлемі ндегі білім бе  ру 

процестері ме н жүйелерінің ор ны мен рөл  ін, оның тар  ихи және эт но-аймақтық 

форма ларын нақты түс іну қажет. 

Төрт інші міндет - студ  ент таңдаған пә н саласындағы негі  згі білім жүйе сін 

қамтамасыз ет у. 

Педагогикалық зерт  теу пәні реті нде оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у 

(ОӘҚЕ) түсін ігін анықтау үш  ін қазіргі зама нғы кәсіби біл ім берудің 

теори ялық-әдіснамалық негіз дерін қарастыру қаж ет. 

Бүгінгі таң да отандық біл  ім беруде әлеум  еттік танымның жа ңа 

парадигмасы жаса лып жатыр, о  л білім беру дің әдіснамасы ме  н әдіснамалық-

теори ялық негіздерін, тұжырымда  малардың менеджерлерін, 

ұйымдасты рушыларды, педагогикалық қызметк  ерлерді және кәсі  птік білім 

бе ру жүйесінде біл ім беру қызм  етін тұтынушылардың сапа  сын өзгертеді. 

Бірін шіден, адамның әлеум  еттік ортасының өні  мі және мін  ез-құлықтың 

мәд ени моделі реті  нде фундаменталды теори  ялық көзқарастарын қай  та қарау 

қаж ет болды. Біл  ім беру жоба  лары мен жүйел  ерін құру адам  ның іс-әрек  етін, 

оның іші нде кәсібилік, жалпыада  мзаттық мәдениеттіліктер салт  тары мен 

елімі здің дамуын еск  ере отырып зертт еуге негізделеді. 

Осы  ған байланысты оқ у процесін ізгілен  дірудің декларативті тәс  ілі 

кәсіптік мектеп тердің қызметін рет  теу теориясы ме н практикасындағы күш ті, 

дәл технол гияны жеңу үш  ін жеткіліксіз. Біл  ім беруді ізгіле ндіру болашақ 

кәсі птік қызметтің антропо  гендік факторларын, әлеум  еттік-педагогикалық 

проце стер мен жүйел  ерді, кәсіптік біл ім берудің әлеум  еттік және мәд  ени 

инфрақұрылымын қаж  ет ететін тұра қты теориялық жә не әдіснамалық негі  зге 

негізделуі кер  ек. Дәстүрлі ем  ес әдістерді, күнде  лікті өмірдің мик  ро әлемін 

құ ру механизмдері жә  не әлеуметтік қатынас тардың мега-әлеум еттік 

құрылымдарымен өза  ра әрекеттесу тетік  тері білім бе ру кеңістігінде жә  не 

кәсіптік біл ім беру жүйес інде жеке тұлғ  аның жеке ерекшелі ктеріне енуі кер  ек. 

Теориялық-әдісте мелік зерттеулер ме н зерттеулер біл ім беру жоба лары 

мен бағдарлам аларының экономикалық, әлеум  еттік-саяси, әлеум  еттік-
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құқықтық, техни калық және техноло  гиялық аспектілерін гумани  тарлық 

сараптау әдіст ерін дамыту үш  ін маңызды. 

Бұ л сұрақтардың жиын  тығы, әрине, әлеум  еттік институт реті нде болашақ 

кәс іби білім беру дің теориялық-әдісна малық негіздерінің филосо  фиялық-

дүниежүзілік жә не жалпы ғыл ыми деңгейіне қаты сты. 

Осы деңге йдегі мәселелерді жаса удың жетекші тұжырым дамасы  

А.П. Беляева ұсын  ған: 

1) «Кәсіби біл ім беру саласы ндағы құбылыстар ме  н құбылыстарды ме н 

талдауға сая си-теориялық көзқ  арас, комплементарлық, бал  ама немесе 

үсте мдік аясында ә р түрлі теория ларды қолдану; 

2) кәсі птік қызмет, кәсі птік білім, кәсі  птік бағдарлау, кәсіпт  ердің 

қалыптасу заңдыл  ықтары, тұлғаның кәс  іби қасиеттері, дарын  дылық, 

дарындылықты кәс іби өзін-өз і тану тур  алы ғылымдар кеше  нін біріктіретін 

жа ңа «бизнес білі мнің» пәнаралық тұжырым дамасы [124]. 

Ғылыми білі  мнің құрылымына сәй  кес анықталған әдісте мелік-теориялық 

негізд елген кәсіптік біл ім берудің даму ының келесі иерарх  иялық деңгейі 

кәс іби-педагогикалық жә не жеке ғыл ыми профиль мәселе лерін көрсетеді. 

Кәсі птік мектептегі педагог  икалық процесс адам ның әлеуметтенуі ме н 

кәсібилігі бі р мезгілде орынд алған кезде, яғ ни белгілі бі  р заңдылықтармен 

сипатт алатын күрделі таны мдық және еңб ек процесі кезі  нде көптеген 

мақсат тармен сипатталады. 

Он  ың әмбебаптығына қарам  астан, ол тұт ас және ере кше. 

Осы заңдылы қтарды нақтылау ме  н негіздеудің әдісна  малық және 

теори ялық негіздері - бұ  л жеке тұлға ларды тәрбиелеу ме  н дамытудың жал пы 

әлеуметтік-педагог икалық заңдылықтары, әлеум  еттік-экономикалық да му 

заңдылықтары, педагог икалық және өндір істік процестер, әлеум  еттік-

кәсіптік-педагог  икалық кешеннің жүй  есі, оның құра мына кіреді. кәсі  птік 

оқытудың интеграц  ияланған, модульдік платформ  аларының жүйелі тұра  қты 

байланысын орна туға мүмкіндік бере тін білім бе ру, басқару жә  не нәтижелер 

өндір істің ғылыми-техни калық негіздері, і  с-әрекет теор  иясы, жүйелілік, 

кеде ргі. 

Кәсіптік оқы ту барысында біл  ім беру қызм етін жалпы, дидакт икалық, 

жалпы жә не ерекше әлеум  еттік, психологиялық, физиоло  гиялық, 

кибернетикалық, біл  ім беру жә  не танымдық функци  яларды талдауға 

байла нысты басқа д а заңдар ба р. 

Жүйелік тұғы  рға сәйкес (В.П. Беспа лько [9; 101 б.], М.С. Скат  кин [125]  

А.А. Бодалев [126]) ғыл  ыми талдау жә  не практикалық, тәжіри  белік  қызметті 

жүйе нің барлық элемен  ттері арасындағы байланы старды ескере оты рып, 

жүргізу қаж  ет: педагогикалық үдер  істі талдау, құ  ру және жетіл  діру 

қағидаттарына, ережел  еріне  негізделіп, сон  дай-ақ он ың қоғаммен, он ың 

институттарымен сыр  тқы қарым-қатын асты есепке ал а отырып жүрг  ізу қажет. 

«Жүйе лік тұғырдың алға  шқы ережелерінің бі  рі қоршаған 

шынайы лықтың сипаты бі  р-бірінен бөлінб  ейтін және оқшаул  анған көптеген 

құбылыс тардан, үдерістерден, объекті  лерден, ал Б.Г. Афана  сьев пікірінше 

«жүйе лік тұтас білі  мнің белгілі бі  р түрінен» тұр  ады» [127]. Оның 
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түсінді руінде жүйе «өза  ра әрекеттесуі он  ы құрайтын бөлік  терге тән ем ес жаңа 

интегра циялық қасиеттердің, құра  мдас бөліктердің бол  уын анықтайтын 

нысанд ардың жиынтығы» бол ып табылады. 

Жүйе лік тұғыр шеңбе рінде П.И. Третьякова педагог икалық жүйені «же ке 

тұлғаның қалыпт асуына және даму ына бағытталған педагог  икалық үдеріске 

қатысуш ылардың өздері, қорш  аған ортасы, рух  ани және матери алдық 

құндылықтары негіз інде өзара әрекетт  есетін адамдардың әлеум  еттік тұрғыдан 

анықтылығы» дег ен ой  ұсын ады [128].  

Білім бер  уді басқарудың жүй елі дамуы реті нде жетілдіруді, ашықт  ықты, 

мақсатқа бағдар лануды, тұтастық пе н функционалдылықты айт  уға болады. 

Әрб ір жеке педагог икалық жүйе күрд елі жүйе бол ып табылады, өйтк  ені оның 

құра мына сыныптар, топ тар, микро секци  ялар, студенттер ме  н педагогикалық 

қызмет керлер және т.б. кір  еді. Әрбір іш кі жүйенің ө  з құрылымы, құры  лымы 

мен элемен ттері бар, ол  ар өзара әреке ттесу механизмін, он  ың тиімділігі ме  н 

функционалдығын қамта  масыз етеді. Бұ л жүйе айма қтық білім беру дің 

элементі реті нде, сонымен қат ар мемлекеттік біл ім беру кешенд  ерінде 

қарастырылады. 

Кәсі птік оқыту проце  сінің педагогикалық жә  не дидактикалық заңд  ары 

кәсіптік оқы ту процесінің кө  п деңгейлі құрыл ымына сәйкес маңы  зды 

байланыстар, қатын  астар және олар  дың құрамдас бөлік  тері арасындағы 

байлан ыстың әртүрлі деңгей  лерін білдіреді. Нары  қтық қатынастардың 

тетік тері педагогикалық заңдылы  қтардың сипатын өлше  уде көрініс таба тын 

кәсіби оқы ту процесін педагог  икалық реттеу логик  асын сапалы өзгер теді. 

Бұл өзгеріс тердің логикасын тал дау үшін әдісна  малық-теориялық 

негіз дегі интегративтік про  цестердің жал пы ғылыми әдістем  есінің келесі 

тарма қтары анықталды: ұжым  дық, тапқырлық, күрде  лілік, тәртіп, 

ұйымда стыру және жү йе. Белгілі бі р жиынтықтағы элементтердің қарап айым 

тіркесімен түсінді  ріледі. (әртүрлі сипат  тағы элементтер бол  ған кезде, бұ л 

күрделі). 

Интегра  цияның келесі форм асы тәртіп бол  ып табылады, бұ  л кезде 

элемент тердің кейбір күрделі  ліктегі әрекеті бірн еше элементтерді бірікт іруге 

мүмкіндік бер  еді. Бұл қосыл ыстар интеграцияның жа  ңа формасына ал ып 

келеді, он да элементтер бірлест ігінің мүлдем жа ңа белгілері анықт алады. Бұл 

байланы  стардың өсуі ме  н дамуы интегра  цияның сапалы жа  ңа формасын 

жаса йды, ол жақ сы ұйымдастырылған құры  лым, ерекше біре гей жүйенің 

сипатт амасы. 

А.П. Беляева жұмыст  арында көрсетілгендей, жа  ңа нарықтық жағдай ларда 

жүйелік сапа ның өсу логи  касы кәсіби даярл ықты сыртқы рет  теу формасынан 

іш кі институционалдық форма сына өзгереді [124, 183 б.]. 

Егер орталықта ндырылған және әкімш  ілік құрылым кәсі птік білім бе  ру 

жүйесінің қат аң талаптарынан басқа  рудың тұрақты ұйымдаст  ырушылық 

формаларына ауы  сса, ол ө  з кезегінде тала  птар мен ұсыныс  тардың сәйкестігін 

анықт айды. Ішкі институц  ионалдық деңгейде кәсі  птік оқытудың әдіс  тері мен 

құралд арының осы үйле  суі аясында, он  ы реттеу жә  не нарықтық эконо  мика 



54 

 

жағдайында жүйе нің сапалық өсуі  нің демократияландыру тетік  тері аясында 

мұғал імнің кәсіби дайын  дыққа таңдау еркін дігі қайшылықты бол  ады. 

Сонымен, А.П. Беляе  ваның зерттеуіндегі кәсі  птік білімнің жүйе  лік 

сапасы біл ім беру құралд арының жиынтығымен, кәсі  птік мектептің жұм ыс 

істеуі үш  ін құндылықтар ме  н нормалармен анықт  алады [124, 187 б.]. Бұ  л 

жиынтық, әри не, кәсіптік біл ім беруді оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету реті  нде 

анықталады жә не біз баст апқы кезеңде ЕА  ЭО үшін мақс атты ашатын 

жалпы  лама жұмыс анықта масын аламыз. 

Түсінді рменің анықтығы үш ін талдаудың мақса  тына сәйкес анық  тау 

керек. 

Жү йе сапасының критер  ийлері кәсіптік біл ім берудің кел есі 

принциптерінде байқа  лады: көп деңг  ейлі және кө  п деңгейлі оқы  ту; 

технология; әлеум  еттік-кәсіби бағда рлау және т.б. 

Кәсі птік білім беру дің принциптері кәс  іби және педагог  икалық білімнің 

теори ялық және қолда нбалы деңгейлерінің өза ра байланысын жүз  еге асырады. 

Оқ у-бағдарламалық құжатт аманы және техни калық оқу құрал  дарын 

жасау бойы нша жеке тапсырм аларды беруді қалыптас  тырудан, 

университеттің біл  ім беру бағдарл  амалары шеңберінде ос ы міндеттерді 

шеш уге көшу баста лады. 

Бүгінгі кү  ні мәдениеттанулық тұғ  ыр ерекше өзектен  діріліп отыр, о л 

педагогикалық біл ім берудің мазм  ұнын тәжірибелік адам  тану білім деңге йіне 

жылжытуға мүмкі ндік береді. Кәс іби құзыреттілік, ақпар  аттық құзыреттілік 

жә не әлеуметтік педаг огтың болашақ мәден  иеті, өзегі - жүйе лік 

антропологиялық білі  мде жатыр.  Педагог икалық білім бе ру жүйесі әлеум  еттік 

тәрбиешінің әлеум  еттік-гуманитарлық, мәд  ени-шығармашылық, 

психоло гиялық-педагогикалық жә  не пәндік-бағд арлы дайындығының өза  ра 

байланысы ме н бірлігін қамта масыз ете оты рып, жүйелік сипа тын қамтамасыз 

ете ді. 

Болашақ әлеум  еттік педагогты, мам ан қалыптастырудағы маңы  зды рөлі - 

бұ л гуманитарлық ғылы  мдар әлеуметтік-психоло  гиялық заңдылықтың 

субье ктісі ретінде қараст ыратын, оның іші  нде өмір субъе  ктісі, өзін-өз і тану 

пә ні табиғатпен, қоға  ммен және бас  қа адамдармен өза ра әрекеттесуі ола рды 

игеруге мүмкі  ндік беретін педагог  икалық пәндерге и е болады. 

Психоло гиялық-педагогикалық ци  кл пәндерінің жиынты ғының жалпы 

мақс аты білім бе ру процесінде студент  тердің адам даму ының заманауи 

ғыл ыми идеяларын дұр  ыс игеру бол ып табылады. 

Цикл дық пәндерді оқ  у барысында дам ыту - оны қарас тыру аспектілерінің 

біреге йлігі мен біреге  йлігі: 

- адамның психи калық даму таби ғаты және он ың даму заңдыл  ықтары; 

Әр түр  лі типтегі оқ  у процесінде же ке тұлғалар (бала лар мен ересе ктер); 

- тарихи жә не қазіргі зама нғы әлеуметтік-мәд ени кеңістіктің біл ім беру 

жүйе лері, оларды жоба  лау және құ ру принциптері; 

Оқыт удың әдістері ме  н құралдары (техноло  гиялар). 

Біз бұ л мәселелерді кел есі негіздерге сүй  ене отырып, шеш уге тырысамыз: 

Педаг огика ғылымы жоғ ары педагогикалық білі  мді жандандыру ме  н 
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дамытуда маңы  зды рөл атқа  рады, оның бағыт  тарын талдау кел есі таралу 

деңгей лерін болжайды: 

- өзін дік білім ал у; 

- білім бер  уде қолданылатын ғыл ыми қызметтің жа  ңа әдістері ме н 

формалары; 

- ғалымд  ардың зерттеу нәтиж  елері мен зерт теу процестеріне қаты насы. 

Бұл үрдіс терді екі бір дей құрамдас бөлі  кке бөлуге бол ады: 

- Педагогиканың пә  н ретінде филосо фиялық негіздерін түс  іну (білім бе  ру, 

тәрбие филосо  фиясы);  

адамның тұрмы  сының философиялық заңда  рының, оның әлем  мен қарым-

қатына сының, осы дүни  енің өмір сү  ру мағынасының, он  ың таным 

жолда рының қайнар кө  зі (элементі) реті  нде педагогикалық білімд  ердің 

ақпаратын ізд  еу. 

Бұл тенде нция педагогиканы гумани  тарлық пән реті  нде, ғылым реті  нде 

қабылдауға негізд  еледі, ол үш ін ғылыми идеол  огия «дұрыс түсін  дірме» бола 

алма йды, бірақ толығ ырақ түсіндіріледі. 

Зерт теу практикасындағы үрдіс  терді байқау педагог  икалық объектілер 

ме н құбылыстарды зертт  еудің жаңа әдісна малық тәсілдеріне 

феномено логиялық тіректер; гермене  втикага негізделген:  

Екінш іден, қазіргі зама  нғы педагогикалық ғылы  мның айқын бағ ыты ‒ 

педагогикалық зерттеу лердің практикалық бағы  тын нығайту жә  не жетілдіру. 

Бұ л тенденция те к қана зерт  теу немесе бас қа педагогикалық техноло  гиялар 

болып табылм айтын зерттеулерде көрі  ніс табады, соны  мен қатар жо  ба типті 

зерт теу деп ата уға болатын жа ңа әдіснамалық зерт теу болып табы лады. 

В.Е. Радионов педагог  икалық дизайнның бірегей  лігіне баса наз ар 

аударады: жо  ба дизайны нәтиж  елер дизайнының тиімді  лігін бағалайды: 

«жұм ыс істейді - жұм ыс істемейді», «қабылд  анған - қабылданбайды», 

«пайд  алы - пайдалы ем ес». Басқаша айтқ анда, егер дәст үрлі зерттеулерде 

ғыл ыми білімнің логик  алық критерийлері (лог  ика, эксперименттік 

дәлелд емелер және т.б.) пайдал анылса, онда «жоба лық зерттеулерде» 

«қарапай ымдылық, сұлулық, эврис  тика»  сияқты экстраго  логиялық 

критерийлер қолдан  ылады [129]. 

Педагогикалық ғылымд  ардың дамуы же  ке тұлғаға бағытт алған, мақсатты 

жа ңа технологиялардың пай  да болуына д  а алып кел ді. Тұлғаға-бағдар ланған 

тұғыр (И.С. Якима нская [130], А.К. Маркова [131], П.И. Пидкас истый [132]) 

жеке тұлғ аның философиялық-психоло гиялық теориясына негізд  елген және 

адам ның белсенді табиғ  атын танудан тұр  ады. Бұл деген  іміз, студент әс ер 

етудің енж ар объектісі ем ес, белсенді бағыт  тағы қызметке қабіл етті өзін-өз і 

дамыту қызме тінің субъектісі, ад  ам болып табы  лады.Тұлғалық тұғы рға 

сәйкес, тәр бие студенттің жә  не оқытушының біл ім алушымен өза ра әрекет 

ет уі деп түсін іледі. 

Тұлғаға бағдар  ланған педагогикалық технолог  иялардың тиімділігі  

адам ның әртүрлі субъек тілігі мен субъекти втілігі, оның кәс іби психологиялық 

мінезде мелері қалай ескеріл етінін және олар  дың дамуының қан  дай дәрежеде 

олар дың толыққанды дәреж  есіне тікелей  байла  нысты болатындығына 
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т әуелді.  Бұд ан шығатын қорыт ынды, бір мән ді «бағдарламалық» көріні стерге, 

тұлғалық да  му диагностикасына, жағда яттық жобалауға, мән дік-іздеуші 

сұхб атқа, оқу мінд етін өмірлік мәсел елер мән мәті ніне ендіруге қарағ  анда 

ақпараттық оқыт  умен салыстыру бойы  нша субъектілік-мағын алық оқытудың  

басымд ылығы, студенттерде әлем нің көптеген субъек  тілік бейнесін 

қалыпта стыруға бағыттылығы  бол мақ. 

Тұлғаға-бағытт алған білім бе ру технологиясының логика  сында, 

оқытудың жап  пай формаларынан дарал  ануға шешуші бетбұ  рысты мақсатты 

түр де жүзеге асы  ру ұсынылады. Же ке тұғыр қазі ргі заманғы педагог  икалық 

білімнің жа ңа деңгейіне жет еді, оны же ке тұлға деңге йіне көтереді, бола  шақ 

мұғалімде шығарм  ашылық педагогикалық тұл  ға қалыптастыру ме н 

сәйкестендіруге негізд  елген ерекше і с-әрекет техноло  гиясын, педагогикалық 

көзқар астар мен ұстаны  мдарды, жалпы жә  не кәсіби біл  ім беруді қамта  масыз 

етеді. Же ке кәсіптік біл  ім берудің же ке бағдарламалары: дүниета нымдық, 

кәсіби бағала натын, тәрбиелік, жед  ел, даму келе  шегі бар жә не жеке оқ у 

бағдарламаларына көш уге байланысты маңы  зды тұлғалық блок тар. Мұндай 

жос пар-бағдарламалар студен  ттерге оқу проце сінің икемді ұйым  ына ауысуға 

мүмкі ндік береді. 

Ұжым дық оқу проце  сінде оқитын студе  нттер өздерінің шығарм  ашылық 

қабілеттерін еск ере отырып, өзін  дік шығармашылық негіз інде әрекет ете ді. 

Нәтижесінде біл  ім беру проц  есі оқушының кәс іби өзін-өз і тәрбиелеуі үш ін 

қолайлы ор  та қалыптастырып, тұта  стай алғанда, ада мға оңтайлы жә не 

жеткілікті әс ер етеді. 

Студенттердің кәс іби-тұлғалық дам  уы мен өз ін-өзі дамы туы 

педагогикалық проце стің демократиялық проце  сінде шығармашылық 

тәжіри бенің қалыптасуымен қат  ар жүруі кер  ек. Осының негіз  інде студенттер 

ме н оқытушылардың құры лымы мен дәст  үрі сапаның айырмаш  ылығын айқын 

көрсе тетін көп сал алы диалогқа негізд  елген. 

Өзара әрекетте стіктің бұл тү  рі оқушы ме  н мұғалімнің ынталан  дырушы 

рөлін же ке және ері  кті түрде тан уға негізделген, о  л мұғалімнің оқу ға, өзара 

әрекет тесуге және қолд ауға деген ұмтылы  сында көрінеді. 

Студенттерді оқыт уға арналған база  лық технологиялар тізбе  гіне 

контекстке негізд елген оқыту кір еді. 

Бұл трени нгтің маңызды ерекш  елігі - оқу құрал ының әлеуметтік жә  не 

пәндік мазм ұнын (дәстүрлі жә не жаңа) жә  не әдіс-тәсіл дерді, студенттің кәс  іби 

іс-әрек етін үш өза ра байланысты модел  ьдер: семиотика, имит  ация және 

әлеум еттік модельдер арқ ылы тұрақты түр  де модельдеу. Ол  ар тұтастай 

алға нда студенттердің оқ  у іс-әреке тінен кәсіби қызм  етке ауысуының 

динами калық моделін көрсе теді. 

Педагогикалық тиімд  ілік тұрғысынан айтарл ықтай ұтымдысы ‒ 

қарқ ынды білім беру дің ашық жүйеле рінің жаңа техноло  гиясына   мыналар 

кір  еді: 

1) оқу үдер  ісін сызықты ем ес құрылымдау, саба ққа дайындық 

мазмұ нының барынша мақс  атты іріктелген жә не бір мезе тте ұйымдастыру 

формал арымен, тәсілдерімен жә не өзіндік жұм ыс әдістерімен, он  ың әрбір 
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студе нтке психикалық жә  не физиологиялық мүмкінд  іктерін ескере оты  рып,  

үнемді жә не ақылмен қолдан  уымен оқу үдері  сінің ұтымды өту іне қамтамасыз 

ет у өңделген, студен  ттерді оқытуды же  ке бағдарламалар бойы нша 

ұйымдастыруға мүмкі  ндік береді (оқ  у сабақтарын ұйымда  стыру формасына 

тәуе лсіз);  

2) ұйымдастырушылық ағ ым желісі негіз інде ұйымда мұн  дай құрылым 

оқ у қажеттілігінде айтылм ағанда барлық жағдай ларда сызықтық құрыл ымнан 

бас тар ту; 

3) ақпараттық ағымд  арды іріктеу маңызд  ылығы білім бе ру 

материалдарының мазм  ұнын арттыру, жетіл  діру және оқ  у үдерісіне белс енді 

оқыту әдіст ерін ендіру; 

4) оқ у мақсаттарына қо  л жеткізуде студент  тердің өзара әреке ттесу 

үдерістерінің ағы  сы үшін бары нша қолайлы жағд айды қамтамасыз ете тін оқу 

сабақ  тарын ұйымдастыру формал арының үлесін артт ыру, жетілдіру; 

5) Оқ у үдерісіне оқы  ту жүйесін басқ  ару механизмдерін әзір  леу, даярлау  

жә не енгізу. 

Ке ң гуманитарлық өрі  ске, тұтас біл ім мен біл  ік жүйесіне и  е жан-жақ  ты 

ойлаушы, шығар  машыл тұлғаны қалыпт  астыру үшін қаж  ет кәсіби-біл ім беру 

жә не психологиялық-педагог  икалық жағдайлардың оңта  йлы кешені кө  п 

деңгейлі педагог икалық білім бе ру құрылымы ме  н мазмұнын анықт айды. 

Бакалавриат жә не магистратура бағдарл амалары өңірлердің дәстү  рлері мен 

сипаттам аларына, сондай-а қ белгілі бі р әлеуметтік жағд  айға, мемлекеттік 

жә не университеттік құрауы  штарды біріктіруге байла  нысты білім бе ру 

модельдерін болж ауға мүмкіндік бере тін ауыспалы жә не теңгерімді құры лым 

болып табы  лады. 
Білім беру дегі бәсекеге қабіл етті оқытудың кө  п деңгейлі жүйе сіне 

көшуіне байла нысты аспирантурада студент  тердің оқуына қойыл атын 
талаптардың едә уір артуы байқа лады және біл ім беру саласы  ндағы ғылыми 
зертте улерге көп көң  іл бөлінеді. 

Универси теттегі оқу проц  есін технологиялық қамта масыз етудің нег ізі 
ғылыми зертте улерге маман даярл ауға және ғыл ыми-зерттеу жұмыс ының 
технологияларын жаса  уға бағытталуы кер ек. 

Бүгінгі педагог  икалық ғылымдарда «ақпар  аттық» «менеджмент»  
«жоба лау» «кері байл  аныс» т.с.с., мыс алы, ерекше рөл ге ие бол ған. Ресми 
киберне тикалық әдістер ме н әдістерді» дәст үрлі түрде енг ізу «ғылым» 
киберне тикасы мен педаго  гиканы дамытуды баст  ады, оны «педагог икалық 
кибернетика» де п атайды. Бұ л термин 60-70 ж ж. отандық педаго  гикада 
қарқынды дам ып келе жат  қан бағдарламалық оқыт  удың жиынтығы. Кей  ін 80-
90 жж. «киберне  тикалық педагогика» шете  лде ақпараттық мәдени  еттің 
қалыптасуы кезі нде педагогиканың өз ін түсіндіретін пай  да болды. Сонымен 
қат ар, «кибернетикалық педаг  огика» ұғымы «педагог  икалық кибернетика» 
ұғым ымен генетикалық байла  нысты болды. «Киберне  тикалық педагогика 
педаго гикада кибернетикалық әдіст ерді қолданады (Г.Г. Воро бьев [133]). 

«Ақпараттық педаг  огика» термині неғұ  рлым дамыған, мақс  атты, 
түсіндірмелі сипа  тқа ие, қазі  ргі ақпараттық қоға  мда ғылымның енгізі  луімен 
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және он ың ақпараттық өрке  ниет дәуіріне шығу ымен сәйкес кел еді. 
Ақпараттық педаг огика формасы бойы  нша кибернетикалық бол  ып қала 
оты рып, студенттерді әлем нің ақпараттық бейне  сіне енгізе, біл  ім берудің 
ақпар аттық аспектілеріне жа ңа білім бе ру технологияларын құр  уда назар 
ауда рады (В.А. Извозчиков, В.В. Лап тев, М.Л. Потемкин [134]). Ақпар  атты 
есептеу әдіст ерін зерттейтін жә  не білім бе  ру мақсаттарында компью  терлік 
технологияны пайдал ануды әдістемелік жә  не ұйымдастырушылық 
қамта масыз ету мәселе  лерін шешетін «педагог  икалық информатикадан» 
айырма шылығы, ерешелігі ақпар  аттық педагогика  бар  ысы студенттердің 
ақпар аттық ағындарға мән  дік және құнды лықты бағдарлануын 
қалыпта стырады, арттырады ола  рға ақпараттық өза ра әрекеттесуші 
қатысуш ылардың белсенді рөл ін  береді 

Ос ы ұстанымдарда ақпар  аттық педагогиканың өз і әртүрлі тұсы  нан 
қарастырылуы мүм  кін. Біріншіден, қазі  ргі заманғы ақпар аттық қоғамда 
педагог  икалық ғылымның да  му кезеңі реті  нде. Екіншіден, негі  згі міндеті 
ақпар аттық ортада белс енді өмір сү  ру әрекетіне ада  мды дайындау бол  ып 
табылатын он  ың бөлімі реті  нде. Үшіншіден, кәс  іби педагогика реті  нде – 
ақпараттық техноло  гиялар саласында, бола  шақ мамандарды даяр  лау 
педагогикасы. Бір  ақ, барлық  мүм кін жағдайларда ақпар  аттық педагогиканың 
матери алдық-техникалық жә не атқарымдық нег  ізі оқытудың электр  ондық 
коммуникация құрал дары (ОЭКҚ) жә не педагогикалық ақпар  аттық 
технологиялар (ПА Т) болып табы лады. 

Бізге белг ілі болғандай, тұт ас білім бе ру үдерісі жә не оны оқ у-әдістемелік 
қамта масыз етуді сені  мді ақпарат негіз інде басқару объек тісін реттеу, 
ұйымда стыру, басқару, рет  теу, талдау жә  не нәтижелерін қорытын дылауға 
бағытталған басқ ару іс-әреке тінің тұрғысынан қараст  ыруға болады. Осы  ған 
байланысты Д.Д. Инамо втың пікірінше квалит  ативті құрамдас бөлі  кті 
енгізудің өзект ілігі жоғарылайды, «бірін шіден, құзыреттілік рөл ін оқыту 
нәти жесі ретінде көт еру; екіншіден, квалит  ативті білім бе  ру өзінің кәс  іби 
қызметінің сап  алы нәтижелеріне мама нның ішкі қажетті  лікпен үйлесімінде 
бол уы оның білік  тілік мәдениетін қалыпта стыруы үшін жағ  дай жасайды; 
үшінш іден, білім сапа  сын басқаруды, ұйымдас  тыруды оқыту жүй  есі 
инновациялармен тығ  ыз байланысты» [135]. 

Квалим етрия − (quolis лат. тілі  нен - сапасы бойы  нша қандай жә  не грек 
тілі нен metro − өлшем) матери  алдық немесе рух  ани, жасанды нем есе табиғи 
шы ғу тегі сипа тына ие ке з келген таби ғат объектілерінің (жан  ды немесе 
жан сыз, заттар нем есе үдерістер, еңб  ек немесе өнім нің табиғаты) сапа сын 
кешенді сан  дық бағалаудың әдісн  амасы мен мәсел елері зерттелетін ғыл ыми 
теория. 

Ғылым дағы «квалиметрия» термині алғ аш рет 1968 жы лы Г.Г. Азгальдов 
басқа рған ғалымдар тобы  мен ұсынылған [136], ол  ар әрқилы нысанд  ардың 
сапасын сан дық бағалау әдісте рінің әдіснамалық бірл  ігін анықтады. Сонымен 
бір ге, осы әдіст ерді «Квалиметрия» тәуе  лсіз ғылыми бағ  ыты барысында 
шеңбе рінде, адам жаса ған объектілердің сап асы, мәні он  ың қолданылатын 
техноло  гиялық және өндір  істік үдерістері, еңб  ек сапасы жә не сынақ 
тексер  ісінің сапасы тур  алы ғылымдар реті нде теориялық жалп ылау қажет 
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бол ды. Білім бер уді басқаруда квалиме  триялық тұғырдың маңызд  ылығын атап 
өт е отырып, Ф.Р. Мифтаху тдинова оның негі  згі мақсаты реті нде жаңа 
идеол огия сапасын ірг елі білім реті  нде меңгеруді қараст ырады. «Сапалы біл ім 
беру зама  науи ақпараттық қоға  мда оның бола шақ іс-әреке тінің саласына 
тәуе лсіз әрқайсысына дер  лік қажет, себ ебі сапалы даяр  лық маманның 
әдісна малық оқытуының ажыр  амас бөлігі бол ып табылады жә  не қоғам үш ін 
жоғары сап алы өнімнің маңызд  ылығын түсінуден, са  па деңгейін рет теу 
құралы реті нде стандартты қолд  ану мүмкіндігі, ос  ы деңгейді баға лау, сапа 
менедж менті жүйесін жоба  лау және бақы  лау іс-әрекет терін дамыту 
дағдыл арынан тұрады»[137]. 

Б.И. Кан аев мектепішілік басқ ару нәтижесіне квалиме  триялық тұғыр 
теор  иясы мен техноло  гиясын негіздеді [138]. Квалиме  триялық тұғыр өлш еу 
көрсеткіштерін таң дау, өңдеу, өлш  еу деректерін жин  ау, алынған нәтиже  лерді 
өңдеу жә  не оларды түсінд  іруді қамтитын сап  аны бағалауды жә не өлшеуді 
қамт иды. Э.В. Литвиненко біл  ім беру мекемел ерінің басшыларының кәсі  птік 
қасиеттерін жә не менеджментінің сапа  сын квалиметриялау әдісн  амасы мен 
техноло  гиясын әзірледі [139]. Э.В. Литви  ненко «білім бе  ру мекемесін басқ  ару 
сапасы менеджм енттің ерекшелігі ме н мәнін көрсе тетін, оқу орны ның басқару 
үдері сінің негізі бол ып табылатын жә не оқу ор  ны үшін белг ілі бір құнды лыққа 
ие иерарх  иялық өзара қар  ым-қатынаста бола тын қасиеттер жиын  тығы», ал 
са па − негізгі жүйе  лік қағидаларды жә не сапаны қалыпт  астыру және дам ыту 
заңдарын көрсе тетін анықтамалық детерми  нанттар жүйесі (анықта  малар) 
арқылы анықт алған кешенді жә не көп өлше мді санат» де п атап көрсе теді». 
Ғалымның пікір  інше, тиімділік біл  ім беру мекеме  сінің басқару сап  асы өлшемі 
реті нде қолданылады [139, 160 б.]. 

Мектепті басқ ару тиімділігі астар  ынан В.С. Лазарев, М.М. Пота шник 
«тиімділік көрсе ткіші ретінде әре кет ететін жә не қол жеткіз ілген нәтижелердің 
пайд асы мен олар  мен байланысты шығы  стар арасындағы қатына  старды 
көрсететін қо л жеткізілген жә не ықтимал өнімді  ліктің арасындағы қатын  асты 
көрсететін сипатт аманы» түсіндіреді [140]. 

Біз дің ойымызша, квалиметрияның түп кі мақсаты бері  лген нысан 

әлеуме ттік немесе же  ке қажеттіліктерге қанша лықты сай келет інін 

сипаттайтын біры  ңғай нөмірмен көрсе  тілуі мүмкін бола  тын белгілі бі р 

нысанның сап  асы бағаланатын әдіст  ерді әзірлеу және жетіл діру болып 

табы лады. 

Жалпы заңдыл  ықтар, тұжырымдар  негіз  інде жоғары мекте птегі 

педагогикалық үдер  істі басқарудың заңдылы  қтарын анықтадық: 

- ке з-келген і с-әрекет секі  лді білім бе ру үдерісін он  ы одан әр і жетілдіру 

, дам ыту мақсатындағы техноло гиялық үдеріс реті  нде қарастыру қаж ет; 

- білім бе ру сапасын басқ ару, ұйымдастыру тіке  лей білім бе ру үдерісінің 

өзі не тәуелді; 

- біл ім беру сапа  сын басқарудың тиімд ілігі, нәтижесі біл  ім беру 

нәтиже лерін бағалаудың са па өлшемдерінің сан  дық көрсеткіштеріне 

байла нысты; 
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- білім бе ру сапасын басқа  рудың нәтижелілігі бола  шақ педагогтың 

кәс іби құзыреттілігін қалыпта  стыруға, дамытуға  жә  не олардың меңге руін 

объективті бағал  ауға байланысты; 

- біл ім сапасын басқ  ару  мен біл ім беру үдері  сінің әр кезең інде 

студенттердің білі  мін меңгеруді бақыл  аудың, талдаудың  мінд  етті бөлігі 

реті нде қарастырылуы ти  іс; 

- жоғары мекте птегі педагогикалық біл ім беру сапа сын басқару нег  ізі  

жалпы мақ  сат пен басқ ару субъектілері і  с-әрекетінің (жоғ ары оқу ор  ны, 

факультет, бөлім шелер, оқытушылар жә не студенттер) қызме  тіне байланысты 

[141]. 

Анықт алған заңдылықтар негіз  інде біз педагог икалық білім бе ру сапасын 

басқа рудың қағидаттарын бөл іп көрсеттік: 1) басқа  рудың жалпы қағида  ттары: 

жалпы жә не жеке басқарм алардың бірлігі, мақсат  тардың, міндеттер, 

өкілет тіктер және жауапке  ршілік бірлігі. (Ф. Тейлор, А. Файол, М.П. Фол  лет 

жәнет.б.); 2) Педагогикалық менеджм  енттің «принциптері: ынтымақ  тастық, 

әлеуметтік әділет тілік, ұжымдық шеш ім қабылдау, өза  ра байланыстыру жә  не 

т.б. (Ю.А. Конаржевский); 3) сапа  ның жалпы менедж  менті: клиенттерге 

бағда рлану, үнемі жақс  арту, қызметкерлерді тар  ту, мәліметтер негіз інде нақты 

шеші мдер қабылдау мүмкі  ндігі; 4) Педагогикалық проце стің үздіксіз сапа сын 

басқару принци  птері: өзін-өз і жетілдіру, өз  ін-өзі жүз  еге асыру, демок  ратия, 

ашықтық жә не қол жетім ділік, кәсіби қажетт  ілікке және тұлғ  алық дамуға 

бағда рлану, білім қажеттіл іктеріне назар ауд  ару, оқу негіз  інде оқушылардың 

оқ у жетістіктерін бақы  лау нәтижелер; 5) құрыл  ымдық күту принци  птері: 

тұтастық, орынд  ылық, бақылау, иера рхия, салыстыру, тұрақ  тылық; 6) 

синергетикалық тұрақ тылық принциптері: өз  ін-өзі ұйымда стыру, азғыру, 

себ еп-салдар байла нысы, бағыныштылық; 7) құзыре  ттілік қағидасы: біл  ім 

беруді басқ ару принциптері ме  н оқу мақсат  тарын анықтау біл  ім беру 

мазм ұнын таңдауға байла нысты. Бұл студент  тердің болашақ кәсі  птік салада 

кәс іби түрде жұм  ыс істеуіне мүмкі  ндік беретін кәс іби құзыреттіліктердің 

бол уы» [142]. 

Сапа лық қағидалар: зерт теу объектісінің жал  пы және ере кше қасиеттерін 

өлш еу, бағалау жә  не бағалау прин  ципі; объектінің сап  асы мен моде лін 

салыстыру прин  ципі; әр түр  лі орындаушылар шыға  рған өнімнің сапа  сын 

салыстыру мүмкі  ндігі принципі; өлшемд  ердің сенімділігі прин  ципі. 

Қарастырылған тірек  терді зерттеу барыс  ында біздің тақырыбы  мыздағы 

проекция нәтиж  елері кестеде сипатт алған (4-кесте). 

Ос ы кестеде көрсеті  лгендей әр бі  р тұғыр негіз інде болашақ әлеум  еттік 

педагогтардың оқ у сапасын оқ у әдістемелік қамта масыз етудің негі  згі 

қағидалары шығ ады. 

Осылайша, бөлім дегі барлық  зертт еулер бойынша талдан  ғандар жоғары 

педагог  икалық білім беру дің дамуы үрді  сін көрсетеді. Бұ  л үрдістерді жүз еге 

асыру кіріс педе көрсетілген қар  ама-қайшылықтарды (студен  ттерге, жоғары 

оқ у орындары оқытушы  ларына жаппай сауал  нама жүргізу универси  теттегі 

базалық педагог икалық білім бе ру бойынша Оқ  у-әдістемелік кең ес» 

мүшелерімен сұхбат  тасуда білім бе ру үдерісін ұйымдас  тыруды бақылау 
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барыс ында анықталған)  талд  ауға, кәсіби даярл  аудың жеке бағдарл амалары 

мен же ке оқу жоспа  рына көшуде  байқа  лған басымдылықтарды жүз  еге асыру 

үш ін жағдайлар құр  уға мүмкіндік бер еді. 

Бірақ, ос ы тенденциялар ме  н келешектің шынд  ыққа айналуы үш ін, 

қойылған мақ  сат жетістігін қамта масыз етуші концеп  туалды негіздемені, 

тұжырым даманы яғни, оқ  у-әдістемелік қамта масыз етуді толы  қтай 

қарастыруымыз қаж  ет. Бұл кел есі бөлімде қарасты  рылады. 

 

Кесте 4 ‒ Зерт теу пәніне әдісте  мелік тұғырларды проекц иялау 

 
 Пәндік 

әдісте
 
мелік 

тұғырлар   

Зерт
 
теу 

пәні 

Проекц
 
иялау Зерттеудің 

ұстаны
 
мдары 

1 2 3 

 

4 

Жүйелік 

тұғ
 
ыр 

барысы 
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о
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о
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з 

ет
  у
 ү

д
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і 

Бола
 
шақ әлеуметтік педаго

 
гтарды кәсіби 

мам
 
ан ретінде  даяр

 
лау –  құзыреттіліктер, 

ақпа
 
рат беру, білі

 
ктер мен білім

 
дерді берудің 

ұйымдаст
 
ырылған жүйесі; 

Кә
 
сiби бiлiм білім бе

 
ру  бағыты – бiлiм беру 

ортас
 
ының, жоғары біл

 
ім берудiң нормалары, 

құндыл
 
ықтары мен шартта

 
рының жиынтығы; 

Студенттердің өзін
 
дік жұмысын ұйымда

 
стыру, 

өзін-өз
 
і оқыту,  дам

 
ыту, өзін-өз

 
і дамыту жә

 
не 

өзін-өз
 
і ұйымдастыру тәрті

 
бінде оқу үдер

 
ісін 

ұйымдастыруға мүмкі
 
ндік береді. 

Оқ
 
у үдерісі - уақ

 
ыт пен кеңіс

 
тікте арнайы 

ұйымдаст
 
ырылған элементтер жиын

 
тығы 

немесе көпші
 
лігі. 

 

Кәсіби даярл
 
аудың 

көп деңгей
 
лілігі және 

көпсала
 
лылығы; 

Жалпы жә
 
не жеке 

басқа
 
рудың бірлігі; 

Элемент
 
тердің өзара 

әре
 
кет етуі, 

интегра
 
циялық 

үдерістерді 

нақты
 
лайды; 
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нулық тұғ
 
ыр 
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і 

 

Бола
 
шақ әлеуметтік педаго

 
гтарды кәсіби  

мам
 
ан ретінде даярл

 
аудың мақсаты − кәс

 
іби 

мәдениетті қалыпт
 
астыру; 

Әлеуметтік-педагог
 
икалық білім беру

 
дің 

мазмұны әлеум
 
еттік, гуманитарлық, мәд

 
ени, 

психологиялық, педагог
 
икалық және арн

 
айы-

пәндік оқыт
 
удың бірлігін қамта

 
масыз етеді. 

 

Мақса
 
ттар, 

міндеттер, 

өкілет
 
тіктер мен 

жауапкер
 
шіліктер 

бірлігі; 

Тұта
 
стық, мақсатқа 

бағыт
 
тылық; 

Өзін-өз
 
і дамыту жә

 
не 

өзін-өз
 
і оқыту 
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4 – кестенің жалғасы 

1 2
 3 4 

Тұлғ
 
алық-

бағдарлық 

тұғ
 
ыр 

 

Б
о

л
аш

ақ
 ә

л
еу

м
  ет

ті
к
 п

ед
аг

о
гт

ар
д
ы

 

о
қ
ы

  ту
 с

ап
ас

ы
н

 о
қ

  у
-ә

д
іс

те
м

ел
ік

 

қ
ам

та
  м

ас
ы

з 
ет

у
 ү

д
ер

  іс
і 

Болашақ әлеум
 
еттік педагогтың тұлғ

 
асын және 

он
 
ың субъективтілігін дам

 
ыту; 

Адам тур
 
алы, оның психи

 
калық табиғаты ме

 
н 

даму заңдыл
 
ықтары жайлы ірг

 
елі білімдерді 

қалыпт
 
астыру және дам

 
ыту; 

Тұлғаға-бағдар
 
ланған технологиялар ме

 
н 

оқыту жә
 
не білім бе

 
ру құралдарын түсі

 
нуді 

қалыптастыру. 

Кәс
 
іби-жеке дам

 
уға, 

зерттеуге  

бағыт
 
тылық; 

Білім бе
 
ру  сапасын 

қажетті
 
лігіне 

бағыттылық; 

Оқ
 
у курсының 

нәтиже
 
леріне 

негізделген  біл
 
ім 

студенттердің оқ
 
у 

жетістіктерін 

бақы
 
лау; 

Ақпараттық 

Б
о
л

а  ш
ақ

 ә
л
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м
ет
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 ү

д
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іс
і Бола

 
шақ әлеуметтік педаго

 
гтарды ақпараттық 

орта
 
дағы белсенді өмі

 
рге дайындау; 

Ақпар
 
аттық ағындарда студент

 
тердің 

мақсатты, мән
 
дік және құнды

 
лықты 

бағдарлануы; Оқ
 
у үдерісін техноло

 
гиялық 

қамтамасыз ет
 
у және электр

 
ондық 

коммуникациялық құрал
 
дарды, ,білім бе

 
ру 

ақпараттық технологияларды дам
 
ыту; 

Ақпараттың 

ашық
 
тығы мен 

қолжеті
 
мділігі; 

Басқарушылық жә
 
не 

технологиялық; 

Мәлім
 
еттер негізінде 

тиі
 
мді  шешім 

қабы
 
лдау; 

Квалимет-

рия
 
лық 

тұғыр нег
 
ізі 
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л
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д
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і 

Оқы
 
ту нәтижесі реті

 
нде құзыреттілік рөл

 
ін 

арттыру. 

Квалит
 
ативті білім бе

 
ру болашақ мама

 
нның 

ішкі қажетті
 
лігімен бірге өзі

 
нің  болашақ 

кәс
 
іби қызметінің сапа

 
лық нәтижелерінде 

он
 
ың біліктілік, ақпар

 
аттық мәдениетін 

қалыпта
 
стыруы үшін жағ

 
дай жасайды. 

Біл
 
ім сапасын басқа

 
руды оқыту жүй

 
есі 

инновациялармен тығ
 
ыз байланысты. 

 

Зерт
 
теу нысанының 

жал
 
пы және нақ

 
ты 

қасиеттерін өлш
 
еу 

және баға
 
лау; 

Объектінің сап
 
асы 

мен үлгі
 
сін 

салыстыру; 

 

Түр
 
лі орындаушылар 

жаса
 
ған өнім түрі

 
нің 

сапасын салыс
 
тыру 

мүмкіндіктері; 

Бағал
 
ауды өлшеудің 

дәлд
 
ігі. 

 

1- тарау бойы нша тұжырым. 

Диссерт ациялық зерттеу барыс ында психологиялық-педагог икалық 

әдебиеттер ме н университетттік біл  ім беру тәжіри  бесін талдау айғақта ғандай, 

зерделенгендей бола  шақ әлеуметтік педаго  гтарды университет жағда йында 

даярлау барыс  ында келесідей иннова  циялық үдерістер талда  нуда олар: 

мама ндық бойынша бәсе кеге сай қабілет  тілікті қамтамасыз ете тін өзгеше  

біл ім беру бағдарл  амалары жобалануда; біл ім беру мазм  ұның құруда 

құ зыреттілік тұғы рға сәйкес жұм ыс берушілермен тығ  ыз байланыста жұм  ыс 
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жасау маңызд ылығы жоғарлады; әлеум  еттік-педагогикалық бағ  ыт бойынша 

қосдип ломды бағдарламалар көбе  юде және ү ш тілді мама нды даярлау сап  асы 

аса маңы зға ие бол  уда; білім бе ру үдерісінде  ақпар  аттық технологиялардын 

ке ң таралуы пә н мазмұнын құрас тыру барысында оқыту шының дидактикалық 

жоба лау мәдениетін тал ап етуде; жал пы,  бүгінгі таң да университеттік жүй  еде 

оқыту сапас  ының ішкі көрсеткі  штеріне ерекше  наз ар аударылуда. 

Оқ у процесінің универ  ситет жүйесіндегі түпкі  лікті нәтижелерге, жоғ  ары 

білім мазм ұнын қарқынды жаңар  туға, білім бе ру технологияларын тиі  мді 

пайдалануға, оқ  у процесін ұйымдас  тырудың формаларының көбе  юіне 

педагогикалық қоғамд астық қызығушылық таны  туда оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ет у мәселесі д е артуда.  Осы  ған байланысты сап  аны қамтамасыз 

ет у  және оқ у процесінің ажыр  амас бөлігі бол ып саналады. Бұ л студенттердің 

оқ у-танымдық белсен ділігі, қызметтің бар  лық түрлерін оқ у-әдістемелік 

қамта масыз ету жә  не оқу-әдісте мелік әдебиеттерді жас  ау бойынша жоғ  ары 

оқу орындар  ындағы оқу проце сінің сапасының оқ  у-әдістемелік 

компонен ттерінің көрсеткіші реті  нде қарастырылады. 

Зерт теу барысында бі  з «студенттерге кәс  іби білім ме н дағдыларды тиі  мді 

меңгеруге бағы  ттау үшін білі мге негізделген оқ у ресурстарының кеш  ені бар» 

де п түрлі анықтам аларды анықтадық. Студенттің оқ  у процесі ме н пәндерін 

жа н-жақты оқ у-әдістемелік қамта масыз ету контек сінде оқу проц  есін 

жоспарлау, ұйымда  стыру және сапа сын бақылау үш  ін қажетті (жеткі лікті) 

оқу-әдісте мелік және біл ім беру құжат тарын, оқу құрал дарын және басқ ару 

жүйесін құ  ру, оны құ  ру, пәндерді оқы  ту, мамандық бағдарла  маларын әзірлеу 

жат ады. 

Шетелдік тәжі рибе мен отан  дық тәжірибені көрс  ете отырып, бі  з білім 

бе ру бағдарламаларының сапа  сын жақсарту мәсел  елері жаһандық проц  есс 

ретінде талданат ындығын дәлелдедік. 

Бола шақ әлеуметтік педаг огтың тұлғаның кәс  іби білімін тақы  рып 

бойынша проекц  иялау нәтижесінде он  ың білім бер  уі, әлеуметтік жә  не 

педагогикалық маманд  ықтар, кәсіби қасие ттері, кәсіби өз ін-өзі тан  уы, 

тұлғаның дам уы, дарындылығы жә  не жүйелік, мәдениет  танулық, 

бағдарланған, ақпар  аттық, сапалық платфор малары, әдіснамалық тәсіл дері 

анықталды.  
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2 УНИВЕРС ИТЕТТІК БІЛІМ БЕ  РУ ЖҮЙЕϹІН ДЕ БОЛАШАҚ 

ӘЛЕУМ ЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫ ОҚЫ ТУ САПА СЫН ОҚУ-

ӘДІСТЕ МЕЛІК ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУ ДІҢ ТҰЖЫРЫМДАМАЛЫҚ 

НЕГІЗ ДЕРІ 

 

2.1 Оқу-әдісте мелік  қамтамасыз ет у жүйесін дидакт икалық жобалау 

негізд ерінің дамуы 

2.1.1 Жоғ ары мектеп дидакт икасы құрылымындағы біл ім беру 

бағдарла маларын құру логи касы 

Оқу бағдарла  маларын қалыптастыру логик  асын талдаудаы, жоғары 

мекте птің дидактикасын дам  ыту қажеттілігін артты  ратын өзгерістерге наз  ар 

аударғымыз кел еді. 

Бұл: 

1) жоғ ары оқу орындар  ындағы білім беру дің деңгейі ме  н бейіндік 

сарал ануын нығайту жә  не дамыту (жоғ ары оқу орны  ның мазмұнын артт  ыру, 

жеке біл ім беру бағыт  тарын, авторлық оқ у бағдарламалары ме  н оқулықтарды 

орын дау); 

2) арнайы оқ  у-әдістемелік кешенд ерінің пайда бол  уы және ә р түрлі 

деңге йдегі мазмұнның сақт алуы және сабақт  астық қағидатын сақ тау 

қажеттілігі; 

3) оқыт удың бейінін артт ыру, әр түр  лі деңгейдегі мазм ұнды қажет ете тін 

білім бе ру қызметтерінің көле  мін ұлғайту (маманд  ықтың күрделілігі ме н 

ерекшелігі); 

4) біл ім беру жүйе сін ақпараттандыру жә  не компьютерлендіру, яғ  ни 

компьютерлердің оқ  у ақпараттарына қо  л жетімділігі жә  не электрондық 

оқулық  тардың пайда бол уы; 

5) еңбек нарығ  ының құбылмалылығы жағда  йында іргелі оқыт  уды 

күшейту қажетт  ілігі; 

6) еңбек жә не этникалық кө ші-қонның ұлғаю  ымен бірге ынтала  ндыру 

бағдарламалары ме н оқыту мазм  ұнын әзірлеу. 

7) кәсі птік, сапалы жоғ ары білімнің мән  ін өзгерту. 

А.М. Нови  ков атап өтке ндей: «Кәсіптік біл  ім берудің негі  згі 

мақсаттарының бі  рі - адамның қызығу шылығы мен қабіл етіне сәйкес кәс іби 

дамуына жағ дай жасау, білікт ілігін арттыру нем  есе қажет бол ған жағдайда 

қоғам дағы пайдалы жұм ыс үшін қайт  адан біліктілікті артт  ыру. Сонды  қтан, 

әркім үш ін оның кәс  іби білімі болаш ақта  қажет бол ады: тұлғаның өз ін-өзі 

жүз еге асыруы, өз ін-өзі көрс етуі және өз ін-өзі бек іту құралы; нары қтық 

экономика жағда йында адамның орнық  тылық, әлеуметтік өз ін-өзі қор ғау және 

бейім делу құралы, он  ың меншігі, еңб  ек нарығындағы субъ  ект ретінде бил ік 

ететін капи талы ретінде» [143]. 

Қазі ргі білім мазмұ нының тұлғалық да  му заңдылықтарымен 

қайшылық  тарының салдары о рыс ғал ымы, зерттеушісі М.Ю. Ол  ешковтың 

пік ірі бойынша: «Біл  ім мазмұны, он  ың міндеті, нақ ты оқу үрдісі  ндегі жұмыс 

тү рі қазіргі біл ім беруді модерниз ациялау құжаттарының талапт  арына сәйкес 

келм ейді» [144]. 
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Жоғарыда айтылға ндардың барлығы, біз  дің ойымызша, көпт  еген нақты 

дидакт икалық зерттеулердің мазм ұны мен практи касына қайшы келме йтін 

келесі жағд айды қалыптастыруға мүмкі  ндік береді. Әдетте  гідей, дәстүрлі  

қазі ргі уақытта дидак  тика деп атал  атын білім беру дің үш түр  ін сипаттайды 

жә не бір объек тіні (оқыту проц  есі) үш сарапт амалық бағыттың жиынт  ығын 

сипаттайды жә не талдайды:  оқ у философиясы (оқ  у мақсаты, педагог икалық 

нақтылық жә не оқыту мазм ұны);  оқыту теор иясы (оқу проце  сінің құрылымы 

ме н заңдылықтары); дидакт  икалық инженериян  ы (оқу проц  есін 

ұйымдастырудың нормат  ивтік қағидасы). 

Жоба лау процесі жоспар  лаудың (талдау жә  не дизайн), даму дың, іске 

асыр удың және бағал  аудың негізгі кезеңд  ерінен тұрады  жә  не инженерлік, 

сәу лет және информ  атика сияқты салал  арда өзін дәлел  деді. Жобалау проц  есі 

көбінесе қажетті  ліктен, проблемадан нем  есе қиындықтардан баста  лады, 

мысалы: «Ме н өз оқ  у бағдарламамды факуль  теттің оқу жоспа рымен қалай 

үйлес тіре аламын?». 

Жоғ ары білім бер  уде жобалау проц  есін оқыту ме  н оқытудың ке  з-келген 

аспек  тісін дамыту, жаңа  рту және жетіл  діру үшін пайдал  ануға болады. 

Мыс алы, оқу бағдарла  маларын, тапсырмаларды жобал  ауды, кеңістікті 

жобал ауды, сыныпты жоспар  лауды, бағалауды жобал ауды, оқу 

бағдарла  маларын туралауды, оқ  у жоспарларын жобал  ауды, адам-компь ютер 

интерфейсін жобал  ауды, бағдарламаланған оқыт  уды, бейімделетін 

техноло  гиялар жүйелерін жә не педагогикалық диза  йнды қарастыруға бол ады 

(Laurillard, 2012 [145]; Brown & Edelson, 2003 [146]; Goodyear, 2015[147]). 

Жақсы жобала  уының сипаттамалары кел  есі: 

• Студенттерге жа ңа ақпаратты түсі  нуге көмектеседі, ол ар оны бұры  ннан 

білген нем  есе бастан кешкенд  ерімен байланыстырады (Gagne, Briggs & Wager, 

2003) [148]. Яғ  ни, ол оқыт уда конструктивті көзқа  расты қолдайды. 

• Студент  тердің алуан түрлі  лігін қамтиды. Бұғ  ан студенттер тобы  ның 

қажеттіліктерін еск  ере отырып, ола рды қызықтыратын жә  не оқуға қол  дау 

көрсететін і с-әрекеттерді дам ыту арқылы қо  л жеткізіледі. Техно логия жобалау 

проце сінің ажырамас бөл ігі болып табы  лады. Жақсы жоба лау технологияны 

таң дау және пайда  лану туралы ақпаратта ндырылған шешім қабы  лдау 

барысында жүз  еге асырылады. Бірт ұтас көзқарасты қабы  лдау және оқ у 

ортасының бар  лық аспектілерін еск еру де маңы зды. 

• Басынан бас тап сирек кезде сетін жұмыс (диз айн және әзір  леу). Білім 

беру дегі жобалаудын сәу лет пен құрыл ыстан айырмашылығы, сир  ек 

кездесетіндігінде. Он  ың орнына оқ у курстары, матери  алдар, ресурстар, 

баға лау және оқ у жоспары жи  і пайдаланылады, сонды  қтан жобалау 

жұмыс тары дәлірек айтқ анда қайта құ ру деп атал ады (Goodyear & Dimitriadis, 

2013) [149]. 

Зерттеушілер ме н тәжірибешілер соң  ғы 50 жылында оқу ды жақсарту 

мақса тында мазмұн модель дерін анықтауға жә  не жасауға тыры сады. Осы 

модел ьдер мен теория лардың жәриалануын  Густа  фсон (K.L. Gustafson (1991). 

Survey of instructional development models (2nd ed.). Syracuse, NY: ERIC 

Clearinghouse on Information Resources) өзінің алға шқы монографиясын 
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жас ады, ол біл  ім беруді дам  ыту модельдеріне шо  лу болып қа  ла береді, қазі ргі 

уақытта он ың бесінші шығарыл ымында (Branch, R. M., & Dousay, T. A. (2015). 

Кітапта біл ім беру мазм  ұның модельдеріне қысқ аша шолу, олар дың білім бе ру 

міндеттері контекс  тіндегі жіктелуі жә  не білім бе ру процесіне 

бағыттал ғандығы сипатталады. Сауалн  амалар жаңаша мект  епті 

жоспарлаушыларға ә  р түрлі диз айн тәсілдерін көрн  екі түрде көрсе туге 

көмектесетін, соны  мен қатар жетілді  рілген мектеп жоспарлау шыларына 

көмектесетін қысқ аша мәліметтерді ұсын  ады [150]. 

Оқу бағдарла маларын жобалау барыс ында келесі теори  ялық негіздерге 

сүйе нуге болады. 

1. Тұра қты таным теор  иясы. Бұл тео  рия алғаш ре т 1989 жылы 

жария ланды, бірақ он  ың принциптері бүгі  нгі күні д  е қолданылады. Тео  рия 

негізінен білі  мді іс-әреке ттен ажыратуға болма йтын тұжырымдамаға 

негізд елген. Сонымен қат  ар ол адам дар білгендерін нақ ты контекстте қолд ану 

қаншалықты маңы зды екенін ба са айтты. Соны мен қатар, трен  инг - бұл 

адамд арға пікірталастар ме н топтық мәселе  лерді шешу арқ ылы білімдерін 

кеңей туге мүмкіндік бере тін әлеуметтік ша ра ретінде қарас тырды. 

2. Әлеуметтік-мәд ени оқыту теор  иясы. Негізін қала ушы Л.С. Выготский 

оқыт удың әлеуметтік-мәд ени теориясын егж  ей-тегжейлі 1930 жылда рдың 

басында өзі нің жұмысында сипат  таған. Сталин кезін  дегі саяси толқ улар мен 

проблем аларға байланысты о  л ұзақ уақы тқа дейін таны  мал бола алм ады. 

Теория ү ш маңызды элеме нттің айналасында айна  лады. Бұл мәде ниет, тіл 

жә не актуалды да му аймағы. Бұ л біздің қорш аған орта оқуш  ының дамуында 

шеш уші рөл атқара  тынын білдіреді. Мыс  алы, құрдастардың оқуш  ының 

белгілі бі р тақырыпқа қаты  сты не ойлайт  ынына әсер ет  у мүмкіндігі ба р. 

3. ADDIE моделі. Бұ л аббревиатура талд  ауды, жобалауды, әзірл еуді, іске 

асыр уды және бағал  ауды білдіреді. ADDIE моде лін алғаш ре т 1975 жылы 

АҚ Ш армиясының Флор  ида университетіндегі біл  ім беру техноло  гиялары 

орталығы жаса ған. Ол жоға рыда аталған бе  с фактордан тұр ады, бұл біл  ім беру 

дизайне рлеріне электрондық оқы  ту жобаларын кез  ең-кезеңімен шеш уге 

көмектеседі. ADDIE мін  ез-құлықты зертт еуді емес, элект  ронды оқытуды 

дамы  тады. Бұл оқ  у жоспарларын әзірлеу шілерге қажеттіліктерді, оқ  у 

мақсаттары ме  н күтілетін нәтиже  лерді неғұрлым жекеленд ірілген 

электрондық ресурс  тарды құруға мүмкі  ндік береді. 

Модел ьдің әр кез еңі келесі кезе  ңге өтпес бұр  ын қайталанулар ме н 

өзгерістерге мүмкі  ндік береді. Мі  не, ADDIE процесінің ә  р қадамының 

қысқ аша сипаттамасы: 

• №1 қад ам - талдау - мағ ан не қаж ет? Оқу бағдарла маларын жасаушылар 

тол ық ақпарат жин  ап, мақсатты студен  ттерді дайындағаннан кей  ін, сонымен 

қат ар ұйымның қажетті  ліктері мен үмітт  ерін түсінгеннен кей  ін жауап бер  еді. 

Талдау жоба лау мен әзір леу процесін басқа рады. 

• № 2-қадам - жоба лау. Бұл кезе  ңде бағдарлама құрасты  рушылар оқу 

страте гиясын таңдап, мақ  сат қоюға, ақпа рат құралдарын жә  не жеткізілім 

әдіст ерін таңдайды. 
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• №3 қад ам - әзірлеуші-идентифи каторлар курстық материа  лдарды 

әзірлеу үш ін жобалау кезең інен келісілген үмітт ерді пайдаланады. 

• № 4 қад  ам - студенттерге тараты латын / орналастырылатын, іс  ке 

асырылатын курс  тың нәтижелері бақыл анады. 

• №5 қадам. Баға лау - курс күтіл етін нәтижелерді бе  ре ме? Же ке 

құрастырушылар клиен  тпен бірлесіп жұм ыс істейді жә  не студенттердің 

пікірл еріне, сауалнамаларға жә  не тіпті анал изге негізделген курс  тың әсерін 

бағал айды. 

Бағалау аяқтал ғаннан кейін нәтиж  елер практикалық жетілд  іруге 

ауыстырылады. Бар лық ADDIE процесі қайтал анады. 

4. Mерилді ң оқыту принци птері. Мериллдің теор  иясы оқу проц  есін 

жеңілдетудің әртү  рлі тәсілдеріне негізд  елген.Оқыту проце сінде әр қад ам 

маңызды рө л атқаруы кер  ек. Оқытудың тө рт негізгі кез еңі бар: демонс трация, 

алдыңғы білі  мді жандандыру, қолд  ану, нақты дүни  елік мәселелерге кір ігу. Бұл 

тәс іл нақты мәселе  лерді шешуге бағытт алған. Бұл теор ияға «сабақты са лу» да 

кір  еді, ол арқ ылы студенттер бірті  ндеп сабақ дам  ып келе жатқа ндағы күрделі 

идея лар мен ұғымд  армен танысады. 

Дэв ид Меррилл 2002 жы  лы ұсынған бұ  л құрылым оқыт удың бес 

қағид асын біріктіреді, ат ап айтқанда: 

1. Мәселе лерді шешуге бағытт  алған қағида 

2. Белсе ндету қағидасы 

3. Демонс  трация қағидасы 

4. Деклар ативті қағида 

5. Интег рация қағидасы 

Бұ л қағидатар оқу ды жеңілдетеді: 

• Оқы  ту нақты мәселе лерден басталады. Студе  нттер өздері ше  ше алатын 

мәсел елер мен қиынды қтарды байланыстыра біл  уі керек. 

• Ку рс студенттердің біл ім базасын жандан  дыруы керек; сонды  қтан 

оларға бұры нғы білімдерін жаңала рымен ұштастыруға көмек  тесу қажет. 

• Ку рс білімді (көз бен және әңгім елеу арқылы) көрс етуі керек, сон да ол 

мид ың әртүрлі аймақ  тарын қолданады, сонды  қтан оны ұз ақ сақтайды. 

• Ола рға жаңа ақпар  атты өздері қолда нуға рұқсат еті  ңіз. Олар жатты ғулар 

жасап, қателік терінен сабақ алс ын. Оларға сіз дің жаңа матери  алыңыз нақты 

жағдай ларда қалай жұм ыс істейтінін көр  уге мүмкіндік бер сін. 

• Курс жа  ңа білімді талқ  ылау, рефлексия жә  не / немесе білі  мді ұсыну 

арқ ылы студенттік әле  мге енгізу мүмкінд  іктерін ұсынуы кер  ек. 

5. Жекеленген нұсқа улық теориясы. Атау ынан көрініп тұрға  ндай, 

оқытудың жекел  енген теориясы тұлғ  аның айналасында он  ың қалай 

үйренет індігін сипаттайды. Ег ер сіз бірд  еңе біліп, он ы тез түсін сеңіз, әрі қар ай 

жүре берс еңіз болады. Ала  йда, егер сі з материалмен байланыс пасаңыз, теория 

сіз ге өз қарқыны  ңызбен жүруге мүмкі  ндік береді. Сон  дай-ақ оқу дың 

студенттердің ә р түрлі талға мына байланысын еске реді. 

4 негізгі қағида  ттарға сәйкес же ке оқу бағдарла маларын құрастыруға 

бол ды: 
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• Студенттер бұ  л жұмысты өздіг інен орындай ал уы керек. Нәтиже  сінде 

олар өздер інің күшті жақт ары мен жақс ару салаларына наз ар аудара ала ды. 

• Әр саба қта оқушының үлгер імін бағалау үш  ін бағалау бол уы керек. 

• Жазб аша оқу матери алдары презентациялардан арт  ық болады. 

• Фасилит аторлар студенттерді қолд  айды және тәжір  ибеге әлеуметтік 

интеракт  ивтілік деңгейін қос  ады. 

6. Блумның оқ  у мақсаттарының таксон  омиясы. Бұл таны  мал теория 

алғ аш рет 1950 жылд  ары ұсыналған. Кей  бір заманауи теори  ялар фактілерді 

ес те сақтауға наз  ар аударғанымен, Бл ум когнитивтік бағы  тқа назар ауда  рды. 

Теорияның бұ  л бөлігі е ң негізгілерден бас  тап, процестердің иерарх  иясын 

жоғарылатады. Бұ л нақты процес терге жаттау, түс  іну, қолдану, тал  дау, 

бағалау жә не құру жат ады. Блум оқ у мақсаттарын белг ілеу барысында 

аффек  тивті, когнитивті жә не психомоторлы салал арға аса аз ар аударған. 

7. SAM мод елі. Оқу бағдарла  маларын жобалаудың бұ  л моделі оқ у 

жоспарларын жасауш  ыларға кішігірім қада  мдар мен бірн  еше итерациялар 

арқ ылы өзгерістер енгі  зуге мүмкіндік бер  еді. Сіз элект ронды оқыту жоб  асы 

туралы ақпа рат жинайтын қыс қа дайындық кезең  інен бастайсыз. Сод  ан кейін 

сі з жобаны жаса йтын және қараст ыратын Итеративті Диз айн мен Итера тивті 

Дамуға көше сіз. Бұл проц есс eLearning жобасы ал  ға жылжып ке  ле жатқан 

кез де тез өзгер  етін икемді диз  айн жасауға мүмкі  ндік береді. 

Ос ы теорияларды сара лай келе, негі згі оқу бағдарла маларын құрастыру 

барыс ында бізді кәсі  птік-педагогикалық біл ім мазмұнын анықт ауға деген 

көзқар астар қызықтырады. Мәсе лен Г.И. Хозяиновтың, М.Н. Скаткин жә не 

И.Я. Лернердің «Дидак  тика негіздерінде» ат ты еңбектерінде баянд  алған 

тұжырымдамасы негіз інде педагогикалық біл ім беру мазм  ұны аталған 

маман дыққа қатысты жал  пы және арн айы бөлімді қамт иды [151]. Ю.В. Сень ко 

жоғары педагог икалық білім мазмұ  нына ғылыми-педагог икалық білім, біл  ім 

беру тар  ихы, этнопедагогика, иннов  атика блоктарын кірікт  іреді. Бұл 

мазмұ нның дереккөзі − педагог  икалық мәдениет бол  ып табылады (жал пы 

мәдениет − педагог икалық мәдениет − мұғал імнің кәсіби мәден  иеті) [152]. 

Қазіргі отан  дық педагогикалық ғылы  мда В.В. Краевскийдің жұмыст  арында 

егжей-тегж ейлі, айқындалған талқыл  анған, білім бе ру мазмұнының әртү  рлі 

концепциялары ба  р, олардың тү  п негізі форм алды теорияға ме  н материалдық 

біл ім беру теори  ясына қатысты бол ады [153]. Әлемде жә  не қоғамда адам ның 

орны ме  н атқарымын қан  дай да бі р түсіндірулермен байла  нысты. 

Диктатураның, авторита ризмнің, бір жағы  нан демократия ме  н гуманизмнің 

қар сы тұруының баст  ауы, екінші жағы  нан ақырында ос  ы атқарымдардың 

әртү  рлі түсінігі шығу ына алып кел  еді. Олардың шығарм ашылық, өздігінен 

ойла йтын демократиялық қоғ  ам адамын қалыпт астыру міндетіне сәйке  стігі , 

лайықтылығы тұрғы  сынан білім бе ру мазмұнының е  ң кең тара лған үш 

тұжырым дамасы бар. 

Біл ім беру мазмұ  нының тұжырымдамасының бі  рі  ретінде же  ке тұлғаның 

бас қа қасиеттерін, мыс алы, таңдау еркін дігін жүзеге асы  ра білу, орын  дай алу 

адамд арға әділ көзқ арас және т.б. қарас  тыра отырып, он  ы жоғары мект епте 

оқытылатын ғылымд  ардың педагогикалық бейімд  елген білім  негіз дері 
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ретінде түсінд  іреді. Бұл тұғ ыр оқушыларды ғыл  ым мен өндір іске, бірақ 

демокра тиялық қоғамда толық  қанды дербес өмі  рге тартуға бағытт алған. Адам 

і  с жүзінде мұн да өндіріс факт оры ретінде әре кет етеді. 

Бас қа тұжырымдама біл ім мазмұнын оқушыл  ардың  меңгеруі ти  іс білім,  

біл ік, дағды жиын  тығы ретінде қарасты  рылады. «Білім бе ру мазмұны 

астар ынан ғылыми біл ім, практикалық біл  ік пен дағ ды жүйесін, сон  дай-ақ 

оқы  ту үдерісінде оқушыл  ардың меңгеруі қаж  ет дүниетанымдық жә не 

адамгершілік-эстети калық идеяларды түсі  нген жөн» [154]. Бұ  л анықтама 

конфор мистік қондырғыларға толығ  ымен сәйкес кел  еді, өйткені о л білім ме н 

дағдылардың табиғ  атын ашпайды жә  не адам мәдени етінің барлық құра мын 

талдауға негізде лмеген. Адамға тиі мді әлеуметтік орт  ада жұмыс істе уге 

мүмкіндік бе ру үшін біл ім, дағды жә не құзыреттілік (е  ң алдымен ғыл ым 

саласы) қабылд анады. 

Соны  мен, білім мазм  ұны, бір жағы  нан, қоғамның қазі  ргі және бола шақ 

қажеттіліктерін көрсе теді, студенттердің оқ  у-танымдық і с-әрекетінің 

маңы  зды шарты бол  ып табылады, екі  нші жағынан, он  ы жобалау ме  н іске 

асыр удың құралы бол  ып табылады. 

Ор  ыс зерттеушісі А.Г. Бер  мус білім бе ру мазмұнын ө  з жұмысында, 

дарал анған білім бе ру мазмұны жөнін  дегі зерттеулерінде күрд  елі және 

динами калық жүйе реті  нде анықтайды. Бірін  шіден, автордың пік ірі бойынша 

«біл ім мазмұнын кей  бір күрделі әлеум  еттік және тар  ихи контексте ендір  ілген 

жүйе реті нде сипаттауға бол  ады (яғни кей  бір күрделі жүйе лер мен 

кеңісті ктердің бөлігі реті  нде)» [155]. 

Бұл сипатт аманың негізгі элемен ттері: 

- мазмұн кө зі (тиісті маз мұн жасаушылар жә не қоршаған ор  та); 

- мазмұнды тұты  нушы (студенттер, біл ім беру қызме  ттері нарығы); 

оппоз иция жүйесі (ос ы түрдегі маз  мұн қатысатын тұжы  рым-дамалық 

оппоз иция жиынтығы). 

Ег ер мазмұнды жү  йе ретінде қараст ырсақ, оның кел  есі ерекшелігі он  ың 

тұтастығы ме н бірлігі бол ып табылады. Ос  ы ұстанымдардан он  ың мынадай 

белгі лері ерекшеленеді: 

− база лық түсінік жә не оның анықт амасы; 

− мазмұнның рөл  дік құрылымы (әлеум  еттік институттар); 

− мазмұ нның оқшаулануы (кеңіст  іктік-уақыттық жә не орта 

сипатта малары). 

Соны  мен, білім мазм  ұнын ішкі құры лымы мен еркі  ндік дәрежесі ба р 

күрделі жү  йе деп түсі  нуге болады. Бұ  л сапада жүйе  лік құрылым сипатт амасы 

беріледі: 

- мазмұ  нның атрибуттары келес  ідей: (параметрлер, өлше мдер, талаптар, 

қағид алар); 

-процестер (біл ім беру жүйесі  ндегі мазмұнмен қай  та құру); 

Маз мұн иерархиясының тұжырымд  амаларын қарастыра оты  рып, біз 

мын аны ажыратамыз: бола  шақ маман даяр  лау мазмұнының бөл ігі болып 

табыл атын оқу пәні  нің мазмұны жә не маманның нақ  ты бейінінің мазм ұны, ал 

соңғ ысы өз кезег інде әлеуметтік практи каның бөлігі. 
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Оқ у мазмұнының тасымалд  аушылары болуы мүм  кін (оқыту нысан дары): 

оқу жоспа рлары, оқулықтар, әдісте  мелік нұсқаулықтар, же  ке тақырыптық 

талд  ауды сипаттайтын оқ  у бағдарламалары. 

Ө з кезегінде тақы рып ғылым негізде  ріндегі дидактикалық өңде  лген 

білімді көрсе теді. 

Білім бе ру мазмұнының зама науи процестерінің бі  рі - оны станда  рттау. 

Педагогикалық әдебие  ттерде «білім бе ру стандарты» терми  нінің 

мағыналық түсінд ірмесі жоқ. В.Г. Разумов скийдің зерттеуі бойы  нша білім 

бе ру стандарты «Бұ  л - өсіп ке ле жатқан ұрпа  ққа қажет жал пы академиялық 

дайынд ықтың міндетті құра  мдас бөлігі жә  не оны жүз еге асыру үш ін қаражат 

жиын тығы. Осыған байла нысты, білім бе ру стандарттарының біл  ім беру 

мазм ұны стандарты (біры  ңғай оқу жоспа  рлары, бағдарламалар); біл  ім сапасы 

(қорыт ынды оқу нәтиже  леріне қойылатын жал пы талаптар, біл ім 

алушылардың біл  ім, білік, дағд ылар жүйесіндегі біл імі); білім станд  арты 

(білім алушыл  ардың біліктілігіне қаты  насы, құрамы ме  н талаптары оқы  ту 

көлем і, үздіксіз біл ім алатын ор  ны)»[156]. 

В.М. Соко лов: «Білім бе ру стандарты түлект  ердің білім алу ына 

қойылатын тал ап»  деп сана  йды. Мемлекеттік біл ім беру стандарты - бұ л білім 

бе ру процесінің жүйе  лік негізі, о л адамның, академ  иялық дәрежеге 

ұмтыл атын тұлғаның: бака  лавр, магистр, үзд ік дипломдардың сапал  арын 

анықтауы кер ек. Автор мемлек еттік білім бе ру стандарты іс ке асыруы ти  іс 

негізгі ұстаны  мдарды көрсетеді: 

− біл ім берудің ірг елі және кеңейт ілген жалпы мәд ени құрауышына 

сүйен етін тұлғаның бас ым дамуы;  

− студе нттің мақсатына, мүмкінді  ктеріне және қабіл етіне барынша 

сәй кес келетіндей студе  нттің білім траекто  риясын таңдау мүмкін  дігін 

қамтамасыз ет у (ұсынылған нұсқал ардан)» [157]. 

 Ресми ем ес білім бе ру стандарты белг ілі бір білі мге немесе жал пы білімге 

қойыл атын талаптардың диагнос тикалық сипаттамаларын анықт айды, ол тиі сті 

жағдайларды қанағатт андырады: бұл белг ілі бір педагог икалық негізделген білі мге 

байланысты құбы лыс (жеке тұл ға сапасы, тақы рып мазмұны , оқы ту сапасы,); «Бұ л 

құбылыс сапа ның диагностикалық көрсеткі штерінде жүзеге аса ды, білім бе ру 

құбылыстарының сапа сын бағалаудың сан дық өлшемдерін қамт иды; ол бар лық 

бөлінген көрсет кіштер бойынша сап аны бақылаудың объек тивті (заманауи) 

әдіст еріне бағытталған»[158]. 

Ос ы анықтамаларды тал дау барысында соңғ ысы мүмкіндігінше тол ық және 

жеткі лікті деп тұжы рым жасауға мүмкі ндік береді, бұ л стандарттаудың жал пы 

теориясымен жә не қызметтің бас қа салаларында стандар ттарды құру 

тәжіриб есімен расталады. Бар лық осы талап тарды орындаудың нег ізі білім бе ру 

стандартының ашық тығы, біртектілігі, мақс атты және қай та өндірілетін өндір істік 

стандарттары бол ып табылады. Біл ім беру стандарт тарының барабар жә не 

диагностикалық талап тарын атап өт у керек. Ол ар адам қызме тінің басқа 

салалар ындағы әртүрлі стандар ттардан түбегейлі ерекше ленеді, олар жоғ ары 

талаптармен сипатт алады. Ғалымдардың көпші лігі мемлекеттік біл ім беру 

станд артын барлық деңге йдегі білім бе ру жүйесіне енгі зуді айтады  
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(В.П. Бе спалько, Э.М. Браве рман, Ю.И. Дик, П.И. Самойленко жә  не т.б.). 

Алайда, бұ л көзқарастың д а қарсыластары ба р.  

Л. Горюно ваның пікірінше [159] «педаг огика саласындағы стан дарт 

мәселесі ойд ан шығарылған жә не автор студе нттің  білім деңг ейі мен 

сапас ының стандартын белгі  леуге қатаң қарс ылық білдіреді». Осы ған 

байланысты мына дай сұрақ туынд айды: «Станда рттау шығармашылық 

педагог икалық қызметтің идея сына қайшы келм ейді ме?» дег ен. 

Әртүрлі көзқа расты талдау ке з келген стан дарт жылжымалы жә не 

динамикалық дег ен қорытындыға ке ле отырып, о л тек сыр тқы және іш кі 

детерминациялаушы факто рлар мен мә н-жайларды белгі лейді, олар мақс атты 

қызметтің нәтижел ілігін бағалауға әс ер етеді де п айтуға ал ып келеді. 

Бұ л мәселедегі біз дің ұстанымым ыз В.М. Березовский ме н  

Б.С. Гершунский көзқар асымен сәйкес кел еді [160]. Ғалымдар әмбе бап 

формуланы ұсын ады: шығармашылыққа тәр тіп арқылы жет уді, стандарттау, 

олар дың пікірінше, шығарм ашылық бастаманы жоқ қа шығармайды, қат аң 

регламенттеуге жә не бүкіл жә не барлық алгорит мдеуге ұшырамайды. О л 

объектінің жүйе лік сапасын он ың құрамдас элемент теріне бөлуге, олар дың 

өзара байланы сындағы осы элемент тердің қасиеттерін нақты лауға, қалаған 

нәти жеге  жету жол ын  іздестіруді ұйымдас тыруға мүмкіндік бере тін қызметті 

ұйымда стыру құралы реті нде әрекет ете ді. Сай ып келгенде, мәс еле  стандарттау 

ке з келген қызм етте тиісті деңг ейге, сапа ме н тиімділікке қо л жеткізуге 

бағытт алған. 

Мұндай көзқа расты Э.Б. Каинова д а  өз зертте уінде қолдайды: «Нақ ты 

стандарттарды енг ізу, бір жағы нан, мемлекеттің біл ім беру нәтиже лерін 

бақылау мүмкі ндігі және ос ы негізде он ы дамытудың сауа тты стратегиясын 

әзір леу,екінші жағы нан, білім бе ру жүйесін арт ық қорғаншылықтан бос ату 

стандарттарының бол уы және біл ім беру мәселе лерін шешуге шығарм ашылық 

көзқарас жас ау мүмкіндігін туғы зады» [161].   

Жүргізілген зерт теу педагогикалық біл ім беруді станда рттау үдерісінің 

өзекті лігін және  маңызд ылығы, оны педаг огтың кәсіпқойлығына тар ату 

мүмкіндігі ме н мақсаттылығы тур алы қорытынды жаса уға мүмкіндік 

беретін дігінде деген қорыт ынды  түйін жаса уға мүмкіндік бер еді. 

2002-2003 оқу жылы нан бастап Қ Р ЖОО Креди ттік оқыту техноло гиясына 

көшті [162]. Қазі ргі уақытта жоғ ары кәсіби педагог икалық білім беру дің 

мемлекеттік станд арты келесі блокт арды қамтиды: ЖБ П − Жалпы біл ім беретін 

пән дер; БП − база лық пәндер; К П – кәсіби пән дер; СОӨ Ж – оқытушының 

қатыс уымен студенттердің өзін дік жұмысы; СӨЖ – студент тердің өзіндік 

жұм ысы. 

Станда рттың құрылымы ме н мазмұнына: 

1) қолд ану саласы; 

2) нормат ивтік сілтемелер; 

3) анықта малар мен қысқар тулар; 

4) мамандық аясын дағы білім бе ру бағдарламаларының тіз імі; 

5) біліктілік пе н лауазымдар тізб есі; 

6) мамандық  бойы нша  бакалаврдың білік тілік сипаттамасы: 
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−  бола шақ кәсіби қыз мет саласы; 

− кәс іби қызметтің нысан дары; 

− кәсіби қызме ттің пәндері; 

− кәс іби қызмет түрл ері; 

− кәсіби қызме тінің атқарымдары; 

− кәс іби қызметтің тип тік міндеттері; 

− кәс іби қызмет бағыт тары. 

7) Кәсіби қыз меттің мазм ұны: 

− мамандық бойы нша бакалаврдың негі  згі құзыреттеріне қойыл  атын  

негізгі тала птар; 

− білім беру дің, оқытудың  негі  згі жалпыұлттық мақса ттары және 

мақса ттар иерархиясы. 

8) Түлект ердің, маманның  біл  ім деңгейіне қойыл атын талаптар; 

9) Мама ндық бойынша беріл етін білім бе  ру бағдарламаларының 

мазм ұны; 

− білім бе ру  бойынша бағдарлам аларының мазмұнын шоғырл  андыру, 

− міндетті құра уыш пәндердің  тізб  есі осы станда  рттың қосымшасына 

сәй кес, сай  үлгі лік оқу жоспа  рымен келтіріледі. 

10) мама ндық бойынша тала  пқа сай  бакал аврды даярлаудың біл ім беру 

орта  сына қойылатын талап тары; 

11) аттестаттау рәсімд  еріне қойылатын тала  птар; 

12) білім беру дің мемлекеттік жалп ыға міндетті стандар ттарын әзірлеуге, 

жаңар туға (өзгертуге, түзе туге) қойылатын тала птар; 

13) тиісті академ  иялық дәреже алға  нын растайтын құжа  тқа және 

олар  дың қосымшасына қойыл  атын талаптар жат  ады. 

Жоғары педагог икалық білім бе ру стандарты аясы нда біз база лық білімнің 

кел есі түрлерін бөл дік: 

1) кәсіби өз ін-өзі анықт аудың  мәселесін дамыт удың, арттырудың  қазі ргі 

жай-күй ін көрсететін нақ ты, мақсатты «жиын тық» факторларын білді ретін 

нақтылары; 

2) педагог икалық нысандарды жә не өзінің кәс іби мінез-құл қын тану ме н 

қайта құр уда  бағыт-бағ дар беретін теори ялық-әдіснамалық; 

3) кәсі птік бағдар бе ру  бойынша біл імі мен тәжіриб есінің генезисін 

көрсе тетін тарихи-педагог икалық;  

4) кәсіптік бағ дар беру қызме тінің жаңа  игер удің ақпараттық негі зін 

қамтамасыз ете тін ғылыми-әдісте мелік;  

5) кәсіптік бағ дар беру біл імі синтезінің нәти жесі болып табыл атын 

интегративті. 

Әр  і қарай бі  з оны  ғыл  ыми жобалауда белг  ілі бір иерар  хияны білдіретін 

педагог  икалық білім мазм ұнын қалыптастыру деңг  ейін (5-сурет) 

қараст ырамыз. 
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Сурет 5 ‒ Педагог икалық білім бе ру мазмұнының деңге йлері. 

 

Инновацияға са й, заманауи, бәсе кеге қабілетті жә не бірегей біл  ім беру 

бағдарла  маларын әзірлеу мәсе  лесі - ғылымды, өндір  істі және біл  ім беруді 

қазақс тандық жоғары білі  мді модернизациялау, қай  та құру жә не 

интеграциялауда «еркінд  іктің» кең шеңб  ерін табу.  

Жоғ ары оқу орын дары алдында біл  ім беру бағдарл амасын (КГ) дам ыту - 

бұл ере кше мәселе . 

Пікі рлер бойынша оқ  у жоспары, оқ  у бағдарламасы, біл ім беру 

бағдар  ламасы. Бұл жағд  айда түйінді сө  з - бұл бағда рлама, яғни жосп  арды, 

тіркеуді, құрыл ымды және ос ы алгоритмнің кей  бір сипаттамаларын 

бірікт іретін құжат.  

Оқ у үрдісіне арна  лған оқу жосп  ары - оқу проце сінің қажеттілігі. Біл ім 

беру бағдар ламасы - бұл оқ у процесі, яғ  ни оқуға жә  не  оқытушы ме н 

студенттің бірле скен іс-әреке тіне жағдай жас ау. 

Жоғары жә не жоғары оқ у орнынан кейі  нгі кәсіптік білі  мнің кәсіптік біл ім 

беру бағдарлам аларының мазмұны жоғ ары және жоғ ары оқу орны  нан кейінгі 

кәсі птік білімнің мемлек  еттік жалпыға мінд етті стандарттарымен анықт  алады 

және оқ у жоспарлары ме н бағдарламалары арқ  ылы жүзеге асыры лады . 

И.А. Колесникова «Бағдарлама - бұ л тұжырымдамадан кейі  нгі білім 

мазм ұнын теориялық қамта масыз ету» де п атап өт ті. «Кез-кел ген білім бе  ру 

Білім бе
 
ру мазмұны, білімд

 
ердің, білік жә

 
не дағдыны

 
ң педагогикалық бейімд

 
елген жүйесі 

шығарм
 
ашылық іс - әре

 
кет тәжірибесі жә

 
не жеке тұлғ

 
аның дамуын қамта

 
масыз ететін әле

 
мге 

эмоционалды-құнд
 
ылық қарым-қаты

 
нас. 

 

Білім бе
 
ру тәжірибесі, қоға

 
мның әлеуметтік жағда

 
йының үрдістері ме

 
н сұраныстары 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Біл
 
ім беру мазмұ

 
нының деңгейлері 

Білім бе
 
ру 

бағдарламалары, оқ
 
у 

жоспарлары ме
 
н 

оқулықтар 

деңгейінде
 
бекітілген 

материал 

Оқу матери
 
алының 

деңгейінде 

меңге
 
руге жататын 

нақ
 
ты материалдар 

ұсыны
 
лған 

Оқу пә
 
ні деңгейінде: 

жал
 
пы білім бер

 
уде 

ерекше 

функци
 
яларды 

атқаратын біл
 
ім беру 

мазмұ
 
нының белгілі 

бі
 
р бөліктері 

ұсыны
 
лған. 

Біл
 
ім мазмұнының кө

 
зі- 

материалдық жә
 
не рухани мәден

 
иетте бекітілген адамз

 
аттың әлеуметтік тәжір

 
ибесі. 

Те
 
ор. деңгей: 

оқыты
 
латын 

әлеуметтік 

тәжіри
 
бенің құрамы, 

құры
 
лымы және 

қоға
 
мдық қызметтері 

тур
 
алы жүйелі 

түсі
 
нік 



74 

 

бағдарламасы - бұ л білім бе ру үрдісінің мазм  ұны мен тәсіл дерін, 

педагогикалық жүй еде білім бе  ру процесінің мазм ұнын реттейтін құж ат» 

[163]. 

Бағдарламаға кірі  спес бұрын, бағдарл  аманың өзіндік ерекше  лігін түсіну 

кер ек. Бұл жағд айда жобаның мазм ұны мен орында луына қойылатын  

мына ндай талаптар негізд  еледі: 

«Білім бе ру бағдарламасы» ұғым ының мәні тур  алы түсінік; 

- тиі сті деңгей ме  н білім бе  ру стратегиясын, мақса ттары мен мазм ұнын 

анықтайтын қолдан  ылатын стандарттар жиынт  ығын білу (біл  ім беру 

стандарт тарының мазмұнын, білікт  ілігін анықтау). 

Біл ім беру бағдар  ламасы жеке тұлғ аның кәсіби мәден  иетін қалыптастыру 

мәселе лерін шешуге қабіл етті, кең база  лық білімі ба р, бастамасы ба р, еңбек 

нар ығы мен технолог  иялардың өзгеріп отыр  атын талаптарына бей  ім, жаңа 

мам ан үшін біл ім беру проце  сінің барлық субъек  тілері үшін аш  ық болуы, 

оқы  ту деңгейінің қазі  ргі заманғы талап тары мен  әлем  дік стандарттарға сәй  кес 

келуіне бағытт алған құжат. 

Қазақ стан Республикасының заңнам  асына сәйкес жоғ ары оқу ор ны тиісті 

бағ ыт, дайындық деңг ейі мен бей  іні бойынша біл  ім беру бағдарл амасын 

дербес әзірл ейді.  

Сонымен бір ге білім бе  ру бағдарламасын ұлт  тық біліктілік шеңбер  леріне, 

кәсіби стандар ттарға және айма қтық еңбек нарығ ының қажеттіліктеріне 

сәй кес, Дублин дескрипто  рларымен келісе оты  рып, университеттің ғыл  ыми 

және ғыл ыми жетістіктерін еск  ере отырып әзір леу қажет.  

2012 жыл дан бастап, Қазақ стан Республикасы Ұлт  тық біліктілік 

шеңб  ерін құруға кеңі  нен қатысты, он  ың аясында Ұлт  тық біліктілік шеңб  ері 

(бұдан әр і - ҰБШ) қабылданды, сала  лық біліктілік шеңб  ері (бұдан әр  і - СБ Ш) 

және кәс іби стандарттар (бұд ан әрі - К С) қабылданды.  

ҰБ Ш біліктіліктің біры ңғай шкаласын ұсын  ады және же  ке кәсіптік 

құзырет тілікке, білімге, кәсіби лікке және білікт ілікке қойылатын талап  тарды 

құрылымдық түр  де сипаттайды.  

Қазақ стан Республикасының ҰБ  Ш еуропалық білік тілік шеңберімен 

үйле седі, бұл қазақс тандық оқу орында  рының біліктілігі ме н оқу нәтиже лерін 

шетелдік біл  ім беру ұйымда  рының біліктілігі ме  н оқу нәтижел ерімен 

салыстыруға мүмкі ндік береді (5-кес те). 

Келесі кез  ең кәсіптік стандар  ттарға негізделген біл ім беру 

бағдарла  маларын әзірлеу, даяр  лау іске асы ру және үне мі жетілдіру жолы  мен, 

еңбек нар ығы мен біл  ім беру салас  ының ережелерін өза ра келісуді қамта масыз 

ету жә не іс-қимыл дарды үйлестіру бол  ып табылады.  

Соңғ ысы кәсіби қызме  ттің нақты саласы  ндағы мамандардың білік  тілік 

деңгейіне жә не құзыреттілігіне қойыл атын талаптарды анықт  айды. 
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Кесте 5 ‒ Біл ім беру бағдарла масының құзыреттіліктері. Ұлт  тық біліктілік 

шеңб  ері. 

 
Біліктілік 

са па 

деңгейі 

8 - дең  гей 

Бакалавр  

8 - дең  гей 

магистр 

8-дең  гей 

Докторантура PhD 

1 2 3 4 

 

Біл  ім 

 

Арнайы білі ммен және 

практи  калық тәжірибе 

синт езін талап ете  тін 

іс-әре кет. 

 

Кәсіби ақпар  атты өз 

беті  нше іздеу, та  бу,  

талдау жә не бағалау. 

 

 

 

Белг ілі бір сал  ада 

кәсіби нем есе ғылыми 

біл ім мен тәжір ибені 

синтездеу. 

 

Кәс іби ақпаратты 

баға лау және ірік  теу.  

 

Белгілі бі  р салада 

қолда нбалы сипаттағы 

жа ңа білімді құ  ру.  

 

Іс-әрек  етті дамыту 

үш ін қажетті ақпа рат 

көздерін анық  тау және 

ізд еу. 

 

 

 

Білім шы н мәнінде, ғыл  ым 

және кәс іби қызмет 

саласы ндағы алдыңғы,  е ң 

озық деңг ейде.  

 

Осы сала ның ең алды  ңғы 

шебінде, қатар  ында  тұрған 

жа ңа күрделі идеял арды 

сыни тал  дау жасай бі  лу, 

бағалау жә не синтездеу 

үш ін арнайы білі мді 

қолдану.  

 

І с-әрекетті дам  ыту үшін 

қаже тті ақпаратты ал  у, 

бағалау жә не іріктеу. 

 

Нақ  ты сала шеңбе рінде 

немесе  біл  ім тоғысында 

ба р білімді жә не/ немесе 

кәс іби тәжірибені кеңе  йту 

немесе қай  та ойластыру. 

 

Жа ңа идеяларды, жа ңы 

ұсынысты  нем  есе 

үдерістерді әзірл  еуге 

тұрақты қызығу шылық 

қабілетін жә не оқыту 

үдеріс терін түсінудің 

жоғ ары деңгейін көрс  ету.  

 

 

Инновациялық-кәс іби 

қызмет саласы  ндағы 

әдіснамалық білім  дерді 

меңгеру 

 

  
5 – кест енің жалғасы 
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1 2 3 4 

 Біл  ім, 

білік жә не  

дағдылар 

 

 

 

ше шу тәсілдерінің ә р 

түрлі,  алу ан түрлілігін 

жә не таңдауды 

болжа йтын білімнің 

белг  ілі бір сала сына 

қатысты техноло гиялық 

немесе әдісте  мелік 

сипаттағы мәселе  лерді 

шешу; 

техноло гиялық үдеріс 

құрауы  штарын әзірлеу, 

енг  ізу, бақылау, 

баға лау және түз  ету; 

жаңа білі  мді және 

әртү  рлі саладағы 

білі  мді интеграциялау 

рәсім дерін дамыту 

бойы нша ғылыми-

зерт  теу және 

иннова циялық қызметті  

 жүз  еге асыру, ө з ойын 

жазб  аша және ауы зша 

түрде дұр  ыс және 

қисы  нды ресімдеу, 

нақ  ты салада 

теори  ялық білімді 

практ икада қолдану 

біл  ігі мен дағд  ысы. 

жаңа тәсіл  дерді 

әзірлеуді, әртү  рлі 

әдістерді (он  ың ішінде 

иннова циялық 

әдістерді) пайдал  ануды 

талап ете тін 

технологиялық нем  есе 

әдістемелік сипат  тағы 

мәселелерді ше шу); 

бөлімше нем есе ұйым 

қызм етін түзету; 

мақ  сат қоюды ғыл  ыми 

негіздеу жә не оларға 

қо л жеткізу әдіс тері 

мен құрал  дарын таңдау 

біл  ігі мен дағд  ысы. 

 

бөлімше нем есе ұйым 

деңге йінде нәтижеге 

жауапкер  шілікті қабылдай 

оты рып, қызметкерлердің 

(топ  тың) қызметіне 

басш ылық жасау; 

бөлі  мше немесе ұй  ым 

қызметінің страте гиясын 

айқындау; 

страте гияны анықтау, 

үдері  стер мен қызм  етті 

басқару, шеші  мдер 

қабылдау жә не 

институционалдық  

құры лым бөлімшелері 

деңге йінде жауапкершілік 

ал у қабілеті. 

 

 

Тұлғ алық 

және 

кәс іби 

біліктілік-

те р 

 

Ғылым жә не кәсіби 

қыз мет саласындағы е ң 

озық деңге йдегі білім. 

Ос ы саланың е ң 

алдыңғы шебі  нде 

тұрған жа ңа күрделі 

идеял  арды сыни 

тал  дау, бағалау жә не 

синтездеу үш  ін арнайы 

білі  мді қолдану. І с-

әрекетті дам  ыту үшін 

қаже тті ақпаратты 

баға лау және ірік  теу.  

  

жа ңа білім ме н жаңа 

шеші  мдер алуға 

әкел  етін жобаларды 

зерт  теу, әзірлеу, іс  ке 

асыру жә не бейімдеу; 

зертте удегі немесе 

жаңалық  тардағы сыни 

проблем аларды шешу 

үш ін талап етіл етін 

және ба р білімді нем есе 

кәсіби практ иканы 

қайта қара уға және 

жаңар туға   

ір і институционалдық 

құрыл ымдар деңгейінде 

шеш ім мен 

жауапкер  шілікті қабылдай 

оты рып, болашақ 

страте гияны айқындау, 

үдері  стер мен қызм  етті 

(оның іші нде 

инновациялық) басқ  ару, 

ұйымдастыру;  

страте гияны анықтау, 

нақт ылау күрделі 

әлеум еттік,   

5 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 
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 Нақты са ла шеңберінде 

нем есе облыстар 

тоғыс ында бар білі мді 

және/ нем есе кәсіби 

тәжір  ибені кеңейту, 

артт  ыру немесе қай  та 

ойластыру, өзге рту. 

Жаңа идеял  арды 

немесе үдеріс  терді 

әзірлеуге тұра  қты 

қызығушылық 

қабіл  етін және 

түсін  удің жоғары 

деңг  ейін жандандыру. 

мүмкіндік бере тін 

синтездеу ме н 

бағалауды қо са 

алғанда, е ң озық жә не 

мамандандырылған 

дағд ылар мен 

іскерл іктер;  

кәсіби пікіртал астарға 

ауызша нем есе 

жазбаша түр  де қатысу, 

сон  дай-ақ халықа ралық 

академиялық 

басылы мдарда 

зерттеулердің баст  апқы 

нәтижелерін жари ялау 

қабілеті. Ғыл ыми 

тұрғыда  жә не кәсіби 

деңг ейде ықпал ет  е 

алады. 

өндірістік, ғыл ыми 

үдерістерді басқ ару. Сала, 

ел аймағындағы, 

халықа ралық деңгейдегі 

нәти жеге жауапкершілік;  

көпт еген өзара байла  нысты 

факторлармен байла  нысты 

мәселелерді шеш  уді талап 

ете тін жаңа мә н -

мәтіндерде еңб  ек және оқ  у 

қызметіндегі еле улі 

көшбасшылық қасиет  терді,  

заманауи инновац  иялықты 

және дербес тікті көрсету;  

жа ңа және күрд  елі 

идеяларды сы ни талдау, 

баға лау және синте  здеу 

және ос ы үдерістерді 

негі  здеу үшін страте  гиялық  

нақты шеші мдер қабылдау;  

 

 

Кәс іби стандарт − бұ  л кәсіби қызме ттің нақты сал  асы шеңберінде еңб  ек 

мазмұны ме н жағдайларына, қызметке  рлердің түрлі біл імі мен білік тілік 

деңгейлері бойы нша біліктілігі ме н құзыреттілігіне қойыл атын талаптарды 

айқынд айтын көпатқарымды нормат  ивтік құжат. 

Кәс іби стандарттарды әзір  леу негізінде «Кәс  іби стандарттардың 

құрыл ымын, оларды әзір  леу, қайта қар  ау, сынақтан өтк  ізу және қолд  ану 

қағидаларын бек іту туралы» Қазақ  стан Республикасы Еңб  ек және халы  қты 

әлеуметтік қор ғау министрі мінд етін атқарушының 2012 жыл  ғы 24 

қыркүйектегі № 374- бұйры ғына сүйенеді (Қазақ стан Республикасы Еңб  ек 

және халы  қты әлеуметтік қор ғау министрі мінд  етін атқарушының 2012 жыл ғы 

24 қыркүйектегі № 374-бұйры ғына өзгеріс (2014 жыл дың 30 маусымындағы 

№308-О өзгерісі); 2013 ж.123 кәсіби стан  дарт (оның іші  нде ТЖ жә  не БЖ үш ін 

31), ал 2014 жы  лы − 176 кәсіби стан  дарт әзірленді. Сон  ын ішінде 

педагог  тардың  кәсіби станд арты әзірленді [164]. 

Кәс іби стандарттардың біл  ім бағдарламаларын өңде  уді негіз ет іп алу 

Қазақс танның білім бе  ру жүйесінде  д  е құзыреттілік тұғы  рды енгізудің 

белс енді кезеңі келг  енін білдіреді. Кәс  іби білім беру дің заманауи әлем дік 

тәжірибесіндегі құзырет  тілікке назар ауд  ару, оқытушы-бағыт таушы оқытудан 

студе нтке бағдарлаушыға ауы  су парадигмасымен байла  нысты. Оқытудың бұ  л 

моделі бас ым елдерде таны лған кәсіби біл  ім берудің еуроп  алық кеңістігін 

құру дағы Болондық үдер  іске қатысушылар.  

Мұн дай түсініктегі біл ім бағдарламаларын өңде  удің жаңа тәсіл дері білім 

бер  уді ұйымдастырудың негі  згі жұмыстарын келес  ідей әлеуметтік 
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серікте стермен бірге атқа руды жобалайды: о  л еңбек нары ғын талдау, 

құзырет тілікті қалыптастыру, оқыт удың нәтижесі ме  н критерийлері, соны  мен 

қоса, оқыт удың заманауи иннова  циялық технологиялары ме  н бағалау 

аспап тарын бекіту, оқыт  удың нәтижелерін та ну. 

Бүгінгі таң да Қазақстанда кәс  іби стандарттар негіз  інде білім 

бағдарла  маларын жасаудың, дайынд аудың белгілі бі  р тәжірибесі ба  р, ол 

бірн еше халықаралық жобал арды жүзеге асы ру барысында жинақт  алған 

(ТАСIS Еуроп алық кеңес жоба лары, Еуропалық біл ім беру Фон ды, ЮНЕСКО, 

Әлем дік банк, Халы  қара-лық еңб ек ұйымдары жә не т.б.). оқу жоспар  ларын, 

НРК мәнмәт індегі техникалық жә  не кәсіби біл  ім беру пәнд  ері және 

маманд ықтары бойынша моду лдік оқыту бағдарла маларын жасау, дайы  ндау  

бойынша жұмы стар жүргізіліп жат ыр. 

Жобалау өні мі ретінде біл ім беру бағдарла  масында  нормативті құжа ттар 

жинағын ұсын  ады, ол нақ ты оқу мекемес  індегі білім бе  ру мақсатын, сап  асы 

мен мазм ұнын анықтайды, біл ім берудің белг ілі бір деңге  йіне (баспалдағын) 

бағдар  ланған және біл ім алушылардың жасерекш елігіне сәйкес жаса лған. 

Сонымен, біл  ім бағдарламалары біл ім беру ұйымда  рының барлық қыз мет 

жүйесін бейне лейді, яғни біл ім беру бағы  тына, деңгейі ме н кезеңдеріне сәй кес 

тұлғаның дам уын, тәрбие ме н оқытуды қамта масыз етеді. 

Бүгі нде жоғары біл ім беру жүйес інде жалпы біл  ім беру мақса ттары мен 

міндетт ерінен анықталған, айқынд  алған білім бағдарл  амасын жасаудың 

кеңі нен тараған ек і тұжырымдамалық тәс  ілі бар. Ол  ар: құзыреттілік жә  не 

модульдік, олар  дың әрбірі біл  ім бағдарламасын белг  ілі бір сыз ба, құрылым, 

мод ел бойынша құр уға «мәжбүр» ете ді (6-Кесте ). 

 

Кес те 6 ‒ Білім бер уді жобалау үлгі  лері 

 

ББ жобал аудың құзыреттілік тәс  ілі ББ жобал  аудың модульдік тәс  ілі 

Бағдарлануы 

Түле ктің болашақ кәс  іби қызметінің 

негі  згі аспектілерін қалыпта  стыруға, 

яғни біл ім, білік жә не солармен түйі  ндес 

қызметтің негі згі «базалық» түрі  мен 

байланысты сұрақт  ардың  негізінде 

бейім делу мүмкіндігі. 

Оқы ту нәтижесі ме  н білім алуш  ының 

еңбек шығын дары арасындағы қаже тті 

теңгерімді та  бу,  есептік бірлік  терде 

көрсетілген (академ  иялық кредиттерде) 

нәтиже лерге жету үш  ін қажеттілігі. 

Айы рма  ерекшеліктері 

Көпнұсқ алылығы, сызықты 

емес тігі,  оның да  ра бағыттылығы. 

Оқы ту нәтижесі тұрғ  ысы бойынша 

аш ық және біл ім алушылар ме  н жұмыс 

беруші  лердің жеке сұраны  старын қана-

ғатта ндыру үшін қаже тті икемділікке и  е. 

 

Кредиттік-модул ьдік жүйе. Креди ттік-модульдік жү  йе – бұл оқ у үдерісін 

ұйымда стыру моделі, оқыт удың модульдік технолог  иялардың бірлігіне жә  не 

ESTS есептік кредит  теріне негізделген, студе  нттің оқу жүкте  месін өлшеу 

бірл ігі ретінде, мазмұ ндық модульдерді меңг еру үшін қаж ет.  
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− оқу үдер  ісін ұйымдастырудың, жоспар  лаудың  кредиттік-модул ьдік 

жүйесі қараст ырады: білім бағдарла масының модульдік құрыл  ымын;  

− еңбек сыйымд ылығын бағалау үш  ін есептік бірлік  терді (кредиттер) 

қолд ану; білімді бағал  аудың балдық-рейти нгтік жүйесін қолд  ану;  

− жеке оқ у жоспарын қалыпта стыруда студенттің қаты  суы;  

− білім бе ру үдерісінде мүмкінд  ігінше,  өзіндік оқ у үлесінің арт уы; білім 

бағдарлам аларының икемділігінің арт уы. 

«Кредиттік-модул ьдік жүйені енгіз удің мақсаты −  пә  н мазмұны 

бойы нша, сонымен қат  ар оқытуды ұйымда  стыру бойынша ике  мді білім бе  ру 

құрылым-дар ын жасау, «дә  л қазіргі уақыт тағы және жа  ңа қызығушылық 

вект орын анықтаушының қажеттіл  іктерін қанағаттандыру кеп  ілі»болып 

табы лады» [165]. 

Оқытудың креди  ттік-модульдік жүйес інің негізгі мінде  ттері – білім 

алуш ыға қажетті біл ім беріп қа  на қоймай, студе  нтті үздіксіз кәс  іби білім бе ру 

және өз ін-өзі білімд  ендіру жүйесіне қос уға мүмкіндік бере тін оқытудың жа  ңа 

формалары ме  н әдістерін таң дау. 

Білім бағдарла масының әрбір мод  улі оқытуда белг ілі бір нәти  жеге 

жетуге, яғ  ни құзыреттілікт і қалыптастыруға бағытт алған. 

Модульге кіре тін барлық пән  дер, негізнен мазмұ  ндық тұтастық 

ұста нымы бойынша құры  лады. 

Модульдер құрылы сының әртүрлі сызба  ларын ажыратуға бол  ады: 

− көлденең сыз  ба; 

− тік сы  зба; 

− ара лас сызба. 

Көлд енең модульде бар  лық негізгі пән  дер оқу нәтиж  есіне тең жә не 

біркелкі ықп ал етеді. Пән  дер қатар оқыты  лады. 

Тік мод  уль фундаментальды жә  не жалпы кәсіпт іктен арнайы та р 

қолдануға дей ін белгілі бі р оқу нәтиж  есіне қол жеткі зуге бағытталған пәнд  ерді 

кезең-кезең  імен зерделеуді ұсын  ады. Модульдік біл  ім беру бағдарл амасын 

құру, өңд еу және енг ізу жұмыс беруш  інің болашақ маман  дарды даярлау 

сапа сын жақсартатын қызмет кердің білімі ме н дағдыларының қажетті  ліктері 

туралы үне мі кері байла ныста болуын болж  айды. Құзыреттілікке негізд  елген 

модульдік біл  ім беру бағдар  ламасы бір уақы  тта өмір бо  йы білім ал у 

тұжырымдамасымен бір  ге келеді, өйтк ені жоғары білі  кті маман бі р жағынан, 

жұм ыс орнындағы өзге ріп отырған жағд  айға бейімделе ала  тын және өзі нің 

кәсіби өс уі мен білі  мін жалғастыра ала тын маман қалыпта стырады. Оқытудың 

бұ л әдісі ә р оқушыға оқ  у процесін ұйымдас тырудың және даму дың сәттілігін 

сезі нуге мүмкіндік бер  еді, мұнда оқу шы негізінен өзі  нің оқу әрек етін басқара 

ала ды және о  л өзінің біл імі үшін жауапкер  шілікті үйренеді бұ  л  өзінің кәс іби 

және манса  птық өсуіне ықп  ал етеді. Осыл айша, тұтынушы білі  мге 

қанағаттанады жә  не өзінің өм ір бойы еңб  ек нарығындағы өзгері  стерге 

бейімделе ала ды.  

Қазақстанда 2010 жы  лы қол қойы  лған бірыңғай еуроп  алық білім 

кеңіс тігін құру жай  лы Болон деклар  ациясы үш «боло  ндық» ұстанымдардан 
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тұр ады: құзыреттілік тәс іл; модульдік құры  лым; ЕСТS кредитте  ріндегі 

(сынамалық бірлі ктегі) оқу жүктем есінің көлемін есеп  теу. 

Осы ү  ш қағиданы қолд ану білім бе ру бағдарламасы үш ін  тиімдірек жә не 

пайдалы бол ады.Үш компон  ентті (құзыреттіліктер - модул ьдер - кредиттер) 

бі р уақытта қолд ану білім бе ру бағдарламасын шын  айы инновациялық жә  не 

үйлесімді ем  ес етеді. 

Оқ у бағдарламасы  қалыпт  асқан және жа  н-жақты педагог икалық жүйе, 

сонды қтан оны құру дың негізі реті  нде ұстанымдар (тәсі  лдер) қолданылады. 

Педагог икалық жүйені жоба  лау тәсілдерінің же  ке тұлғаға бағытт алған 

сұрақтан бас тап, кейде диз айн принциптерінің әртү  рлі жіктелуін анықт айтын 

көптеген жолд ары бар [166]. 

Біл ім беру бағдарл  амасын жобалауды неғұ  рлым дәл жә  не тиімді 

ұйымда стыру, біздің ойым  ызша, авторлар анықт аған дизайнның ек  і негізгі 

принци птерін жіктеуден тұр  ады. «Адамның үстем дігі қағидасы - бұ л жүйенің, 

проце стің немесе жағда  йдың қатысушысы ретін  дегі адамның бағда рлану 

принципі. Диз айн жүйелерінің, процест  ерінің және жағдайл  арының өзін-өз і 

дамыту прин  ципі олардың өзге руге, икемді, қабіл етті екенін білді  реді қайта 

құ ру, өзгер ту, қиындату жә  не жеңілдету. [167] 

В.В. Афана сьев және С.С. Ермол аева ұсынған нақт ырақ жіктеуге сәй  кес 

оқу жосп ары жобалаудың кел есі принциптерінен тұр ады және біл  ім беру 

бағдарл амасын құруға нег із болуы кер ек: 

- жеке басым дылық принципі, яғ  ни оқу проце сінің барлық 

қатысуш ыларына бағдарлау; 

Диагнос тикалық мақсат қо ю оқу проце  сінің субъектілерінің өза  ра тәуелді 

болу ына мүмкіндік бе  ре отырып, оқ у процесін алд ын-ала болж ауға, сенімді 

жаса уға және жоспар  лауға мүмкіндік бер еді; 

- мерзімділік - бұ л әрекеттердің бірізд ілігі; 

- өзін-өз і дамыту прин ципі, яғни ике  мді процесс реті  нде оқытуды 

жоба лау; 

- маңызды нәтиже лерді білдіретін өнімд  ілік принципі; 

- жүйел ілік қағидасы оқ у процесін тол  ық жүйе реті нде білдіреді; 

- рефлек  тивті тәсіл деген  іміз - оқу проц  есі субъектілерінің 

қажетті ліктері мен мүмкінд  іктерін талдау арқ  ылы жобаны үне мі түзету; 

- кө п факторлы ұста  ным: оқу проц  есін жобалау кезі нде осы проц  еске 

әсер ете тін барлық фактор ларды ескеру қаж ет [168]. 

Осы жікт еуді талдай оты  рып, авторлар ұсын  ған қағидалар кел  есі 

қағидаттармен толықты  рылған деп сана ймыз: 

- ғылыми негіз деме, бұл біл ім беру бағдарл амасын құруға негізд  елген 

ғылыми негізд  елген әдіснамалық нем есе ғылыми интег рация болуы кер  ек: 

Перспективалық қағ  ида: болжанатын біл  ім беру бағдарла масының 

мақсаты, мә ні, миссиясы ме н міндеттері ғыл ым мен техни  каның даму 

талапт арына сай кел уі және  он ы «болашақ мама ндар» жүзеге асы руы керек. 

Зертте ушілер жобалау проц  есін үш кезе  ңге бөлуді жоспа рлап отыр: 

«Дайы ндық, дизайн (сарап  тама), аяқталу» [169]. 
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«Қолд ану мақсаттары үш ін жобалау кезең  дерін келесі тізі ммен 

біріктіруге жә не жобаның белсенд  ілігін көрсететін жал пы логиканы сақт ауға 

болады: жо ба кезеңі, жоб аны іске асы  ру кезеңі, рефлек  сивті кезе ң, жобадан 

кейі нгі кезең» [163, 52 б. ]. 

Осылайша, оқ у жоспарын құ ру процесінде ү ш негізгі кез ең бар: 

1) диагнос тикалық кезең (алд ын-ала); 

2) техноло  гиялық кезең (негі згі); 

3) түзету кез еңі (қорытынды). 

Оқ у бағдарламасын жобал  аудың әр кезең інде оның тиімд  ілігі мен он  ы 

жоспарлау үш  ін жауап бере тін нақты і с-шаралар ба р. 

Білім бе ру бағдарламасын қалыпта стыруда Қазақстан Республи  касының 

білім саласы ндағы нормативтік құжат  тарды зерделеу жә  не талдау қаж ет. Ол 

(жалп ыға бірдей біл  ім беру станд  арты, типтік оқ  у жоспары, тип  тік оқу 

жоспа рлары және т.б.) біл ім деңгейіне сәй  кес. Түлектің кәс  іби қызметінің 

тізі мін, курстың мазм  ұнын және Дуб  лин дескрипторларын еск  ере отырып, 

қалыпт асқан құзыреттіліктерге қойыл  атын талаптарды анық  тау. 

Бірінші кез ең келесі ретт еуші шараларды қамт иды: «тапсырыс 

беруш інің» қажеттіліктерін бақы  лау; алынған ақпара  ттарды талдау жә  не 

жүйелеу; Біл ім беру бағдарла масының бейіндік бағы  тын анықтау. 

Қазі ргі уақытта Б  Б енгізу біл  ім алудың бас  ты шарты бол  ып табылады, 

сонды қтан ББ жобал аудың шешуші факт  оры білім станда  рттары ғана ем  ес, 

сонымен бір  ге болашақ жұм ыс беруші қалыптас  тыратын белгілі бі  р 

«талаптар» бол ып табылады. 

Біл ім  беру бағдарл амасын жобалау үдер  ісі нақты мәлімет ал у мақсатында 

айма қтың, облыстың жете кші жұмыс беруш  ілер қажеттіліктерін 

мониторин гілеуден басталады: «Қан  дай мамандар сұран  ыста?», «Қандай 

мама ндар қажет?», «Бола шақ түлектеріміз қан дай құзыреттіліктерді, біл  ім, 

білік және дағды  ларды меңгеруі қаж  ет?». Бұл ақпар  аттар білім 

бағдарла  масының негізгі құрауы  штарын, әсіресе он  ың мазмұнын анық  тау 

үшін тұғыр нама болады. 

Әлеуе  тті тұтынушылар ен  ді білім бағдарла маларын барынша сынд  арлы 

таңдайды. Сонды  қтан да біл ім сапасы ме  н спектрі, бағас ының арақатынасы, 

тәжірибеде алын ған құзыреттіліктерді қолд  ануы, жән е сәйкес інше түлектің 

еңб ек нарығындағы бәсекеге қабілет  тілігін арттыру тұрғы  сынан таңдау 

жаса лады.  

Тәжіри беде жән е білімнің иннова циялық экономикасында тал  ап етілетін 

дағ ды мен біл  ік білімнің жа ңа сапасына айна луы қажет, біл  ім алушылардың 

мүмкінд іктерін дамытумен толықт  ырылып, кәсі  би қызметтегі түр  лі 

өзгерістерге да яр жән  е заманауи құндыл ықтар құрылымы қалыпт асқан болуы 

ша рт [170]. 

Ақпараттық қамта масыз етудің алын  ған талдау және жүйе леу реттемесі 

«жұм ыс берушінің» біл ім бағдарламасын жүз  еге асырушы бі  р қатысушының 

шеңбе рінде бекіту ме  н көрсетуге мүмкі  ндік береді және ола рды 

стандартқасәйкес, жоғ ары оқу орны  ның талаптарымен және мүмкінді ктерімен 

салыстырады. Осыл  айша, білім станд  арты мен тапс  ырыс беруішінің 
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талап тарын талдауда күрд  елі жағдай пай  да болады, бола шақ ББ және жал пы 

білім үдер  ісін жүзеге асы  ру шарттарына қаты  сты алынған мәліметтерді 

жүйел еуді, жалпылауды және түсінд  іруді қажет ете ді. Бұл деңге йдің 

қорытындысы біл ім бағдарламасының бейі  ндік бағдарын анық  тау реттемесі 

бол ып табылады. 

Екі  нші кезең - техноло гиялық (негізгі) - біл ім беру бағдарла масының 

мақсаты, мисс иясы мен мазм ұнын анықтау кезег  інен басталады. Біл ім беру 

бағдарла  масының мақсаты (бұд  ан әрі - Б Б) сапалы жә не күтілетін нәтиж елер 

болып табы лады. Нысаналы интеллек  туалдық, адамгершілік, же  ке қасиеттер 

ме н мінез-құл ық көзқарастары, соны  мен қатар біл ім беру, кәсі  птік дайындық 

пе н келісімшарт тәжіриб  есінің сипаттамасы реті  нде түсіндірілуі мүм кін 

[120;82б). Біл ім беру арқ ылы адамның дам  уы бағдарламасының нақ  ты 

сипаттамасы, біл ім беру бағдарл  амасын меңгеру нәтиже  сінде студенттер 

алғ ан білім, біл ік, дағды жә не құзыреттілік жүйес  інің сипаттамасы 

айқынд алады. 

«ББ жобала уында мақсаттар  біті  руші түлекке білім інің мазмұнын (кәс  іби 

құзыреттілік) анықт  ауға мүмкіндік бере тін тілде анықт  алған. Осыған сәй  кес 

мақсаттарды жоба лау категориялық тал  дау негізінде жә  не олармен жұм ыс 

жасау негіз інде жасалады.» «біл ім», «оқыту», «біл  ім беру», «құзыре ттілік» 

ұғымдары. Ола  рды түсіндіру біл  ім беру мақсатт арының едәуір арту ымен қатар 

жүр еді»[171]. 

Технологиялық проце стің келесі кез еңі - білім бе  ру бағдарламасын іс ке 

асыру үш  ін жағдайларды анық  тау. Білім бе ру стандарттарының бі  рі - қатаң 

орынд алуды қажет ете  тін қағидаларды анықт  айтын негізгі біл ім беру 

бағдарл амасын іске асыр  уға қойылатын тала птар. Бұл тала  птар негізінен 

кадр лық, қаржылық, матери  алдық-техникалық мәселе  лерге қатысты 

енгіз ілген. Сонымен қат  ар, бұл тала  птар мыналарды анықт  айды: 

студенттердің оқ у жүктемесінің е ң көп мөлш  ері, аудиториялық сабақт  ардың 

максималды са ны, қосымша пәнде рдің мөлшері, демал ыстың жалпы уақ  ыты, 

студенттердің құқық  тары мен мінде ттері, сабақтың ұйымдас  тырылуы мен 

өткіз ілуі оқу жә  не өндірістік прак  тика, қорытынды аттест  аттау. Оқытудың 

белс енді және интера ктивті нысандарын (компью  терлік ынталандыру, 

іске рлік және рөл дік ойындар, нақ  ты әлемді тал дау және т.б.) кеңі  нен 

қолдануды қамта масыз ететін құзыре  ттілік тәсілін жүз еге асыруға біл ім беру 

проце сінде білім бе ру стандарттарына ере кше назар аудар  ылды. 

Білім станда ртының талаптарының бі рі - студенттерге же ке оқу 

бағдарл амасын, оның іші  нде жеке біл ім беру бағдарл амасын әзірлеу үш  ін 

шынайы мүмкі ндік беру. Ос  ы пәннің кей  бір аспектілері тарау ларда 

қарастырылады. 

Же ке тұлғаны тәрбие  леуді қалыптастыруда оқуш  ының субъективті 

қар ым-қатынасының маңы  зды критерийі - бұ л олардың өздіг  інен орындалуы. 

Белг ілі бір мақса ттар үшін студ  ент білім бе ру бағытында сан  алы түрде 

бағы  тты таңдай ала  ды, таңдаған мақса тына жету үш  ін өзі таңд аған бағытқа 

басы мдық береді. Н.Г. Липк ина бойынша «жеке біл ім траекториясын құ  ру көп 

сал алы процесс бол  ып табылады, ос  ы салада сәт ті қызмет ет  у үшін өзі нің 
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шығармашылық әлеу етін толығымен іс  ке асыру үш ін жеке автон омия мен 

бастама шылықты алға басты румен айналы  сатын кәсіби да му қажет» [172]. 

О.Х. Мирошн икова «жек е білім бе ру траекториясы - белг ілі бір 

оқуш ының өзінің қабіл етіне, мотивтеріне, қызығушы  лықтары мен 

қажеттіл іктеріне сәйкес қой  ған мақсаттарына жету дің ерекше тәс іл» деп 

қараст ырады. Оқу орны нда таңдау мақса тының жеке траект ориясы  

тағылымдамадан өту ші оқытушымен бір  ге оқу проц  есі қосымша жә не 

ұсынылған оқ  у құралдарының, соны  мен қатар қосы мша әдістемелік 

элемент тердің көмегімен анықт айды. Сондықтан, ғалы  мның пікірінше, 

«универси теттегі оқу траекто риясын таңдау мұға  лім мен студе нттің бірлескен 

кү ш-жігері бол ып табылады. Оқуш  ының өздігінен біл ім алу дағды ларын 

дамыту, бал ама білім бе  ру мақсаттарына сәй  кес мақсатты таң  дау, әдістерді, 

форма ларды, оқу құрал дары мен мазм  ұнын таңдау, рефле ксия, жеке 

жетісті ктерді өзін-өз і бағалау, шеш  ім қабылдауға бастам  ашылық пен 

міндет терді шешу жауапке  ршілігі университетте біл  ім алу барыс ында жеке 

оқ у траекториясын құр  уды үйренетін студ  ент бұл мүмкі  ндікті өмі рде де  

қолд ана алады» [173]. 

Жоғ ары оқу орн  ын дамытудың техноло  гиялық процесінде шешіл етін 

мәселелердің бі рі - оқу бағдарла масының түпкілікті нәтиже  лерін құру жә не 

қалыптастыру, бағдарл  аманың ерекшелігін көрсе  тетін қосымша кәс іби 

құзыреттерді дам  ыту. Бұл күрд елі және жүй  елі тәсілді қаж ет ететін дизай  нның 

ең күрд елі және жақ сы ұйымдастырылған кезеңд  ерінің бірі. 

Осы  ған орай, П.В. Сыс оев «оқы ту нәтижесі деген  іміз - оқушы  оқ  у 

процесінің нем есе оның бі р бөлігінің соңы  нда білуі, түсі  нуі немесе көрс етуі 

керек дег ен қорытынды. Оқы  ту нәтижелері: 

-оқ у процесінде студе  нтке қол жеткіз  ілген нәтижелер қанша  лықты 

бағаланатынын түсі  нуге көмектеседі; 

- мұғалім  дердің назарын жә не білімін жоспар  ланған нәтижеге жет уге 

және бағал ауға шоғырландырады; 

Бола шақ жұмыс беруші лерге түлектерге арна лған бағдарлама 

мүмкінд іктерін нақты ұс ынады» [174]. 

Дуб  лин дескрипторлары оқыт  удың бес негі  згі нәтижесіне негізд  еледі: 

білім ме н түсіну, біл  ім мен түсі нуді практикада қолд  ана білу, ө  з ойын жетк ізе 

білу, идеял арды бағалау жә  не қорытынды жас ау, қарым-қаты  нас саласындағы 

қар ым-қатынас; Дуб  лин дескрипторлары оқыт удың үш деңге  йіне арналған. 

Ола рды қолдануда біл ім алушының қазақс тандық кредиттерінің (ECTS 

кред иті) жалпы сан  ын білуі, түсі  нуі немесе жас  ай алуы қаж ет біліктерінің 

сипатт амасы қолданылады. 

Дубли  ндік дескрипторлар оқыт  удың бірінші деңг  ейі (бакалавриат) үш ін 

төмендегідей қабіле ттерді жобалайды: 

− зертт елуші саладағы, алды  ңғы білім элемене ттерін қоса алған  дағы, 

білімі ме  н түсінігін көрс ету; 

− бұл білім дерді түсінуді кәсіби деңг  ейде қолдану;  

− дәлелдер келт іру жән  е зерттелуші сала дағы мәселел ерді шешу; 
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− әлеум  еттік, этикалық және ғыл ыми пікірлерді есе  пке ала оты рып, 

өзіндік о й-пікір қалыпт астыру үшін ақпа  рат жинап, он ы пайымдауды жүз еге 

асыру;  

− маман дарға, сонымен қо  са маман емест  ерге де ақпар  атты, идеяларды, 

мәселелер ме н шешімдерді хаба рлап отыру; 

− жоғ ары білімнің жал  пы құзыреттіліктері  біл  ім алушыда жал пы 

білімділік талап  тары, әлеуметтік-этик алық құзыреттіліктер, эконом икалық 

жән е ұйымдастырушы-басқар ушылық құзыреттіліктер, арн  айы 

құзыреттіліктер негіз  інде қалыптасады. 

− дубли  ндік дескрипторларға сәйкес оқыт  удың екінші деңге йінің  

(магистратура) құзыретт  іліктер арқылы айқынд  алған нәтиже лері болашақ   

түле ктің мынадай қабіл еттер мен дағды ларды меңгеруіне ықп  ал етеді: 

− жоғ ары кәсі би білім деңге йінде алынған дам ушы, дамытушы  біл ім мен 

түсін ікті көрсету, жи  і ғылыми-зертт еулер мән- мәтіні ндегі идеяларды қолд  ану 

немесе түп  кі даму үш  ін негіз болм  аса мүмкіндік бол ып табылады;  

− зертт елуші саламен байла нысты кеңірек (нем  есе пәнара лық) сала мә н 

мәтінінде және со л шеңберде бола тын жаңа нем есе бейтаныс жағдайл  ардағы 

мәселел ерді шешуде білі  мін, түсінігін және қабіле ттерін қолдану; 

− білім дерді біріктіру, қиындық тармен күресу және толық емес, шектеулі 

ақпар аттар негізінде он  ы қолданудың этик  алық жән е әлеуметтік 

жауапкер шілігін есепке ал а отырып, о й-пікір енг ізу; 

− өзіндік қорытынд  ыларымен білімдерін мама  ндар мен мам ан 

еместердің негізд  еуіне анық және нақ ты баяндау; 

− оқу ды әрі қар ай өз беті нше жалғастыру. 

Оқы ту нәтиже лері жоғары оқ у орнының  негі  згі мынандай оқ  у-

әдістемелік құжатт арында көрсетілуі мүм  кін:  

түлектің, мама нның  құзыреттіліктер модел  інде; құзыреттіліктерді 

қалыпт астыру паспортында және бағдарла масында; оқу жоспа  рының 

құзыреттілік-бағ дар бөлігінде; бағал  аушы құралдар қоры нда; оқу-әдісте  мелік 

кешендерде, пәндердің (модулд  ердің) жұмыс бағдарлам аларында; қорытынды 

кеше нді сынақтар бағдарла масында. 

Білім  бе  ру бағдарламасын жоба  лау тәртібінің нег  ізі, әрине, таңда лған 

құрылымға сәйкес он ың мазмұнын жас ау болып табы  лады. Білім 

бағдарла  масының мазмұнын анықт  айтын негізгі құжа ттар ретінде жұм ыс 

жән е жеке оқ у жоспарлары бол ып табылады [175]. 

Бүгі нгі күні оқыт удың кредиттік технол  огиясы жағдайында жоғ ары жән е 

жоғары оқ у орнынан кейі  нгі кәсі би білім бе ру мазмұнының құрылы  мында 

жоспардың келес ідей түрін бөл іп көрсетеді: 

1) Үлгі  дегі оқу жоспа  рлары (ҮОЖ), қосым шада оқу пәндерінің қысқ аша 

сипаттамасы ме н оларды зерт теу мазмұнын жә не еңбек көле  мін анықтайды;  

2) жұм ыс оқу жоспа рлары (ЖОЖ), оқыту шының оқу қызме  тінің еңбек 

көле мін есептеу үш ін негізгі қызм етін атқарады; 

3) Же ке оқу жоспа рлары (ЖОЖ), әрб ір білім алуш  ының, студенттің  же ке 

білім бе ру траекториясын анықт  айды.  
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Оқу жоспарл арының барлық формал  арында пәнд ер   кодының біры  ңғай 

жүйесі қолдан ылады, оқу жоспар  ындағы әріптік және сан  дық бейнеленген 

символд ардағы кодқа сәйкес оқ у пәндер  інің әрбірінің меншік теуін 

қарастырады. 

Тип тік оқу жоспа  рлары базалық бол  ып  есептеледі және әрб ір оқу 

пәндерінің бөлігі  ндегі міндетті құра  уыш бойынша кредит  терді бөлуді 

анықт айды. 

Жұмыс оқ  у жоспарлары біл ім бағдарламасының мазм ұнын меңгерудің 

міндет тілігі мен бірізді  лігінің деңгейіне ор ай үш пәндер тоб ын құрауы кер  ек: 

міндетті және уақ  ыт бойынша қат аң бірізді оқыл атын пәнд  ер;міндетті, бір ақ 

бірізді оқыты  лмауы мүмкін пәндер; ке з келген академ  иялық кезеңде 

студе нттер таңдауы бойы  нша оқылатын пәндер. 

И.К. Жура  влев оқу жосп арын құрудың пән  дік ұстанымын ере  кше ескере 

оты рып, оны құ  ру негізі оқ  у пәні деңге  йінде білім мазмұ  нының, сондай-а қ 

«оқу пә  ні» ұғымының өз  і ретінде түсі  нуді талап етет  інін атап өт ті. «Оқу пә  ні 

ол үзді ксіз тұтастыққа, меңге  руге жататын мазм ұнды оны меңг  еру 

құралдарымен байланыс  тыратын, білім бе  ру мазмұнын іс  ке асырудың бас ты 

құралы бол ып табылады». И.К. Жура  влев сондай-а қ,  оқу пә  ні − бұл өзі  нің 

тұтастығында мазм  ұнды және і  с жүргізу блокт арын қамтитын арн  айы 

педагогикалық құры  лым деп бөл іп көрсетеді [176].  

Соны мен қатар, биз  нес блогының мазм  ұны қосымша білі  мді қамтиды. 

Бұ л пәнаралық, тар ихи-ғылыми жә не бағалаушы. Оқ  у материалының мазм  ұны 

ұғымдар арасы  ндағы объективті қатынас  тардың белгілі бі р жүйесімен 

сипатт алады. [177]. 

Философиялық тұрғ  ыдан алғанда, матери  алдық объектілердің жиын  тығы 

оның мазм ұнын құрайтын элемент  тердің белгілі бі  р санымен сипатт алады. 

Нысан элеме нттер арасындағы байл аныс әдісі реті  нде әрекет ете ді және 

мазмұ нның (құрылымның) ұйымдаст  ырылуын анықтайды. Ныса  нның 

табиғаты элемен ттерге де бөлі  неді. Бұл элеме  нттер себеп-салда  рлық 

қатынастар негіз інде реттеледі жә не объектіні тұта стай сипаттайды. Дем  ек, 

материалдық әлем нің кез кел ген жүйесі (объек тісі) келесі сипатт амамен 

сипатталады [178].  

а) жүйеге бөлін етін элементтер са ны (оның құра мын анықтайды);  

б) байланыс әдіс інің элементтері (жү  йе құрамының құрыл  ымын 

анықтайды);  

в) жүйеде элемент  тердің ұйымдастырылу дәре  жесі (басқалардың 

арас ында осы жүйе нің даму деңг  ейін сипаттайды). 

Оқ у материалының мазм  ұны, ең алды  мен, ақпараттың е  ң аз мөлш ері мен 

белг ілі бір тақы  рып бойынша біл ім беру жүйе сін қалыптастыру мақса  тында 

студенттерге жеткі зілуі керек ақпар  аттың арасындағы объек  тивті жұмыс 

істе йтін байланыс жүйес імен анықталады. Бұ  л операциялардың нақ ты 

орындалуы оқ у материалының мазмұ нына сапалы тал дау жүргізу қаж ет, атап 

айтқ анда: 
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а) пән ді оқу барыс  ында қалыптасатын ғыл  ыми білімнің негі  згі 

элементтерінің бөлі  нуі (ғылыми факт ілер, денелер ме н қасиеттер тур  алы 

түсінік, олар дың сипаттамалары, заңд  ары, теориялары); 

б) осы тақыр  ыпта берілген негі  згі, анықтамалық жә не бағынышты 

түсіні  ктерді тарату; 

в) білім бе ру жүйесінде жә не студенттердің кәс  іби дайындығында 

анықт алған ұғымдардың маңызд ылығын нақты анықт  аңыз. Оқу 

матери алының мазмұнын өзге рту бойынша жұм ыс оларды қай  та ойластыру 

теті гіне бағдарлай оты  рып құрылады жә  не төрт кезе ңнен тұрады 

(критер  иалды алгоритм кезеңд  еріне сәйкес): 

1. Тұлғ алық маңыздылығы реті  нде білім ал  у деңгейінде мә н-мағынаны 

жа ңа қырынан түсі  нуге дайын бо  лу (феноменді түсін  удің жинақталған 

ғыл ыми тәжірибесінің мүмкінд  іктерін жоққа шығ ару). 

2. Білім беру дің дәстүрлі көрініс  індегі қарама-қайшылы  қтарды анықтау 

жә не жеңу, жа  ңа мән-мағы наны және оғ ан деген қар  ым-қатынаст а өз-өз ін 

ұйымдастыруға алд ын ала дайы ндық ретінде (бұры  нғы мағыналардың беде лін 

түсіру жә  не маңыздыларды құ  ру). 

3. «Бұрынғы мағына  лардың беделін түс іру» негізінде ба р білімдерді 

қай та құру, ола  рға өзін-өз і ұйымдастыратын қар ым-қатынасты теори ялық іске 

асыр уға дайындық реті нде (өзіндік мағына ларды енгізу). 

4. Ө з мағынасын і  с жүзінде іс ке асыруға дайы  ндық ретінде же ке қарым-

қаты нас моделін әзір  леу (өзекті мағы наны іске асы  ру). 

Оқытудың мазм ұнын көрсететін негі згі элемент бо ла отырып, оқ  у 

жоспарының пәнд  ері бойынша оқ у-әдістемелік кеш ен жаңа мазм ұнды меңгеру 

жә не оқу матер иалын өзгерту кезі  нде бағ  а жетпес көм ек көрсетеді. Ке з-келген 

пә н бойынша ОӘ  К орталық буы  ны жұмыс бағдар  ламасы болып табы лады. 

Онда мама нды дайындаудың жал  пы үдерісіндегі әрб  ір пәннің мақса  ттары, 

міндеттері, рө лі мен ор  ны көрсетілген, ә р пәннің мазм  ұны көрсетілген. 

Соны мен қатар, ОӘ  К пәнді меңге рудің әдістері ме н құралдарын қараст  ырады: 

- пән негіз  дері бойынша нұсқа улық; 

- өздік жұм ыс тақырыптарына арна  лған әдістемелік ұсыны стар; 

- пәнді оқ  у барысында алғ  ан білімдерін қолд  ана отырып, шеш  уге 

мүмкіндік бере  тін тапсырмалар ме  н жеке тапсыр  малар жиынтығы; 

- тапсыр малар бойынша практи  калық жұмыс; 

- -тапсыр малар мен тест тер жинағы; 

- тест тер мен емтиха  ндарға арналған сұра  қтар тізімі; 

- курс  тық жұмыстарды орын дау бойынша ұсыны  стар; 

- мультимедиа жә не материалдар жин ағы; 

Интернет арқ ылы алынған ғыл  ыми ақпарат. 

Оқ у-әдістемелік қамта  масыз ету деген іміз - осы курс  тың мақсаттары ме н 

міндеттерін толы  қтай жүзеге асыр атын бағдарламалар, оқулы  қтар мен оқ у 

құралдарының, дидакт  икалық материалдардың, оқ  у-әдістемелік кешенд ердің 

жиынтығы. Оқ у мазмұны оқы  ту мен оқу да әртүрлі деңгей  лерде жүзеге 

асыры лады. В.В. Краевский жә не И.Я. Лернер тұжырым  дамасы бойынша 
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біл ім мазмұны әлеум  еттік тапсырыстың педагог  икалық моделі реті нде 

бірнеше деңгей лерде қалыптасады: 

1) жал пы теориялық көзқар  астар; 2) оқу пә  ні; 3) оқу матер  иалы. Оқу 

үрді  сіне сәйкес біл  ім мазмұны төрт інші деңгейге өте  ді, педагогикалық 

шын дық нақты мек теп туралы бол ған кезде мұғал імдер мен оқушыл  ардың 

пайдасына айна лады, мұнда бесі  нші және қорыты  ндыда оқушылардың же  ке 

басына көң іл бөлінеді. 

Кел есі категория - «оқу лық» оқу матери алдары деңгейінде оқ  у мазмұнын 

іс ке асыру ныс аны ретінде. Әйг ілі дидакт И.К. Журавл евтың пікірінше 

«оқулық бұ л білім бе  ру іс-әреке тінің білім бе  ру бағдарламасының уақ  ыты мен 

кеңіс тігі, процесті жүй  елі жақындату ме  н меңгеруді ұйымда  стыру» деп 

сана йды. Жалпы, авт  ор оқулықты «Өза  ра байланысты компон  енттер»деп 

тұжыры мдайды [179]. 

Оқу бағдарл амасын жобалауды түз ету (қорытынды) кез еңі екі рәсі  мді 

қамтуы мүм кін: жобаланған Б  Б сыртқы баға лау және он ың даму нәтиже лерін 

түзету. Сыр тқы бағалау рәсім дерін жетекші жұм ыс берушілердің, біл  ім беру 

саласы ндағы жетекші маманд  ардың және оқ у бағдарламасын зердел еудің 

жетекші ғалымд арының қатысуымен өткі  зген жөн. Біл  ім беру сапа  сын 

тәуелсіз баға  лау - бұл біл ім беру ұйым  дары жүзеге асыр  атын білім бе ру 

бағдарламаларына сәйкес тігін анықтау үш  ін жүргізілетін баға  лау 

процедурасы. Осыл  айша, оқыту бағыт  тары бойынша біл  ім беру 

бағдарла  маларын (барлық деңгей  лерді) әзірлеу кезі  нде келесі кезеңд  ердің 

бірізділігі байқа  лады: оқу жоспа  рлары мен курс  тық бағдарламалар 

модуль дерге біріктірілген модул  ьдік оқу жоспа рлары түрінде ола  рды жүзеге 

асы ру үшін е ң оңтайлы бол ып табылады: 

- бағда рлама үшін әлеум  еттік «тапсырыс», он  ың сұранысы, жұм ыс 

берушілермен кең  есу, білім бе ру бағдарламаларын анық тау (оқытудың 

траекто риясын анықтау); 

- бағдарл  аманың мақсаттары ме н міндеттерін сипат таңыз және оқы ту 

нәтижелерін құзыре ттілік тұрғысынан сипат таңыз (бағдарламаны аяқтағ  аннан 

кейін оқуш  ыны қамтамасыз ет е алады); 

- түле кті жоғары біл імі бар тұл ға ретінде сипатт айтын және жал  пы 

(әмбебап) мам ан ретінде сипатт  айтын мамандандырылған (кәсі  птік) 

құзыреттілік ; 

- Бағдарл аманың мазмұны ме  н құрылымын қалыпт астыру және сипа ттау 

(Модульдер тіз імі және олар дың несиелердегі көл емі); 

- бағдарламаның құрыл ымын, оқу нәтиже  лерін және құзыретт іліктер 

жиынтығын текс  еру (құзіреттерін артт  ыру арқылы бар  лық білім бе ру 

бағдарламаларының элемен  ттерін көрсететін «нұсқа улар» жинақтау); 

- оқыт удың тиісті нәтиже  лерін, ұсынылған оқы  ту әдістері ме н 

құзіреттілігін анық тап, бақылап, бағал  айды; 

Бағалау жүйе сін құру (ағым дық бақылаудың прогре  ссивті 

процедуралары, ара  лық және қорыт ынды аттестаттау, балл дық-рейтинг 

нем есе басқа техноло  гиялар, оқытудың ұсыны  лған әдістерін қолд  ану және 

құзыре ттерді бағалау); 
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Оқ у процесінің сапа  сын, оны үне  мі жаңартып отыр  уды және қолда нуды 

қамтамасыз ет у үшін ке рі байланыс жүйе  сін қалыптастыру жә  не 

ұйымдастыру. 

Біл ім беру бағдарла масының келесі құры  лымы ұсынылады: 

Біл ім беру бағдарл амасын әзірлеуге арна  лған түсіндірме жаз  ба. 

Білім бе ру бағдарламасының тол ық сипаттамасы: 

- біл ім беру бағдарла масының мақсаттары ме н міндеттері; 

- оқ у аймағындағы біл ім беру бағдарла  масының сипаттамасы (оқ  у 

ұзақтығы ме н бағдарламаның сыйымд  ылығы, талапкерге қойыл  атын 

талаптар); 

- түле ктің кәсіби қызме  тінің сипаттамасы (фил  иал, объектілер, пән  дер, 

кәсіптік қыз мет түрлері). 

Құзыре ттілік шарттарынан күтіл  етін оқу нәтиже леріне қойылатын 

тала птар: 

- жалпы (әмбе бап) құзыреттілік; 

- жүйе лік құзыреттілік; 

мек теп түлегінің құзыре ттілік моделі. 

Оқы ту нәтижелерінің саяс аты: 

- үлгерімді ағым дық және ара лық бақылауға ал у; 

- Жалпы бақы лау (аралық аттес тация); 

Қорытынды аттест аттау. 

Білім бе ру бағдарламасына қойыл атын талаптар: 

оқ у жоспары (еңб ек және сыйымд ылықты ескере оты рып, оқу жылда  рына 

модульдер бө  лу); 

- элективті курст ардың каталогы (модул  ьдер); 

- практикалық мод уль (практика) бағдар ламасы. 

Білім бе ру бағдарламаларын ресурс тармен қамтамасыз ет у: 

- интеллектуалды (интеллек  туалдық) ресурстар (ПО  Қ); 

- материалдық ресур  стар (материалдық-техни калық база); 

- біл ім беру ресур  стары (оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у). 

Білім бе ру бағдарламасын жаңа рту және редакц  иялау: 

- білім бе ру бағдарламасын жасау шының бұйрығы, біл  ім беру 

бағдарл амасын жаңарту жә  не әр түр лі саладағы қазі ргі жетістіктерді еск еру.  

 

2.1.2 ЖОО-ны ң оқытушысымен оқ у-әдістемелік қамта масыз етуді 

дидакт икалық жобалау иннова циялық үдеріс реті нде 

Жоғары педагог икалық білім бер  уді дамытудағы зама науи үдерістердің 

бі рі − педагогикалық жоба лау, ол педагог икалық шынайылықта туынд  аған 

және қоға мның мәдени-тар ихи дамуындағы білі  мге деген қажетті ліктің табиғи 

көрі нісі болып табыл  атын түсінік.  

В.Е. Ради онов жобалаудың көпқ  ырлы мәдени-тар ихи түсінігі он  ың 

қызметінің барлық салала рында қатысатын ке  з-келген адам ның өмірлік 

белсенді лігінің маңызды құра  мдас бөлігі бол ып табылады. «Кәс іби-

педагогикалық қыз  мет, ғылыми нем  есе тәжірибелік ос  ы қатардағы 

ерекшел іктерді құрамайды. Педагог  икалық жобалаудың сынд  арлы 
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тұжырымдамасы шеңбе  рінде бұл жағ  дай жаңа атал ымға ие бо ла отырып, әр  і 

қарай дам  иды. Ол педагог икалық қызметті ұйымда стыру бойынша жарлы  қтар 

әзірлеу үш ін негіз бол  ады. Жарлықтар төмен  дегі ережелерге негізд  еледі [180]:  

− Мәдени-тар ихи өзгерістердің жылда  мдығы, өзгермелі жағда йында 

педагогикалық жобал  аудың арнайы ұымдаст  ырылған үдерісіне көпт  еген 

педагогтардың әртү  рлі формалар ме н тарауларда қат ысу мүмкіндігі. 

− Мұн дай үдеріс барыс ында қолданыстағы педагог  икалық жағдайды 

жа ңа, неғұрлым қола  йлы болып өзге рту жолымен ө  з болмысын көрс ету және 

өз ін-өзі жүз еге асыру кезі  нде педагогтардың өзе кті қажеттілігіне і  с-әрекеттік 

жау ап болуы мүм кін. 

− Өз болм  ысын көрсету жә  не өзін-өз і жүзеге асы  ру қажеттілігі бі з 

педагогикалық жоба лау деп атай тын іс-әрекет тердің ерекше қатар ымен  

қанағаттандырылады. Бұ  л қызмет педагог икалық іс-әреке ттің өзгеруін алд  ын 

ала анықт ауға және «нақ ты материалдағы сына ққа дейін» ос  ы немесе өз ге де 

ойла рды жүзеге асыр  удың салдарын зерт  теу, болжау, баға лау үшін арна лған». 

Осылайша, дидакт икалық жобалау таны  мал мәдени-тар ихи жағдайға 

байла нысты кез кел  ген кәсіптік педагог  икалық қызметте бола тын табиғи 

дағдыл ардан, педагогикалық жобал  аудау туындайтын же  ке әрекет реті  нде 

пайда бол ады. 

Дидактикалық жоба лау төмендегідей ұйға  рым жасайды. 

1. Бұры нғы жағдайға балам  алық жобалық идеял  ардың пайда бо  лу, іріктеу 

жә не даму тар ихы сияқты, бұр  ын-соңды болм аған жағдайға та  п болған ад ам 

үшін заң ды шешімнің дерек  қоры ретінде қар  ау. Өткенге қар  ай, келешек 

жоба лары үшін педагог икалық тәжірибе, түп  кі ойдың дерег  індей, қазіргі 

мәсе лені шешуде ақ ыл айтып жіберг  ендей қолдау көзқа расы болады.  

2. Педагог икалық іс-әреке ттің таптаурындарынан аул  ақ болу, мәселе  лерді 

шешу, қолдан ыстағы тәжірибені поляриз  ациялау, келешекке тол ық 

жауапкершілікпен (болаш аққа арналған ос ы фрагментке қат ыса білу қабі  леті) 

саналы таң дау үшін шақ ыру ретінде, сана  лық мақсатты жалғасу лардың тармақ 

нүкт есі ретінде он  ың әрбір сәт ін көру. 

3. Болаш ақта жоспарланған ос  ы немесе өз ге де жобал  арды жүзеге 

асыр удың салдарын бол жай білу, болжа  мдау, модельдеу мүмкі  ндігі. Ықтимал 

оқиға ларды алдын ал а білу, күтп  еген зерттеуде адамд  арды жинау, қаже  тті 

тұжырымдаманың «жал  пы формасын», метафор  аларды немесе ойд  ың өзге д  е 

нысандарын та бу. 

Педагогикалық жоба  лау – қоғамда мақс  атқа бағыттала оты  рып, қайта 

біл ім берумен тығ ыз байланысты түсі нік. 

Кез-кел ген жобалау те  к іске асыр  ылу идеясымен толықты  рылған 

дәрежеде мағы наға ие бол ады. Субъективті тұрғ  ыдан алғанда, бұ  л бағдарлық 

нүкте лерді бұрмаламай, те к адам алғ ан идеяларды іс ке асыруға бол ады дегенді 

білді реді. Сонымен бір  ге, егер әлеум  еттік жүйенің субъек  тілері жобалаумен 

бірш ама айналысса, ке  з келген жоб  аны жүзеге асыр  уға болатындығы 

түсін іледі. Осылайша, әлеум еттік жобалау үш  ін жиынтық тақы  рып міндетті 

бол ып табылады. Жоб аны жоспарлау жә  не іске асы ру процесі 

1-қад ам. (Қайта) қажет  тілік пен мүмкін дікті бағалайды 
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2-қад ам. Жобаны жоспа рлау тобын құры  ңыз 

3-қадам. Жоба ның мақсаттары ме н міндеттерін әзір леу 

4-қадам. Логик  алық модель жаса ңыз 

5-қадам. Көрерме ндерді таңдаңыз жә не сипаттаңыз 

6-қад ам. Бағдарлама форм атын және жетк  ізу жүйесін орнат  ыңыз 

7-қадам. Оқыту шылар құрамының сап алы болуын қамта масыз ету 

8-қад ам. Оқу матери алдары мен стратеги ялардың сапалы бол уын 

қамтамасыз еті ңіз 

9-қадам. Материа лдарды, ресурстар ме н құралдарды жина  ңыз. 10-қадам. 

Төте нше жағдайларды жоспа  рлау. 

11-қадам. Жоб аны жылжыту, өтк  ізу және тар ату. 

12-қадам. Жоб аны іске асы  ру. 

Жобаны жоспа рлау барысында нәтиже  лерді қалыптастыруға наз  ар 

аударылады. Ұз ақ мерзімді нәтиж  елер: жобаның болж  амды түпкі әсе  рін 

сипаттаңыз. Мына лар әлеуметтік, эконом икалық немесе эколог  иялық 

жағдайлар бол уы мүмкін. Бұ л салдарлар күті  леді мінез-құлы  қтың белгілі бі р 

саны өзгерг еннен кейін. 

Ара  лық нәтижелер: аудито  рияның мінез-құлқ ына күтілетін әсе  рді 

сипаттаңыз жо ба. Жоба нәтиже сінде адамдар қан  дай мінез-құл ық өзгерістерін 

күт еді? Мыналар нәтиж елер білім, көзқ  арас, дағды нем есе ертерек өзгерг еннен 

кейін пай да болады. 

Қыс қа мерзімді нәтиж елер: жобаның күтіл  етін тікелей әсе рін 

сипаттаңыз (мы  с., Аудитория) қатыс удан кейінгі біл ім, көзқарас, дағ ды немесе 

ұмтыл ыстың реакциясы ме н өзгерістері жоба дағы патиация). 

Нәтиж елер: мақсатталған адамд арға жететін і  с-шаралар, оқиғ алар, 

өнімдер ме н қызметтерді сипат  таңыз. 

Кірістер: уақы тты, ақшаны, ад  ам ресурстарын, кеңс  ені, коммуналдық 

қызмет терді, жабдықтарды, материа  лдарды, материалдарды тізім деңіз. 

серіктестік қол дау және т.б. жоб аны орындау үш ін қажет. 

Сонды  қтан, қазіргі біл ім беру үрдіс імен тікелей байла  нысты 

педагогикалық диз айн мәселесін шеш уде білімнің жә  не бүкіл педагог икалық 

субъектінің өні  мді іс-әрек еті үшін жағ дай жасау қаж  ет. 

Біз оқы ту мен оқыт  удың қажеттілігін раста  ймыз, өйткені мұға лім мен 

оқуш ыға жоғары білі  мнің мемлекеттік біл  ім беру стандар  ттарын енгізу 

кезі нде оқушыға бағытт алған бағдарлы қозғ алыс траекториясын жаса  уға 

көмектесетін әдісте мелік құралдарды алд  ын ала бі лу және кө ру маңызды. 

Дидакт икалық дизайн ұғы  мы педагогикалық тео  рия мен иннова циялық 

педагогикалық практи каның дамуының жә  не соңғы процес  тердің өзара 

әрекетт есуінің нәтижесі бол ып табылады. Бұ  л өзара әрекетт  есудің сәйкес 

келм еуі педагогикалық диз  айн проблемасынан туынд  айды және 

педагог  икалық дизайнды шешу дің құралы реті  нде қажеттілікті туғы  зады. 

Демек, констру ктивті деп мәлімд ейтін дидактикалық жоба  лау 

тұжырымдамасы қазі  ргі заманғы педагог  икалық теория ме  н инновациялық 

тәжіри бенің ерекшеліктерін ере  кше түрде жүз  еге асырады. 



91 

 

«Жоба лау» термині баста пқыда тек техни  калық әдеиеттерде қолда  нылды, 

оның мазм ұны «тұрғылықты же  р, кәсіпорын, ғима рат, құрылыс са лу үшін 

(қай та құру), құр  ал-сайман, өн ім және т.б. жас ау үшін қаж  ет техника-

эконом икалық негіздеме, есеп тер, сызбалар, маке ттер, сметалар, түсін  дірме 

жазбалар жә не басқа д а материалдардан тұра  тын кешенді техни  калық 

құжаттаманы (жоб аны) дайындаудан» құра  лды. 

Инженерлік жоба лау негізінен ү  ш кезеңде жүз еге асырылуы мүм кін: 

бірінші кез ең - жобалау, екі нші кезең - техни калық жоба, үші  нші кезең - жо  ба. 

Кезеңдер зерт теу және жоба лық талдаудың терең  дігі мен талда удың 

айырмашылығымен ерекше  ленеді. 

Дизайн тұжырым дамасы туралы Т. Кудрявцев был  ай дейді: «Диз айн 

процесі - бұ л әр түр лі техникалық құжатт амада көрсетілген объек  тіге 

шағылысу проц  есі» [181]. Бұл диз айн өнімі, өйтк  ені модель өні  мді болжау 

жә не жоспарлау, бол  жау және жоспа рлау үшін қола йлы. 

Дизайнның ек і нұсқасы ба р: біріншісі - бірт ұтас нысанды құ  ру, екіншісі - 

проц есті орындау - яғ ни нәтижеге тіке  лей байланысты. Дидакт  икалық дизайн 

оқ у процесін жобал аудың екінші нұсқ  асын қолданады. 

Л.Н. Заха  рова, В.В. Соколова, В.М. Соко лов өз еңбект  ерінде іс-әре кет пен 

диза йнға жеке көзқ  арас білдіреді. «І с-әрекеттің бағ ыты нақты жағд  айда 

қатысатын субъек  тінің және күтіл  етін жағдайының жә  не ықтимал 

өзгеріс тердің заңдылығының жиын  тығы болып сана  лады» [182]. Дизайн 

психоло гиялық механизмдер ме  н процестердің бас  ым ерекшеліктерін еск  ере 

отырып, объек тінің қазіргі жағда  йынан күтілетін өзгері  стерге қол жетк ізу 

үшін жасал атын қадамдарға сәй  кес ішкі дизай  нында субъектінің бола  шақ 

моделін модель деуді қамтиды. 

Бұ л анықтамада өнім нің «мінсіздігі» білді  рілсе де, жоба лау 

модельдеумен теңесті  ріледі. 

Дегенмен, шын айы жағдайдан күтіл  етін жағдайға же ту жолында жоба лық 

емес, өнертап қыштық әрекеттің сип аты бар. 

Жоба лау әрқашан д а жағдайдың мін сіз күйінен шын  айы жағдайына қар  ай 

жүреді. 

Педаг огтың шығармашылық кәс іби қызметінде жоба  лау маңызды ор  ын 

алады. Жоба лау үдерісінде педа гог алдағы қызм етін мұқият ойласт  ырады, 

болжайды жә не терең талд айды, оның мазм ұнын педагогикалық тұрғ  ыда  

өңдейді. Жоб  аны ұйымдастырудың бары  нша рационалды форма  лары мен 

әдіст ерін іздейді. Он  ың құрылымын анықт  айды, жеке элемент терінің өзара 

байла нысын зерттейді, олар  дың өзара бірі  гуі мен байлан  ысының және т.б. 

бары нша оңтайлы форма лары мен әдіст  ерін іздейді, яғ  ни ұтымды жұм ыс 

жүйесін қалыпта стырады (И.П. Раченко). 

И.П. Раче  нко жобалауды құраст  ырудың бірнеше аспект ілерін бөледі. 

Әлеум еттік көзқарас тұрғы  сынан педагогикалық қызм  етті жобалау – бұ л 

тұлғаның, ұжым  ның дамуына, жаңар  уына қатысты жал  пы тәсілді жоба лау. 

Жобалаудың эконом  икалық аспектінің мә  ні – қызмет нәтиже  сінің тиімділігін 

қамта масыз етуден құра лған. Психологиялық ұстан  ымда жоспар і  с-әрекеттің 

заң ды бірізділігін анықт айтын мидағы иерарх  иялық құрылған үде ріс. 
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Автордың пікір  інше, жоспар құ  ру – бұл жұмы сты жобалау деге нді білдіреді. 

Жос пар жұмыстың белг ілі бір жүй  есі ретінде анықт алады, ал мұн  дай 

жүйелерді жоба лау жоспарлаудың негі  зін құрайды. Бұ  л жағдайдағы жүй ені 

жобалау деген іміз – оқу-тәр бие міндеттерінің психоло  гиялық-педагогикалық 

оңта йлы шешімдерін ізд  еу. И.П. Раченко «Педагог икалық қызметті 

жоспар лауға қосады: a) педа гог алдында тұр  ған басты мақ сат тұрғысынан 

педагог  икалық жағдайды баға лау; ә) негі зді болжамдау, жұм ыс барысы ме н 

нәтижесін кө  ре білу жә не сонымен байла  нысты оның жан  ама мақсаттары ме н 

міндеттерін анық тау; б) қаже  тті шаралар бағдарл амасын жасау, он  ы жүзеге 

асы ру әрекеттерінің бірізд  ілігі және бары  нша ұтымды әдіст  ерді, тәсілдерді 

жә не техникаларды таң  дау; в) уақ  ыт бойынша жұмы  стың нақты есе бі және 

он ың басталу ме  н аяқталу мерзім дерін бекіту; г) есепке ал  у және бақы лау 

формалары ме  н әдістерін анық  тау» [183]. 

Алайда, педагог икалық әдебиеттерде д  е осы проце стің өзара байла  нысы 

туралы ке  рі байланыс табы  лған. Мысалы, В.И.Загвяз  инский кез кел  ген іс-

әреке ттің кезеңдерін, он  ың ішінде педагог  икалық негізді қараст ырады: «- 

Бастапқы жағд айды талдау; диагно  стика, тенденцияларды анық  тау; - болжау 

жә не болжау; - мақсат тарды анықтайтын мақс атты анықтама; мақса  ттар; - 

жеке тапсырм аларды жоспарлау жә  не оларды шешу дің негізгі кезең  дері; - 

жоспарды бағда  рлама немесе жо ба (жоба) түрін дегі нақтылау, о  л өзгертудің 

әдіс тері мен құрал дарын басынан бас тап қажетті жағд айға дейін қараст ырады; 

бағдарламаның нем  есе жобаның, қойы  лған міндеттерді ше  шу, таңдалған 

жағд айға жету; - бақы лау және түз ету» [184]. Көріп отырған  ыңыздай, мұндай 

диза йнды нақты талда  умен жоспарды нақты  лайды. Біздің көзқар  асымыз 

бойынша, И.П. Рачен  коның [183, 130 б.] ұста нымы дұрыс де п білеміз, себ  ебі, 

болашақ оқы ту үдерісінің бағдар  ламасы немесе жоб  асы болғанда ға на өз 

қызм етін жоспарлау мүм кін болады. П.Е. Решет ников жасаған педагог икалық 

қызметті жоспа рлау әдістері қызығу шылық тудырады, о  л келесі жоспа рлау 

түрлерін белгі  лейді: бағдарламалық-мақса ттық, кешенді і  с-шаралық жә не 

жүйелік-техноло гиялық. Бағдарламалық-мақса ттық жоспарлауда қызме  ттің 

соңғы жә  не аралық мақса ттары жобаланады, сипатт  алады, ал қорыт ынды 

құжаттың жоспа рының формасы реті  нде жұмыс бағдар  ламасы қызмет ете ді. 

Кешенді і с-шаралық жоспар  лауда жобаланады: а) жоспарда шеш  уге  

бағытталған маңы зды міндеттер; б) кешенді сипат  тағы жұмыстың же ке 

бағыттары бойы  нша іс-шара лар; в) орын далу мерзімдері;  

г) орындауға жауап тылар адамдар; д) бақылау форма  лары және он  ы  

орындаушылар; е) сол кур  сты зерттеу бірізд  ілігі; ж) саба қтың негізгі 

кезең дері, оның жабдық  талуы, тыңдаушыларға тапс ырма [185]. 

Жүйелік-техноло гиялық жоспарлауда была йша  жобаланады: а) білім 

бе ру қызметінің тұжы  рымы немесе біл ім беру мекеме  сінің дамуы, 

экспер имент тұжырымы; б) оқу жосп  ары; в) студент  тердің кәсіби тәжір ибені 

меңгеруін қамта масыз ететін оқ  у және кәс  іби міндеттер жүйе  сін жасау; г) оқу 

үдері сінің кестесі; д) оқу пәнд  ері бойынша бағдарл амалар; е) әрб ір жеке оқ у 

курсын зерт теу технологиясы; ж) әрбір же  ке сабақты өтк ізу технологиясы;  

з) жұмыстың тиімділ  ігінің  нақты көрсетк  іштері мен критер  ийлері жүйесі жә  не 
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маманның кәс іби-тұлғалық дам уын, өсуін  диагнос  тикалау технологиясы;  

и) аралық жә не қорытынды аттес тация технологиясы; к) материалдық, 

қарж ылық, кадрлық қамта масыз ету бойы нша жұмыстар; л) даму реж  імі 

бойынша біл ім беру міндет терін шешудегі педагог  икалық ұжым даяр  лау 

бойынша жұм ыс. 

 

Кесте 7 ‒ Жоба лау, модельдеу, бол  жау және жоспа рлау қызметтерін 

салыс тыру. 

 
 Жобалау Мод  ельдеу Бол жау Жоспарлау 

м
ақ

с  ат
ы

 

 

жаңа объе кті немесе 

үде ріс жасау 

 

ныса нды 

немесе 

үдер істі 

зерттеу  

 

үдер істі өзгерту, 

он  ың мүмкін дам  уы 

нұсқаларын алд  ын-

ала кө ру, ұғыну 

ал да тұрған 

қызм етті ретке 

келт  іру 

 

қ
ұ
р
ал

д
ар

ы
 (

і  с-
ш

ар
ал

ар
) 

 

1)мақсат  тарын ұғыну, 

2)педагог  икалық 

жағдайды тал  дау, 

3)педагогикалық  болжа

м, 

4)қатысушылар 

қызме тінің моделін 

құ ру, 

5)оқыту 

техноло гиясын таңдау, 

6)қаже тті 

дидактикалық 

құрал  дарды таңдау 

1)зертт  елуші 

материалдың 

ақпар  аттық 

моделін құ  ру, 

2)ойша 

тәжір  иеден 

өткізу: қол  да 

бар жә не 

жаңа 

ақпарат  тарды

ң сәйкестігі, 

3)операц  иялы

қ модель 

құ ру, талдау 

(мұға лім мен 

қатысу шыны

ң әдістерін) 

1)бол  жам алды 

бағда рлану, 

2)болжалды фо  н, 

3)бастапқы мод ель, 

4)іздеуші бол  жам, 

5)нормативтікбо лжа

м, 

6)сенімділік 

деңг ейін бағалау, 

7)ұсыны стар жасау 

 

1)педагог  икалық 

жағдайды баға лау, 

2)мақсаттар ме н 

міндеттерін 

болжа мдау, 

талдау жә не 

анықтау, 

3)әре кет 

бағдарламасын 

жас ау,ұйымдасты

ру 

4)жұмы сты уақыт 

бойы нша есептеу, 

5)бақы лау мен 

есе пке алу 

форма ларын және 

әдіст  ерін анықтау 

н
әт

  и
ж

е 

болашақ үде ріс жалы 

егж ей-тегжейлі 

елес тету 

 

болашақ 

үдері  стің 

түбегейлі 

сызб  асы 

 

берілген жағда йдағы 

үдерістің бол уы 

мүмкін өт у нұсқасы 

оқы ту үдерісіндегі 

мұға лім 

қызметінің сип  аты 

ө
н

ім
 

Жо ба Модель Бол жам Жоспар 

 

Бұ л жағдайда авт  ор жоспарлау жә не жобалау ұғымд арын синоним 

реті нде қолданады. Соны  мен, қарастырылған бар  лық ұғымдар (жә  не сәйкес 

қызме ттер) тығыз байлан  ысқан. Модельдеу, бол  жау және жоспа рлау құрамдас 

бөл ігі ретінде жобал  ауға кіре ала ды. Педагогикалық қызме ттегі жобалау, 
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модел ьдеу, болжам жас ау және жоспа рлау қызметтерінің құры  лымы 7-кестеде  

бері лген.  

Модельдеу, бол жау және жоспа  рлау тұжырымдамасын дидакт  икалық 

дизайн ұғы мы тұрғысынан тал дау дидактикалық дизай  нның мәні бойы  нша 

бірқатар тұжыры  мдарды анықтауға, олар  дың ұқсастықтары ме н 

айырмашылықтарын анықт ауға мүмкіндік бер еді. 

Дидактикалық диз айн - әдіс-тәсі лдер жиынтығын сипатт  айтын, 

мұғалімнің оқ  у процесі ме н оның нәтижел  ерінің технологиялық құрыл  ымын 

түсінуін қамта масыз ететін мұғал  імнің шығармашылық кәс іби қызметін 

білді реді. Дидактикалық дизай  нның өнімі бола шақ оқу проце сінің дизайны 

бол ып табылады. Диз  айн мен модел ьден өзгеше, диз  айн мен модел ьдеу дизайн 

мақсатт арымен бірдей сана лады. 

Жобаны шынд ыққа айналдыру; Мод  ель нысанды зертт еуге қызмет ете ді. 

Модельдеу дизай нның ажырамас бөл ігі бола ала  ды, алдымен модель денеді, 

содан кей ін жоба нем есе жоба негіз інде жасалады. Дидакт  икалық дизайн 

болжа мымен тығыз байла нысты. Олардың орт ақ белгісі, жо  ба да бол жау да 

бола шақ дидактикалық құбыл ыстар жайлы бол жам (ақпарат) бер еді. 

Дегенмен, бол жау жобаға қарағ анда ықтималдық сипа  тқа ие жә  не сол нем есе 

басқа дидакт икалық үдерістің да му нәтижесін алд ын ала кө  ре білуді 

қамта масыз етеді. Жо  ба болса ос ы үдерістерді қай  та жасайды. 

Педагог икалық жобалау тұрғы  сынан алғанда, біл ім беру жүйел ерін тек 

білі  мге бағдарланған реті  нде құруға болм  айды. Болжамды біл  ім беру жүйе  лері 

қатарында өм  ір сүру идеяла рымен, өмір ме  н табиғатты өркенд  етудің, біреудің 

көзқара старын, өзара әңгімеле сулерін, ынтымақтастықты, же  ке адам ме н оның 

құқық тарын құрметтеуді түс  іну идеалымен қат  ар, ғылыми біл ім берудің 

идеал ымен қатар көрсе  тілуі керек. Басқ  аша айтқанда, мәде ниет болжамды 

біл ім беру жүйес інде адамның «шеш уші мүмкіндіктері» арқ ылы анықталатын 

қыз мет әдісі ме  н технологиясы реті  нде, білімнің субъек  тивті жағы реті  нде 

қарастырылады. Бұ  л әдістер ме  н технологиялар ада  мға өзінің «рұқ сат етуші 

шара лары» ретінде «алғ  аш рет пай да болады». Бұ  л «рұқсат ету ші шаралар» 

таб иғи емес, мәд ени-тарихи өнім  дер. Бұл жағд айда технологиялар өт  е кең 

түсін ікте, мәселені ше  шу механизмдері реті  нде түсіндіріледі. Біл  ім беру 

идеяс ының өзгеруі, тал  абы педагогикалық жоба  лау үшін белг ілі бір уақ  ыт 

ішінде пробле малық тұжырымдама үлгі  сін және он  ың шешімін бере тін 

жалпыға таны лған ғылыми жетісті  ктердің парадигмаларының ауы  суы арқылы 

ұсыны лған. 

Жаңа парад  игма шеңберінде адам ның мәдениет әле  мін рефлексиялық 

меңге руіне ықпал ете  тін педагогикалық жағда  йлар болжануда. Соны  мен бірге, 

бұ л даму адам ның өз өмір лік жобасын іс  ке асыруға ұқс ас. Қолданыстағы 

мәд ени-тарихи жағ дай бұл жағд  айда ұқсас жоба ның шектеулері реті  нде 

қызмет ете ді. Бұл шекте улер диалог арқ  ылы жүзеге асыр  ылуы керек, 

жобаиге рілген, яғни ол  ар бойынша айырма шылық жасалады: рұқ  сат етілген; 

мінд етті; тыйым салы  нған. 

Дәстүрлі ем ес педагогикалық жоба лау үдерісі, ықти  мал технологияны 

бол жау ретінде, динами  калық заңның көрі  нісі ретінде түпн  ұсқа тұтас 
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тұжырым даманы ашуға жә  не нақтылауға мүмкі  ндік беретін жоспа  рдың 

дәйекті дам  уы ретінде пай  да болады. Нәтиже сінде, түпнұсқа ид  ея нақты 

идеял ардың тұтас тізб  егін қалыптастырады, келеше  ктегі өмірді жүз еге асыру 

үш ін балама сызық тарды анықтайды. 

Жоба лық іс-әреке ттер үшін маңы  зды әдіснамалық ба за анықталған 

мәселе лерді мүмкін ықти  мал шешімдердің белг  ілі бір кеңіст  ігіне «созу» үш  ін 

орнату бол  ып табылады. Мұн  дай созылу жоба ның міндеттерінің ыдыра  уына 

негіз бол ады. Диалогтің нег  ізі оның ұты  мды және құнды лығы бар 

тарапт арының екіжақтылығы бол ып табылады. 

 Жүргіз ілген жұмыстар инноваци  ялардың нәтижесін, қоға  мда да, біл ім 

беруде д е тиімді қай  та құрылымдау құр алы екенін дәлел дейді.«Инновация» 

түсі нігі алғаш ре т XIX ғасырдағы мәдениетта  нушылардың зерттеулерінде 

пай да болды. Бұ л бір мәдени еттің кейбір элемен  ттерін басқасына енгі  зуді 

білдіреді. Бұ  л мағына этногр  афияда әлі күн  ге дейін сақта лған. ХХ ғасы рдың 

басында матери алдық өндіріс саласы  ндағы техникалық жаңалық  тардың 

заңдары зертт елген инновация ғыл ымы туралы жа  ңа білім сал асы пайда 

бол ды.  

Инновациялар педагог  икалық санат реті  нде пайда бол ған кезден бас тап 

қоғаммен бір ге жүрсе д е, олар салыст ырмалы түрде жа  с, сондықтан ола рды 

анықтауда кей бір айырмашылықтар ба  р. Педагогикалық жаңа  шыл-дықтарды 

зерт теу инновациялық үдеріс  тердің ағынын, құрыл ымын, жіктелуін жә  не 

ерекшеліктерін зерт теу нәтижелерін талда умен байланысты.  

Теори ялық-әдіснамалық деңг ейде бұл мәсел елер Н.И. Лапин,  

А.И. Приг  ожин, Б.В. Сазонов, В.С. Толс  той жұмыстарында бары  нша іргелі 

түр де көрініс тап ты.  

В.А. Сластенин, Л.С. Поды  мова атап көрсет кендей, жаңашылдық дәст үрі 

өте маңы зды, ол ос ы нысанның бұрын  ғыдан сапалы қал ай ерекшеленетінін 

көрсе теді [186]. В.М. Полонскийдың түсі  нігі бойынша, жаңаш  ылдық деңгейін 

баға лау, ауқымды дәре жеге нақты сан дық мән жә не формалды баға лау рәсімін 

бе ру.  Ол кел есі дәйектемелерді бөл іп көрсетеді: 

− Белгі ліні өзге сипа  тта құру, яғ  ни, іс-жүзі нде жаңаның, 

жаңашыл дықтың болмауы. 

− Өзгер меген өзгерістермен белгі  ліні қайталау; 

− Қазі рдің өзінде анықталғ  андарды нақтылау, бек  іту; 

− Белгілі маңы зды элементтерге толық тыру; 

− Жаңа объек тіні сапалы құ ру [187]. 

«Педагогикалық иннов ация» түсінігін анық  тау кезінде зертте ушілер 

түрлі аспект ілерді бөліп көрсе теді (М.С. Бургин, Г.И. Огло бин, А.М. Саранов,  

В.А. Слобод чиков, Н.Р. Юсупбеков, В.А. Сласт  енин, және т.б.), ат  ап айтқанда: 

− біл ім берудегі иннова циялар жаңашылдық реті  нде қарастырылады, 

яғ ни бастамашыл педагог  икалық іздестіруде арн  айы әзірленген, зертт елген, 

дамыған нем  есе «кездейсоқ тап қан» нәрсе бол ып саналады. Жаңаш  ылдық – 

бұл белг ілі бір жаңал  ықтың нақты деңге  йінің ғылыми-теори ялық білімі  

(М.С. Бур  гин, В.М. Полонский) ғыл  ыми және теори ялық білімдері жә не білім 
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бе ру жүйелерінің бейім  делу критерийлеріне сәй кес келетін тиі  мді білім бе  ру 

технологиялары (В.П. Бесп  алко, В.Н. Максимова, В.В. Сері  ков және басқ алар) 

және техноло гиялық сипаттамалар түрі  нде жасалған (Н.П. Гуз  ик,  

Е.П. Потапова жә не басқалар) тиі  мді педагогикалық тәжі  рибе жобасы, а л 

жалпылама тәжі рибе қазірдің өзі нде есептелген иннова циялар;  

- педагогикалық иннова циялар астарында соны  мен қатар жа ңа енгізілім 

түсінді ріледі, яғни жаңашылд  ықтарды игеру ме  н енгізудереттемесіз-а қ, 

олардың дам уы инновацияның шар  ты ретінде қарасты рылады, бірақ он  ың 

құрамына кірм ейді (П.И. Карташов, Г.И. Огло  бин). Жаңа енгіз ілім 

педагогикалық ғылы  мның жетістіктерін (А.А. Арла  мов және басқ алар) 

практикаға енгі  зген кезде, оз ық педагогикалық тәжір  ибені ендірумен  

(Я.С. Турб  ский және басқ алар) қолданылады. Соны  мен қатар, жа  ңа  зерттеу 

бұ л − жаңашылдықты түс іну мен іс  ке асырудың арқас  ында қалыптасатын 

оқы  ту мен біл ім беру тәжіриб  есінің жаңа жағд айы: 

− инновация, жаңашы  лдықы дамыту, зертт  еуді игеру жә не өнімді енг ізу 

үдерісі реті нде түсіндіріледі. Соны  мен қатар, жаңашы лдықты дамыту жә  не 

жаңа енгізілім діжүзеге асыруда бүк  іл өрісінің карт асы модельденеді 

(А.И. Приг  ожин, Н.Ю. Юсупбекова жә  не т.б.). 

Педагогикалық зертт  еулер нәтижесінде мұғал імнің кәсіби қызм етін 

талдау тұрғы  сынан инновацияның маңы  зды ерекшеліктерін анықт  ауға әрекет 

жаса лды. 

Инновация В.А. Слас тенин жә не Л.С. Подомовтың пікір  інше, құралдар 

(жа ңа әдіс, әдіс  теме, технология, бағдарл амалық жасақтама жә  не т.б.) және 

белг ілі бір кезең дегі инновация [186, 156 б.]. Инноватикада бұ  л «жаңа өмір  лік 

цикл» түсіні гінде көрінеді. 

И.И. Прод анов инновацияларды (жаңалы  қтарды) адамдарға жа  ңа 

қажеттіліктер ме н мүдделерді қанағат  тандыру және он  ың тиімділігі, 

тұрақт ылығы мен өмірше  ңдігін қамтамасыз ет у үшін жүй еде белгілі бі р 

сапалы өзгері  стерге қол жеткі  зуге мүмкіндік бере  тін инновацияларды 

құру дың, таратудың жә  не пайдаланудың интеграц  ияланған, мақсатты проц есі 

ретінде қараст ыруға болады де  п санайды [188]. Иннова  циялық процесс 

ескі рген нормалар ме  н ережелердің, рөлде рдің және жи  і өзгеретін сапа  лық 

жағдайлардың тозу ымен байланысты. 

Ө з зерттеуміздің міндет терін шешу үш  ін әлеуметтік жүй  ені (білім бе  ру, 

қоғам тұта стай алғанда) дамыт  умен инновацияларды қо  су туралы жоға  рыда 

айтылған мәлі мет өте маңы зды. Сондықтан зертте  ушілік ізденісте бі  з 

бастапқы ере же ретінде В.И. Загвяз инский идеясын алд  ық, ол 

«иннова  циялық педагогикалық үдері  стер қоғам даму ының прогрессивтік 

үдеріс теріне жауап бере  тін белгіленген тапсырм аларды тиімді шеш уге 

мүмкіндік бере тін үдерістер бол  ып саналады (кей  де өз міндет терін дәл 

айқын дауға болады)» дей  ді [184, 5 б.]. Басқ  аша айтқанда, бі  з инновациялық 

үдеріс терді білім бе  ру жүйесін дамыт  удың жетекші механизм  дерінің бірі 

реті нде қарастырамыз. 

Педагог икалық әдебиеттерде біл  ім беру саласы ндағы инновациялық 

процес тердің екі тү  рі бар. Бірі нші тип - бұ л инновациялық проц  есті жүзеге 
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асыр удың тәсілдері ме  н құралдары тур  алы толық ақпаратта ндырылмай, 

неғұрлым сұран  ысқа ие болу дан гөрі, өз і жүретін иннов  ация. 

Білім беру дегі жаңашылдықтың екі  нші түрі - сан алы, мақсатты, ғыл  ыми 

негізделген пәнар  алық қызмет. 

Иннова циялар қоғамдағы жа  ңа қатынастардың пай  да болуынан жә  не 

қоғамдағы өзгеріс тердің пайда болу ынан басталатын кәс  іби қызметтің 

өзгер  уіне әкеледі. Екі  нші жағынан, адам  ның өмірге жә  не қоғамға қойыл атын 

талаптарының сип  аты мен мазм ұны да өзге реді. 

А.И. Пригожин «инновация субъект  ісінің басты сип  аты оның өз ін-өзі 

тан уы, яғни ө  з бастамасы субъек тивті және өмір інің әлеуметтік негі зін түсінуі 

бол ып табылады». Авт ор мақсатты болж  амды және мақс  атты біртұтас тұл ға 

ретінде ұсын  ады [189]. Мұғалім иннова  циялық қызметтің субье  ктісі және 

он ың ұйымдастырушысы реті  нде инновацияны құ  ру, пайдалану жә  не тарату 

проце сіне қатысады, он  ың құрамына иннова  циялар мен объек  тілер, сана, 

дәс түр және т.б. мүм  кін өзгерістерді талқы  лаңыз. 

Қоғамның адам ның талаптарына сәй  кес келмеуі, сон дай-ақ адам ның 

қоғамдық қажеттілі ктерінің күтілетін нәтижел ерінің қайшылықтары адам  ның 

сыртқы әлем  мен және же ке адаммен қар  ым-қатынасында сөз  сіз туындайды. 

Бұ л кикілжіңдер жа ңа талаптар ме  н ережелерді сақтам  аудың негізі, ойлау дағы 

нақты өзгер істер негізі бол ып табылады. Ад  ам өміріне дег  ен сұраныстарын 

қай та бағалау қажетт  ілігі, оның көзқа  расын өзгертуге жә  не өз-өзі не деген 

көзқ арас қажетілігі алды  нда тұрады. 

Нәтиже сінде педагог өт е маңызды қабіле  ттерге ие: тос ын сыйларға дай ын 

болу, тәуек  елді қажет ете тін тәуелсіз шешім дерді қабылдауға дайы  ндық, олар 

үш ін жауапкершілікті ө  з мойнына алу ға дайындық, өздер  інің және бас  қа 

адамдардың әрекет терін бағалаудағы сы ни тұрғы. 

Бола шақ инновациялық і  с-әрекет мод елі екі қосы  мша бөліктен тұр  ады. 

Біріншісі, мотива  циялық қарым-қатына старды еліктеу, жұқт ыру, 

имитациялық, модел ьдеу арқылы өзге рту арқылы құры  лады. Ол 

инновац ияларға және ола рды жүзеге асыр  уға байланысты оқиғал ардың 

тәжірибесіне дег ен көзқарасты айқын  дайды. Екінші жү  йе ақпаратты біз дің 

қоғамның құрыл ымын қолдайтын бағы  тты, саналы иннова циялық оқыту 

арқ ылы алады.  

Инновац ияларға жағымсыз әсе рін тигізетін жағда йлар ретінде  

Е.Н. Ермо лова келесілерді бөл іп көрсетеді: «шама дан тыс, жыл дам енгізілуші 

иннова циялар; шектен ты  с жиі ендірі  летін инновациялар (тұра  қты); кең 

ауқы  мды (жүйелік) иннова циялар; баламалы иннова циялар» [190]. 

Инновациялық мәс еле бойынша әдебие ттерді талдау иннова  циялық 

үдерістердің ағым ының кезеңдерін анықт  ауды қажет ете ді. Сонымен қат ар, 

инновациялық жікте  удің негіздері болған дықтан, инновациялық процес  тердің 

сатыларын бөл уге жалпы қабылд анған тәсіл жо қ. 

Бұл зертт еуде К.А. Радугина ұстан ымына сүйене оты  рып, оның жұм  ысы 

инновациялық процес  тердің «өмірлік цик лы» болып табыл  атын 

тұжырымдамасын келес ідей көрсетеді. Иннова  цияның өмірлік цик  лі үш 

негі  згі кезеңді қамт  иды. Біріншісі − инноваци  ялардың қажеттіліктері ме  н 
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мүмкіндіктерін хаба  рдар ету, тиі  сті инновацияларды ізд  еу, даму жә  не 

тәжіриб елік іске асы  ру. Пайда бо  лу сатысы иннова циялық ой, жо  ба, жоспар, 

тәжі рибе және іс ке асыру сия  қты түсініктерде д  е сипатталуы мүм  кін. 

Инновациялық дерекк  өздер инновациялық о  й үшін алғыша  рттар жасайды. 

Иннова циялық ой астар ынан қоршаған ор  та сұраныстарын талда удан алынған 

жүйел енген ақпараттар түсін іледі [191]. 

Инновациялық жо  ба түсінікті жә не егжей-тегж  ейлі ой реті  нде 

қабылданады. Он ы жоспардың жақ сы дамыған иде ясы ретінде ұсын  уға 

болады жә не кәсіпорынның жа  н-жақты да му стратегиясындағы тал дау 

объектісі бол  ып табылады. Иннова  циялық жоспар - бұ л бекітілген 

иннова циялық жоба. О л кәсіпорынның интеграц  ияланған стратегиясының 

құра мдас бөлігі реті  нде қабылдануға қаже тті деңгейге дей  ін жасалды, он  ың 

соңғы кез еңі инновацияларды тіке  лей енгізу бол ып табылады. 

Екі  нші кезең дифф  узия (кірігу) де п аталады жә не бірнеше ре т 

қайталануын, бас қа нысандардағы жа  ңа енгізілімнің көшір  месін алдын-ал а 

қарастырады. 

Үші  нші кезең тиі  сті объектілердің бас  қа, тұрақты жұм  ыс істейтін 

элемент терінде жүзеге асырылады. Жа  ңа енгізілім ке з келген ара лық 

кезеңдерде тоқтат  ылған жағдайда толы қтай аяқталған де п саналмайды.  

Сонды  қтан зерттеу мәселе лерін шешу үш  ін инновацияның өмір  лік 

циклінің әрб  ір сатысында педагог  икалық білімнің жа  ңа жүйелі сапас ының 

пайда болу ына ықпал ете тін инновациялық үдеріс  терді басқару үш  ін 

жағдайларды анық  тау қажет. 

И.И. Прод  анов білім беру дегі инновациялық үдеріс  тердің мәселесін 

теори ялық талдаудың кел  есі нәтижелерін келті  реді: 

−  инновациялар нақ  ты тарихи сипа тқа ие, он ы құру, дам ыту және енг ізу 

процесі он ың сапалы өзгері  стері мен тиімді  лігін қамтамасыз ету ге 

бағытталған; 

− біл ім берудегі иннова  циялық процестер қоға мның прогрессивті 

даму ының алдында тұр  ған міндеттерді тиі  мді шешуге мүмкі  ндік береді; 

− оқыту шыны инновациялық үдеріс  терге енгізу кәс  іби қызмет субъе  ктісі 

ретінде ө з ұстанымын қалыпта стыруды қамтамасыз ете ді; инновациялық 

үдеріс тердің өздері белг ілі бір жағдай  ларда оқытушының кәс іби өсуінің кө  зі 

болып табы  лады [188, 149 б.]. 

Бірқ атар жұмыстарда (М.М. Пота шник, В.С. Лазарев, Т.И. Шам ова,  

В.П. Кваша, Л.И. Треть якова, А. Ничо льс және т.б.) иннова  циялық 

үдерістердің басқар ушылық аспектілері жеткі  лікті түрде сипатт алған. Жаңа 

енгізі лімді басқару мәселел  ерінде жоспарлау, үйлес  тіру, мониторинг жә  не 

бағалау маңы зды. Авторлар иннова  циялық іс-әреке  ттің келесідей 

құрауы  штарын инновацияны таң  дау, оны енг ізу, қолдау жә  не бағалау реті  нде 

айқындайды. Жа ңа енгізілімде ад ам факторы ме н қоршаған орта ның рөлі 

ере кше талданады. Осы  ған байланысты, О.С.Греб енюк, Т.Б. Гребенюк жа ңа 

енгізілім үдері  стің құрамдас бөлік тері педагогикалық жа  ңа енгізілімді тал дау, 

жаңа енгізі лімді таңдау жә  не оларды іс ке асыру жөнін  дегі іс-әреке  ттер, жаңа 

енгіз ілім енгізілу жылда мдығы, оларды енг ізу жолындағы қиынд  ықтар, жаңа 
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енгізі лімді бағалау бағдар  ламасы және т.б. сия қты құраушылард қарастырады. 

Осыл айша, инновациялық үдеріс  тердің басқару аспек  тісін сипаттайтын 

маңы  зды түсініктердің жиын  тығы анықталды [192]. 

 

 
 

Сурет 6 ‒ Иннова циялық үдерістерді басқ  ару логикасы. 

Америк андық және ағыл шын педагогтарымен (X. Вар  нет, Д. Гамил ьтон,  
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рөлі ме н арақатынастылығы анықт  алады; инновациялық үдеріс  терді зерттеу 

әдіст емесі ашып көрсет  іледі. 

И.И. Проданов тұжырым  дамасы инновацияны басқ  ару тәсілдерін зерт теу 

арқылы универс  итеттің профессорлық-оқыту шылық құрамына 

экстрапол яциялануы мүмкін құры  лым мен иннова цияның компоненттерін, 

критер ийлері мен деңгей  лерін анықтайды [188, 165 б.] (7-сурет ). 

Осыл айша, оқу-әдісте  мелік қамтамасыз ету ді құру иннова  циялық үдеріс 

реті нде ұсынылады. Бұ  л үдерісті басқ  ару түрлі деңге  йдегі педагогтардың 

кәс іби қауымдастығымен жүз еге асырылады: кафе  дра, жоғары оқ  у орны, 

айм ақ, Ресей. Бұ  л туралы толығ ырақ екінші бөлі мде айтылады. 

Дидакт икалық жобалау қызм  еті интеллектуалды, шығарм  ашылық сипат 

көрсе теді. 

Дидактикалық жоба  лау кезеңдері: 1) идеял  арды туындату, 2) бол уы 

мүмкін нұсқа ларды талдау, 3) шеш  ім қабылдау − оңта йлы нұсқаны таң дау.  

Жобалық і с-шаралар: а) процестің қайтым  дылығы, б) ә  р кезеңдегі 

түзет удің үздіксіздігі, в) дұрыс ем  ес алгоритм. 

Дидакт икалық жобалау есепт  ерін шешу кезі  нде біз жоба лық іс-әреке ттің 

кезеңдерін еске рдік: 1) идеялар құ  ру, 2) нұсқаларды тал  дау, 3) оңтайлы 

нұсқ аны таңдау. Ала  йда, мұндай жалпыл  анған түрде проц  есс проблемаларды 

шеш уге  қатыспайды. Ше шу әдісі субъек  тінің міндетіне әс  ер ететін жағд айға 

бастапқы күй  ден ауысуға мүмкі  ндік беретін процес  терді қамтуы кер  ек. 

Мәселелерді ше шу процесі біз ді пәннің таны  мдық қызметі реті  нде 

қызықтырады. Сонды  қтан «танымдық і с-әрекет» ұғым ының мазмұнына 

бал ама болатын операц  иялар жүйесін жас  ау қажет. 

Көпт еген міндеттерді ше шу жән е шығармашылық қыз мет психологиясын 

зерттеуш ілердің ізінен ер  е отырып, бі  з алғашқы опер  ация ретінде мінде ттер 

жағдайын нем есе бастапқы жағд  айды талдау де  п бөлеміз. Бұ л операция 

алға шқы жағдайдың мазм ұнын құрайтын білім  дерді өзектендіруді және пән 

міндетт ерінің құрауыштары арасы  ндағы байланысты орна туды мақсат тұт ады.  

Оқу пән  ін мұғалімнің нақ  ты және әдісте мелік білім жүй есі ретінде 

қараст ырамыз. Мәселенің жағд айын талдау кезі  нде білімнің бұ  л жүйесі пән нің 

барлық негі  згі міндеттерінің әдісна  малық негізін құра йды. 

Бұл компон ентке басқа компон енттер туралы біл ім кіреді, бір ақ бұл біл ім 

студенттерге арн айы бағытталған, тақы  рып, мақсат, т.б. ол  ардың мә ні емес, 

мағы насы туралы бол ады. Арнайы мамандан  дырылған, психологиялық-

педагог  икалық және әдісте мелік білім пробле малық жағдайға ықп ал етеді. 

Нақ  ты аудиторияның психоло  гиялық-педагогикалық ерекшел  іктері 

жайлы біл ім, оқу матер иалын таңдаудағы он  ы құрылымдау, оқ  у материалын 

баян дау сипатын анық  тау, негізгі матри алды енгізу деңг ейін анықтау 

(терең дігі жән е баяндау көл емі) тақырыбының сәйкестігінен көрі  неді, 

сонымен қат ар оқыту үдері  сінің дамытушы және тәрбиелік міндет  терін шешу 

жолд арын табуға көмект еседі.  

Аудиторияның психоло  гиялық-педагогикалық ерекшел іктерін 

дидактика-лы қ мақсатпен үйлесті  ргенде оқу мақс  атын қалыптастыру жүр  еді, 

яғни оқы ту мақсаттары біл ім алушылар үш ін нақты міндет  терге айналады. 
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Соны мен қоса, оқы  ту технологиясын таң  дау, сыныптың ерекшел  ігімен 

шектеледі.  

Пробле малық жағдайды талд  ауда мұғалімде, топ  та (топта), арн айы, 

психологиялық-педагог икалық және әдісте мелік студенттерде білі мді 

жобалау бол ады. 

Екінші опер  ация, белгілі болға ндай, бірінші бол  ып оқытудың тиі  мді 

технологиялық әдіст  ерін іздеуден баста  лады. Егер баст апқы жағдайды 

талд  ауда алғашқы құрауыш  тардың өзара қаты насы анықталып, арн  айы 

шектеулері бе лгіленіп, шарт тары нақтыланып  бекіт ілсе, онда кел есі кезеңде 

біл ім алушыларды ілгер ілету үшін қаже  тті әрекеттер, үдері стер мен үдері стер 

жиынтығын ізд  еу жүзеге асыры лады. Алғашқы жағ  дай жүйесінде оқы ту 

технологиясы орта лық орынды ала ды, себебі о  л жобалаудың ныс аны болып 

табы лады.  

Бұл кезе ңде оқытудың тиі  мді технологиялық әдіст  ерін іздеу кеңі  нен 

қолданылатын технолог  ияларды таңдау, ола  рды дидактикалық мақса  ттар 

үшін үйлес тіру арқылы жүз еге асырылады. 

Оқы ту технологиясы дидакт  икалық мақсатпен, тақыр  ыптың әдістемелік 

ерекшелі ктерімен, топтың психоло  гиялық-педагогикалық ерекшелі ктерімен, 

оқу-тәр бие процесінің сыр  тқы ортасымен анықт  алады. Технологиялық 

нұсқ алар - бұл теори  ялық модельдер (жал  пы оқыту әдіс тері түрінде), соны мен 

бірге нақ ты әдістемелік әзірле мелер. 

Екінші кез  ең немесе екі  нші дидактикалық диз айн белгілі бі  р оқыту 

технолог иясында оқу проц  есі үшін тиі  мді болатын бі  р немесе бірн еше 

нұсқаны бөлу мен аяқталады. 

Үші  нші операция (ег  ер оқыту технол  огиясы бірнеше бол ған жағдайда) ‒ 

олар дың әрқайсысын тиімд  ілігі тұрғысынан баға  лау жән  е біреуін таң  дау.  

Тиімділік критер  ийлері мұғалім ме н қатысушылардың бары  нша аз кү ш, 

құрал және уақ  ыт жұмсауымен өлше неді. Мұғалім оқы  ту технологиясын 

таңд ауда тек объек  тивті шарттар жиынт ығын ғана ем  ес, өзінің же ке 

мүмкіндіктерін д е есепке ал уы қажет.  

Төрт інші операция − бұ  л таңдалған технол огияны жаңа мәнмә тінге 

көшіру.  

Бұ л операцияның мәні таңда  лған оқыту технолог  иясының нұсқасын 

нақ ты жағдайды есе пке ала оты рып қайта құ  ру. Мұнда мұғал імнің сабақ бе ру 

іс-әреке  тінің мазмұны ме н дәйектілігіне, сонымен қат ар оқу проце сіне қажетті 

құрал дарды анықтауын  а мұқият тал дау жасалады. 

Жүргіз ілген операциялардың нәтиже  сінде мұғалім оқ  у процесінің қи  ял 

жобасын жаса йды. Жобалық қызме ттің ерекшеліктерін еск  ере отырып, 

бөлі нген операциялардың логик  алық негізделген дәйект  ілігін бұзуға 

болаты ндығын атап өтк ен жөн. Қай та оралу және кей  бір кезеңдерді бірн еше 

реттік қайт алау болуы мүм  кін. Жасалған бей  не − жоба негіз  інде − педагог он ы 

жүзеге асы ру бойынша өзін дік іс-әрекет інің жоспарын құр  ады. 

1. Сонымен қат ар, дидактикалық жоба  лау процесі кел есі операциялар 

жиынты ғынан тұрды: 1) баст  апқы жағдайды тал  дау, білімнің өзект  ілігі және 

пән дік тапсырмалар элемен  ттері арасындағы өза  ра байланыс; 2) оқыт  удың 
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оңтайлы техноло  гиялық әдістерін ізд еу, белгілі технолог ияларды талдау жә  не 

оларды пән дік тапсырмалар компонен  ттерімен үйлестіру; 3) ә  р нұсқаны 

баға лау және артықш  ылықты таңдау; 

2.  Таңдалған оқы ту технологиясын жа  ңа контекстке енг ізу - оны оқы ту 

терминдеріне қаты  сты нақтылау. 

3. Ұсыны лған ережелерді дидакт  икалық жобалау тапсырм  аларын 

шешудің жал  пы (қалыпты) тәсіл дері деп сана ймыз. Мәселелерді шешу дің 

эвристикалық құр  алы алгоритмдік анық  тама бола ала ды: ол мұғал імнің 

қолында, ақпа рат береді жә  не мәселелерді шеш  уді жеңілдетеді. 

Бі  з өзімізге қаже тті кейбір әрекет терді бөліп алд ық және оқ у процесін жоба лау 

үшін алгори тмдік нұсқаулық ұсын  амыз: 

1. Оқушылар тобы  ның тақырыбы ме н психологиялық-педагог икалық 

ерекшеліктерін анықт  аңыз, дидактикалық мақс  атты анықтап, он ы 

оқушылардың нәтиже  леріне бағыттаңыз. 

2. Тақыр  ыптың мақсаты ме н топтың ерекше лігін ескере оты рып, оқу 

матер иалын таңдау. 

3. Тақыр ыптың әдіснамалық ерекшел іктері мен топ  тың психологиялық-

педагог  икалық ерекшеліктері тур  алы біліңіз жә не бұл жағд айда оқытудың 

оқы  ту әдістерінің тиімсі  здігін анықтаңыз. Қолда нылуы мүмкін бола тын оқыту 

технологи яларының тізімін жас ау.  

4. Бұл әдісте мелік құралдар ұсын  атын, мұғалімнің нем  есе басқа д а 

педагогтардың тәжірибесінде ба  р немесе теори ялық мүмкін нұсқ  алар болып 

табы лады.  

5. Әрбір оқы  ту технологиясының нұсқ  асын бұл тізі  мнен топтың 

дидакт икалық мақсаты үш ін нақтылай оты  рып арақатынасын белг ілеу. Тиімді 

нұсқ асын қалдыру. 

6. Әрб ір тиімді нұсқ аны тиімділік крите рийі бойынша баға  лау (ең төме нгі 

еңбек жә не уақыт шығын дары бар оқыт  ушы мен оқуш  ының максималды 

жетіст іктері).  

7. Таңдалған оқы  ту технологиясына сәй  кес қатысушылардың 

жаттығу ларының мазмұны ме н жүйелілігін анықт  аңыз. 

8.  Оқу қызме  тінің құрылымына сәй  кес әсер ет у мазмұны ме н реттілігін 

анықт аңыз. 

Оқу үдері  сінің жабдықталуын есе пке ала оты  рып, оны жүз  еге асыруға 

қаже тті дидактикалық құрал дарды таңдау.  

Эврист икалық ұйғарымнан бөл  ек, міндеттерді шешу дің эвристикалық 

құралд арына эвристикалық ақпар  аттар да кір еді. Дидактикалық жоба  лау 

міндеттеріне қаты сты осындайлар реті  нде болады, бірін шіден, педагогикалық 

үдері стің заңдары ме н заңдылықтары, екінш іден, оқыту ұстаны  мдары, 

үшіншіден, оқы  ту үдерісіне қатысы жо  қ болып көрі  нген кез кел  ген ақпарат 

пе н бейнелер. Қосы  мша модель реті  нде мәселені шешу дің әдістері ме н 

құралдары тур  алы ақпарат негі  згі тәртіп пе н талаптармен бір  ге тапсырмалар 

құрыл ымына енгізіледі. 

Соны мен, жоғарыда қарасты  рылған процестер дидакт  икалық жобалау 

тапсырм аларын стандартты ше  шу әдістерін көрсе  теді. Нақты педагог икалық 
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практикада оқ  у процесінің әртү  рлі субъективті (же ке) компоненттері 

баста лады. Әдетте, мұғал імнің жеке қасие ттері жобаның логика  сында, оқыту 

технолог иясының негіздемесінде жә  не оны жүз  еге асыруда көрі неді. 

 

2.2 Педагогикалық монит  оринг оқу сапа  сын оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету ді басқару құр алы ретінде  

Кәс іби ойлаудан диагнос  тикалық-технологиялық деңг ейге өту мәсе  лесі 

оқыту ме  н бәсекеге қабілет тілікті, білім бер  уді, жұмыс беруші  лерді және 

тапс ырыс берушілерді бағдар  лауды, осы біл ім беру бағдарл  амасына сәйкес 

сту денттердің біл ім деңгейлерін кез ең кезеңімен жә не дәл өлше  уді талап ете ді. 

Инновациялық педагог икалық жүйелермен, біл ім беру үдері  стері арқылы 

біл ім үдерістерінің сапа  сын басқару сұрақ тарын шешу, ағым дық нәтижел ерді 

бақылау негіз  інде жүзеге аса ды. Педагогика ме н психологияны дам ыту, білім 

бе ру, оқу нәтиж  елері, диагностика жә  не т.б. мәселелеріне кө  п көңіл бөлі  неді. 

Білім бе ру саласында адам  ның жеке басы  ның дамуына, он  ың шығармашылық 

қабілет теріне, адамгершілік жә не ақыл-о й әлеуетіне басы  мдық беріледі. 

Сонды  қтан, мониторинг біл  ім сапасының ажыр  амас бөлігі бол  ып 

табылады жә не нәтижелерді жүйе лік басқарусыз әзір леу мүмкін ем ес. 

«Мониторинг» (лат ын тілінен «Monitor» - еске рту, жетекші) сө зі қазіргі 

тіл де адам өм ір сүруімен байла нысты қоршаған орта ның жай-күй ін бағалау 

ме н болжаудың монито  рингін білдіреді [193]. Соң  ғы жылдары қорш аған 

ортаға қаты сты шектеулерге байла нысты оны түсін  діру деңгейінің өс уі 

байқалады жә не ол «жүйе лік бақылау», «жед  ел қадағалау» дег  ен сөздердің 

сино нимі болып табы  лады. 

 Әдіскерлердің пік ірі бойынша, бақыл  ауды субъективті, бейт арап және 

объек тивті деп қараст  ырған жөн. Ег  ер қандай д а бір үдер  істе шынайы пәндік 

ор та үдерісі ме н құбылысты үне мі бақылау қаж ет болғанда монит оринг 

туралы айт  ады, себебі о л сол кез де-ақ басқ ару қызметіне ағым дық бақылау 

нәтижелерін енгі  зуге, келесі қада мдар жайлы шеш ім қабылдауға, соны мен 

қоса дам уды жобалауға қаж  ет. Осылайша, монит  оринг қандай д  а бір құбы лыс 

жайлы ағым дық ерекше біл ім даярлауда ұсын  ады, ол бұ  л жағдайдың не ні 

білдіретіндігін, бұд  ан нақты н  е күтіледі және қан  дай шаралар қабыл дану 

қажеттігін анықт  айды. 

Мониторинг − қан  дай да бі р үдерісті жүйе лік стандартталған бақы  лау. 

[193, 31 б.]. Монит оринг ұғымы кей  бір жағдайда ке рі байланыс және 

рефле ксия тәріз ді кең тара ған педагогикалық және жал  пы ғылыми 

түсіні  ктерге жақын. Бір  ақ мониторинг атал ған ұғымдарға қарағ  анда 

жалпылама, айтарл ықтай дамыған құбы  лыс.  

Педагогикалық монит оринг дегеніміз - кей бір педагогикалық 

шынды  қтың формалары ме н құбылыстарын ұз ақ мерзімді бай  қау. Неғұрлым 

ке ң таралуы - бұ  л педагогикалық і  с-әрекет жүйе сін оның ұйымдас  тырылуы, 

ақпаратты жин  ау, сақтау жә  не өңдеу, тар ату ретінде анық тау. Қазіргі уақы тта 

ақпараттың жетіс  пеуі немесе жеткіл іксіз ақпарат нақ ты уақыт режим  інде 

басқаруға бал ама басқару шешім дерін қабылдауға мүмкі  ндік бермейді. 
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Педагог икалық мониторинг - педагог икалық процесті диагнос  тикалау, 

бағалау жә  не болжау; он  ың барысын, нәтиже  лерін және перспект иваларын 

бақылау [192, 59 б.] жалпы біл ім беру мақса ттары мен әдіст ерін тиімді таң  дау 

мақсатында он ың даму монито  рингі деп түсін  іледі. В.И. Андр еев бұл ұғы мға 

толығырақ түсі  нік береді: «Педагог  икалық мониторинг − бұ  л білім жүйес інің 

мақсаттарын, форма  ларын, әдістерін, дидакт икалық жән е техникалық 

құрал дарын, оқыту шарт тары мен нәтижелерін, тұлғ  аның жән е ұжымның 

тәрбиесі ме н өзіндік дам уын қоса алға нда, оның өзін  дік даму тенденц иялары 

мен тиі мді қызмет ету ін сандық және сапа лық сипатта жүй елі диагностикалау 

[194]. 

Біл ім үдерісінің сапа  сын мониторингілеуді ұйымдас  тыруда оның негі  зін 

құрайтын негі  згі ұстанымдарын анық  тап алған дұр  ыс. Жалпы филосо  фиялық 

мәнде гі ұстаным деген  іміз ойлар біріг етін жән е шынайылықтағы фактіл  ердің 

белгілі жиынт ығын айтамыз» [195]. Бұ  л жағдайда ұстан  ымдар мониторингіні 

ұйымдас тыруға қойылатын талап  тарды өзінде бірік  тіруі, бағытын, 

диагнос тикалық реттемелердің мазм ұны мен сипа тын анықтауы кер ек. 

В.И. Андреев педагог  икалық мониторингтің келес  ідей қағидасын бөл  іп 

көрсетеді: 

− концепт уалдық қағидасы; 

− жүйе лік қағидасы; 

− бина рлық қағидасы;  

− мінде ттік қағидасы;  

− басқ ару қағидасы;  

− ақпара ттылық қағидасы;  

− да му қағидасы (өзгерме лілігі); 

− болжамалық қағи дасы [194, 16 б.]. 

Монито рингте бір жақ  ты бағалауды болды рмау мақсатында көпт еген 

авторлар біл ім үдерісінің түр  лі жақтарын сипатт айтын көрсеткіштерді мәнді 

санд  арды пайдалануды ұсын  ады, мониторинг жүргі  зуді қолайсыз  де п табады 

және алын ған көп сан ды статистикалық мәліметтерді өңд  еу қиындық 

туғы  зады. Білім үдері  сінің бағалау параматр  лерінің артуы іздел  інген 

нәтиже нің объективтілігіне кепі  лдік бермейді.  

Бұ л жағдай, әдет те, А.И. Субетто ұсын ған білім үдері  сінің сапасын 

бақыл аудың «кепілдендірілген нәтиже аксиом  асында» жанама ат  ап өтеді, о  л 

келесідей түсінді  ріледі: «Сапасы бойы  нша ең жақ сы нұсқасы (со л нәти же 

немесе нәтижелер жиын  тығы, сол «өн  ім»), барлық көрсеткі  штердің басым 

бөліг інде ең а з мән і бойынша «қат аң емес» артық шылық қамтамасыз ете ді» 

[196]. Фактілік тұрғ ыда, бұл біл ім үдерісінің тиі  мді сипаты бар лық 

көрсеткіштердің «орталан  дыруына» сәйкест  енеді, мұндай көрсет  кіштер ең а з 

мән бойынша артықш  ылыққа» алып кел  еді. Жоғары оқ  у орындарындағы біл ім 

үдерісінің сапа  сын педагогикалық монитор  ингілеу технологиялары ү  ш негізгі 

кезе ңді қамтиды: 1) біл  ім үдерісін бақы  лау; 2) түрлі параме  трлер бойынша 

он ы бағалау; 3) біл  ім үдерісін толығ  ымен аттестациялау. Монитор  ингтің 

логикалық со ңы білім үдер  ісін жетілдіру бойы  нша нақты ұсы  ныс беру және 
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сап аны бақылаудың ос  ы жолымен он  ы қайта баға лау болып табы лады. Мінсіз 

жағд айда білім үдері  сінің сапасын монитор  ингілеу «кері байлан  ыспен» үнемі 

әрек ет етуші жүй ені ұсынуы қаж ет. 

Анықтамалардан көрі  ніп тұрғандай, авто  рлар мыналарды ат ап өтеді. 

1) монит  оринг - оқу проц есін ұзақ мерз  імді, үздіксіз (жүй  елі) бақылау; 

2) монит  оринг - оқу үрдіс інің барысы, нәтиж  елері мен бола шағы.  

3) мониторинг - бұ л білім бе ру процесін диагнос  тикалық болжауға 

бола тын, ғылыми негізд  елген бақылау; 

4) монит  оринг - ақпаратты жин  ау, сақтау, өңд  еу, бағалау жә  не тарату 

ныс аны. 

Біз педагог икалық мониторинг де п, білім үдері сінің барысын, нәтижелері 

ме н даму перспек  тивасын бақылау мақса  тында, оны жүй елі жән е 

стандартталған диагнос тикалау, бағалау және бол жау деп түсін еміз.  

В.П. Панасюк мониторингт і көп деңг ейлі жүйелерге толығ  ымен сәйкес 

келеді жә не келесі компоне нттерге бөлінед  і дейді: «1. Диагнос тикалық 

мониторинг - бұ л жүйені басқа руға бағытталған ақпа  рат жиынтығы; оқ  у 

жоспары ме н жоспардың орынд  алуын тексеру.2. Қызме  ттік бақылау 

студент тердің білімін, іскер  лігі мен қабіл етін, олардың біл ім деңгейін 

анықт ауға бағытталған.3. Басқа руды қиыстыру монито  рингісі ‒ біл ім 

алушы ұжы мға басқарушы ықпал дарды қиыстыру мақса  тында педагогтың 

қиынды қтарын анықтау» [197]. 

Алға шқы екі құра уыш педагог деңге  йінде, үшінші құра  уыш білім 

меке месі деңгейінде (біз дің жағдайда бейі  ндік кафедра деңге йінде) жүзеге 

асыры лады. 

ISO сапасының халықа  ралық стандартының 9000:2000 сери  ясы 

жағдайына са  й, жобалау механ измі мен тәртібін  ретте йтін жән е жүйе сапа сын 

ендіру ке  з келген жү йе сапасында тө рт жалпылама элемен  ттерін бөледі: 

ұйым дық құрылымдар, ресур  стар, үдерістер, ретт еме (тәртіптер) [197, 78 б.]. 

Бұдан кей ін біз бола шақ әлеуметтік педаго  гтарды деңгейде оқы  ту 

сапасын оқ у-әдістемелік қамта масыз етуді монитор  ингілеу үдерісін өзін  дік 

болжамымызды жаса  дық, оқытушы және кафе  дра деңгейінде (8-Кес те  және 

9). 

Бұ л барлық сызбал  ардың негізінде үде  ріс сапасын басқ ару жолымен 

өнім нің сапасын басқ  ару идеясы жат ыр. Жоғары оқ у орнының ке  з-келген 

қыз мет саласы үдері стер жиынтығы реті  нде қарастырылады. 

 

Кесте 8 ‒ Са па жүйесі элемен  ттерін оқытушы деңге  йінде пайымдау. 

 

Са па жүйесінің 

элемен  ттері 

Сапа жүй  есі элементтерін оқыт ушы деңгейінде пайы  мдау  

1 

 

2 

Ұйымдастырушылық 

құры лымы 
 

Оқытушылар, жетек  шілер 

8 – кестенің жалғасы 
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1 2 

Ресурста р ОӘК; Саб  ақ түрлері бойы  нша әдістемелік талдам алары. 

Бақылау-өлше уші материалдардың талдам алары. 

Педагогикалық тәжі  рибе. 

Үдерістер  Әдісте мелік жұмыс. 

Зерт  теу жұмысы; Тәжір  ибені зерттеу жә не тарату үдер  ісі. 

Білім бе ру үдерісі. 

Бағда рлама, жоспар дайы  ндау үдерісі .  

Тәр тіп (реттемелер) 

  

Бағдар ламаны, технологияны сара  птау. 

Жаңа оқ у бағдарламасын, жосп  арын, технологияларын даяр  лау 

тәртібі. 

Біл  ім үдерісін басқ  ару жүйесіндегі бағал  аушы реттемелер. 

Біл  ім алушыларды ара  лық және қорыт  ынды аттестациялау 

ретте месі. 

 

Кесте 9 ‒ Са па жүйесі элемен  ттерін кафедра деңге йінде пайымдау. 

 

Са па жүйесінің 

элемен  ттері 

Сапа жүй  есі элементтерін кафе  дра деңгейінде түсін  діру  

Ұйымдастырушылық 

құры лымы 

Әдістемелік ұй  ым, кафедра. 

Рес урстар Біл  ім бағдарламасы. 

ПО ӘК. 

Оқулықтар ме н оқу-әдісте мелік басылымдар. 

Үдері  стер Оқу-әдісте мелік жұмыс 

Зертте ушілік жұмыс 

Білікт ілікті арттыру үдер  ісі 

Білім үдер ісі 

Тәртіп (ретте мелер) Білім бағдарл  амасын, силлабусты, ПО  ӘК сараптау. 
 

Оқ  у жаттығуларын баға  лау әдістері. 

БӨ М-ді баға  лау. 

Студенттердің біл  ім үдерісінің сапа  сына қанағаттанғандығын 

баға лау үрдісі. 

Біл  ім алушыларды ара  лық және қорыт  ынды аттестациялау 

ретте месі. 

 

Әрбір үде ріс үшін, кір  ген жағдай (шикі  зат) пен шық қан жағдай 

(нәтижелер) ресурст  арының сапасы параме трлері теңестіріледі, «жеткі  зуші 

мен тұтынуш  ылардың кіруі және шығ  уы» анықталады. Ос  ы типтік схем аның 

барлық ерекшел  іктері үшін са па өлшегіші бекіт іліп, процесіне, ресурс  тарына 

және шығары латын өнім сапа сына қойылатын тала  птар анықталады. Мыс алы, 

егер негі  згі процесс «Әлеум  еттік педагогика» кур  сын оқыту бол са, онда: 
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- бұр ын оқытылған пәнде рден әлеуметтік педаго  гиканы оқытуда же ке 

білімнің маңызд  ылығын бағалау үш  ін бастапқы мәлім  еттер; 

Кіріс мәліме ттерін жеткізушілер - алды ңғы пәндердің оқытуш  ылары 

болады; 

- әлеуме  ттік педагогика бойы  нша оқу нәтижелерін баға  лау шығыс 

дерек тері болып сана  лады; 

- келесі оқ у пәндер  інің оқытушылары шығ  ыс деректерінің 

тұтыну шылары болып сана  лады; 

- кадрлар, бағдарл амалық жән е техникалық құра  лдар, әдістер, ақпа рат 

жән е т.б. ресурстар бол ып табылады;  

- тұтынуш  ыларға бағдарлауды анық тау, оқу нәтижел  ерінің сызбасы, 

үне мі сәйкестендіру т.б.  оқы  ту сапасы критер ийлер бойынша анықт алады. 

Әрбір оқ у курсы бі  р уақытта «жеткі  зуші» және «тұты  нушы» қызметін 

атқа рады, яғни ә  р оқытушы «бас қа» пәндердің сапа  сына қойылатын 

талап тарды қояды жә  не мұғалімдердің олар  дың жұмысы ме  н процестерінің 

сапа сына деген қажеттіл  іктерін қанағаттандырады. 

Сап аны өзіндік басқ  ару SDCA және PDCA станд  артты циклдерін 

қолда  нумен үйлеседі. SDCA цик  лі (S ‒ нұсқаулық белг  ісі, стандарттар, 

жұмы сты орындаудың тип  тік алгоритмі; D ‒ бері  лген алгоритм және 

нұсқа улық бойынша әрек  ет ету; С ‒ ө  з жұмысыңның нәтижелерін бақ  ылау; А 

‒ нәтижел  ерді бағалаған со  ң шешім қабы лдау) станд  артты үдерістердің 

сапа сын статистика баға  лау сұлбасын ұсын  ады. Әрбір қыз  мет түрі үш ін бұл 

ци кл ерекше түр ге енуі мүм  кін. Мысалы, ег ер студенттік проц  есс негізгі 

проц есс ретінде таңд  алса, онда станд артты циклды 10 кезе  ңге бөлуге бол ады. 

PDCA циклдері (P - жосп арды жақсарту, D - сіз дің бизнесіңіздің 

нәтиж есін бақылау, нәти  жені талдау жә  не циклде жұм ыс істеуді жалға стыру 

немесе проц есті тоқтату тур  алы шешім қабы лдау) «қате» принц ипін (реактивті 

басқ ару) жетілдіру схем асын ұсынады. PDCA цикл  іне көшу ресур  стар мен 

процес тердің сапасын үне  мі жақсартуды қаж ет етеді. 

Көр  іп отырғаныңыздай, «кір  іс» және «шығ ару» сапасының өлшемд  еріне 

қойылатын тала птар қатаң, яғ  ни тапсырыс бер  уші мен жеткі  зуші арасында 

өза ра келісілген. 

SDCA жә  не PDCA циклдерін қолда  нудың түпкілікті нәти  жесі 

университетті басқа рудың жаңа модел  інің тиімділігін анықт  айды. Оларды 

кел есі жағдайларда іс ке асыруға бол ады, егер: 

Менеджм енттің жаңа схема  сына көшу жә  не сапаны басқ  ару процесіне 

бар  лық қызметкерлерді тар  ту қызметкерлерді үне  мі қайта даярл  ауды талап 

ете ді. Университетті үзді  ксіз мұғалімдер ұйым ымен өзгерту қиы  нға соғады 

(са па менеджментінің негіз  дерін білетін педа гог-менеджерлер өт е аз). 

Универс  итеттік білім бе ру нысаны әрқа  шан «студент» бол  ып табылады 

жә не оқу проце  сінің кірісі ме н шығысында бір дей. Оқыту мақс  аты: студенттер 

ме н түлектердің бас  қа студенттердің (жұм ыс берушілер, штат  тар және т.б.) 

өс іп келе жат қан қажеттіліктерін тұра қты қанағаттандыру. 

Жоғ ары оқу орнын дағы негізгі үрдіс терді, мақсатты «өтп елі процестерді» 

(оқ у процесі, зерт теу қызметі) анық тау кезінде кел  есі қызмет түрл ері: 
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1) маркетингтік зертт еулер (кәсіби сипатт амаға, білім бейі  ніне, оқу 

жоспа рына қойылатын талап  тарды анықтау); 

2) маманд  ықтың оқу бағдарл амасын дайындау; 

3) жал пы оқу жосп  ары (ПОКК, ПО ММ) пәнінің оқ  у-әдістемелік кеше  нін 

құру; 

4) студен ттерді қабылдау, бағда рлау; 

5) оқу проц  есі; 

6) оқу проце сінің сапасын бақы  лау және баға лау; 

7) оқушылардың алғ  ан білімі ме н дағдыларын бақы  лау; 

8) жұмысқа орнала стыру және бақы лау; 

9) ғылыми-зерт теу қызметі. 

Басқа рудың негізгі форм  асы ретіндегі «өтп  елі процестер» 

трансфор мациясы басқару проц  есі болып табы  лады, бұл универс  итетке 

тұтынушылардан ақпар атқа  қол жеткі зуге мүмкіндік бер  еді. 

Ғылыми әдеби  еттер анықтағандай, универс  итеттің негізгі құрыл ымын 

оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у сапасы ос ы ереженің ә  р компонентінің 

сапа сына, яғни оқ у және оқ у материалдары ме н оқу құралд  арының сапасына 

әс ер етеді (Сур  ет-7). 

 

 
 

Сурет 7 ‒ Біл ім бағдарламасын оқ у-әдістемелік қамта масыз етудің құра мдас 

бөліктері. 

 

ББ оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

Оқу-әдістемелік құжаттар Оқу-әдістемелік құралдар 

Оқу 

жоспар-

лары 

СӨЖ және 

СОӨЖ 

бағдарламалар 

ПОӘК  

Мемлекет-

тік 

қорытынды 

аттестация 

бағдарлама

сы 

Тәжірибе 

бағдарлама

сы 

СҒЗЖ 

бағдар

ламасы 

Оқулықтар және, 

оқу-әдістемелік 

құралдар 

Оқу-

әдістемелік 

әзірлемдер 

Оқу-

техникал

ық 

құралдар 

Дәрістер  СӨЖ 

Тәжірибе

лік 

сабақтар 

Зертхана

лық 

сабақтар 

Бақылау-

өлшеуші 

материалда

р 
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Бірі нші топ (оқ у-әдістемелік құжа ттар) студенттердің теори  ялық және 

практи калық дайындығын қамт  итын білім бе ру бағдарламасы бойы  нша оқу 

проце сінің сипаттамасын ұсын  ады. 

Екінші то  п (оқу-әдісте мелік құралдар) оқ у процесін жүз еге асыруды 

қамта масыз ететін дидакт икалық және әдісте мелік механизмдерден тұр  ады. 

Білім бе ру бағдарламасының құрыл  ымдық оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

еті луі оқыту жүйес  інің осы маңы  зды компоненттерінің құры  лымы мен 

мазм ұнын нақты анықт ауға мүмкіндік бер еді. 

Сапаны баға лау оқу жә  не оқу проце сінің бөлігі бол ып табылады, о  л ББЖ-

д  е өзін-өз і даярлау бол ып табылады жә  не ББЖ біл ім беру проце сінің бөлігі 

бол ып табылады, өйтк  ені ол объек тивті критерийлер негіз  інде бағалаудың 

ажыр амас бөлігі бол ып табылады. Оқ у-әдістемелік құжатт  аманы бағалау оқ у-

әдістемелік құрал  дарды бағалауға жан  ама түрде әс ер ететіндігін ат ап өткен 

жө н. 

Бұл жүй ені жобалау ек  і кезеңнен тұр  ады. 

Бірінші кез  ең қажетті элемен ттерді анықтаудан тұр  ады: жүйенің сені  мді 

жұмыс іст еуі үшін олар  дың сәйкестігін дәле лдеу; тікелей жә  не жанама іш кі 

және сыр тқы коммуникациялар. 

Екі  нші кезең біл ім беру бағдарл амасын оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

ету дің бітіру жүйе  сін жобалаумен аяқта лады: оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у 

сапасын баға лау әдістемесін таң дау және негі здеу; сапаны баға  лау құралдарын 

(сауалн амалар, анкеталар, тест тер және т.б.) дайы  ндау; ББ оқу-әдісте  мелік 

сапасын баға  лау технологиясын дайы  ндау. 

Сонымен қо  са ББ оқ у-әдістемелік қамта масыз ету сапа  сын бағалау 

жүйес інің жобасын жүз еге асыру ек  і кезеңге бөлі  неді [102; 84 б.].  

Бірі нші кезең: 

− Б Б оқу-әдістемелік  қамтамасыз ету сапа сын бағалау жүйес інің тиімді 

жүз еге асырудың ұйымдаст ырушылық-педагогикалық шартт  арын анықтау; 

− жоғ ары оқу орны  ның оқу-тәрбие үдері  сіне ББ оқ у-әдістемелік 

қамта масыз ету сапа  сын бағалау жүйе сін тәжіриб елік енгізу: 

− нәтижелерді тал дау; 

− жүйе элемен  ттерін түзету; 

Екі  нші кезең: 

− жоғ ары оқу орны  ның барлық оқ у-тәрб ие үдерісіне Б Б оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ет у сапасын баға  лау жүйесін іс ке қосу; 

− Б Б оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у сапасын баға лау жүйесін іс ке қосу 

тиімді  лігін талдау; 

− жоғ ары оқу орны  ның оқу-тәрбиелік үдері  сінде ББ оқ у-әдістемелік 

қамта масыз ету сапа  сын бағалау жүйе сін жүзеге асы  ру бойынша әдісте мелік 

ұсыныстар дайы  ндау. 

Білім бе ру бағдарламасын оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету сапа сын бағалау 

жүйес інің жіктеме ре  ті төменде сипатт алған (8-сурет ). 
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Сур  ет 8 ‒ Білім бе ру бағдарламасын оқ у-әдістемелік қамта масыз ету сапа сын 

бағалау жүй есі 

 

МБ оқ у-әдістемелік кешен інің сапасын баға  лау жүйесін дамы  туда бағалау 

әді сін анықтау қаж  ет. Мысалы: Оқ у-әдістемелік кешенд  ердің қандай 

сипатта малары, кімдер жә не қандай критер ийлер бойынша бағал анады. 

Е.В. Заславская ның пік ірі бойынша оқ у процесінде универс  итеттің оқу-

әдісте мелік қамтамасыз етілу інің мазмұны ме н толықтығына, курс тық 

жұмыстар ме  н жобалардың, оқ  у және өндір істік практиканың, 

маманды  қтардың кешенді емтихан  дарының мазмұны ме н толықтығына наз ар 

аудару қаж  ет [198]. 

Қызмет көрс ету мониторингі тұрғы  сынан біз, е ң алдымен, бар лық пәндік-

әдісте мелік кешенге (OC) и е болғымыз кел  еді. Әрі қар  ай жинақтау сап асы 

бағаланады: дәрі  стер, жоспарлар, семин  арлар мен практи  калық сабақтар, 

зертха налық жұмыстар, студент  тердің аудиториялық жұмыст  арына арналған 

практи калық сабақтар, бақы  лау жұмыстары, те ст тапсырмалары, 

пайдала нылған әдебиеттер тіз  імі және т.б. мұғал імдер пәнді оқыт  уда 

қолданылатын оқулы  қтар, оқу құрал  дары, нұсқаулықтар жә не басқа д а 

әдістемелік нұсқаул ықтарды жасауда көрі  ніс табады. 

Түлект ердің қазіргі мод  елі құзыретті лікке негізделгендіктен, 

оқытушы  лардың оқу-әдісте мелік жұмысының маңы  зды құрамдас бөл ігі 

курстық жұмы стар мен жобал арды әдістемелік қамта  масыз ету, соны мен қатар 

мемлек еттік аттестация материа  лдарын (кешенді емтих  андар, дипломдық 

жә не магистрлік жұмы  стар және жоба лар т.б. дайындау бол ып табылады.). 

Мұн дай әдістемелік қолд  ауда зерттеудің өзект ілігі, студенттердің бола  шақ 

Білімді оқу-әдістемелік қамтамасыз ету 

ББ ОӘБ сапасы Әлеуметтік педагогтарды дайындау 

сапасы  

ББ ОӘБ сапасының бағасы 

Баға критерийі 
Баға құралы Баға 

технологиясы 

Ақпараттық 

қамтамасыз ету 

Жүйені іске асырудың ұйымдастыру-педагогикалық 

шарттары  
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кәсіби қызме тіне қойылатын зама науи талаптарға сәйке  стігі және оқуш  ының 

білімін, іскер  лігі мен қабіл етін бағалау тұрғы  сынан зерттеу кер ек. 

Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің мақсатын анық тау үшін, мыс алы,  

Т.И. Шамова «жан-жақ  ты әдістемелік қол дау» тұжырымдамасында 

көрсет кендей, басқа платфор маларды да қараст ырған жөн. 

Т.И. Шамов аның пікірі бойы  нша, «әдістемелік қамта масыз ету негіз  інде 

оқу проце сінің заңдылықтары, дидакт  икалық принциптер жә  не басқарудың 

жал пы теориясы сәй  кес келуі ке  рек» [199, 35 б.]. Әдістемелік қамта масыз ету 

жүйес інің ажырамас бөл ігі ретінде авт ор оқу жосп  арын, оқу матери алдары мен 

дидакт икалық құралдарды сипат  тайды. Бұл тәсі лде біз ә р түрлі деңге йдегі 

компоненттердің кеңейт  ілген концепциясы ме н ауқымын көре  міз. 

Екінші жағы  нан, «жан-жақ ты әдістемелік қол дау» түсінігі біл ім беруді 

дам ыту мен тәрбие леудің қазіргі құбыл ысына жауап берм ейді. Көріп 

отырған ымыздай, жоғарыда атал  ған мақсаттар  ОӘ ҚЕ-ны қамта масыз етпейді 

[200]. 

Жал пы білім бере  тін және кәсі  птік мектептер тәжіриб  есінде ОӘЖ мә  ні 

техникалық құжат тарда көрсетілген. Ос  ы негізде көпт  еген зерттеушілер ө  з 

жіктемелерін бер  ді: кешенді әдісте мелік қолдау құжат  тама мен оқ у 

құралдарын жаса уға негізделген. 

ОӘ ҚЕ құрудың (кеше  нді-педагогикалық қолда  удың) бастамасы «оқ у 

құралдары» ме н «қамтамасыз ет у» арасындағы айырмаш  ылықты баса көрс ете 

отырып, кәсі птік білім беру дің жаңа зерт  теуі болды. 

Оқ у құралдары - ола  рды тиімді оқы  ту үшін қолда нуға болатын пән  дер. 

ESIA маңызды аспект  ілерін атап өт у үшін бі  з «қауіпсіздік» түсін  ігін, оның 

шы ғу тегін қараст ырамыз. «Кепіл» терм ині, ең алды  мен, кез кел  ген процеске 

қаже тті жағдай жаса  уды білдіреді. 

Оқ у үдерісіне қаты  сты «жағдай» ұғы мы оның орында луына негізделген 

оқыт удың алғышарттарын, ереже  лерді және оқыт уға қойылатын талап тарды 

қамтиды. 

Педагог икалық қолдау тұрғы сынан біз дидакт икалық жүйенің 

құры лымы мен моде лін түсінеміз жә не оқыту принци  птерін, оқыту, тәрби  елеу, 

нәтижелі оқы ту, даму мақса ттары үшін қаже тті жағдай жаса  уды түсінеміз. 

Оқ у-әдістемелік қамтамасы здандыру (ОӘК) е  ң алдымен күтіл  етін 

өнімділікті, оқ  у процесі ме н күтілетін нәтиже лерді қамтамасыз ете ді. 

ОӘҚЕ құра  мына заманауи ор  та мектептегі педагог икалық және 

дидакт икалық процестердің бар  лық (тікелей жә не аралық) қатысу шылары 

кіреді, ола рды барлық қол дау қызметкерлері, инжен  ерлер, операторлар, 

жоғ ары мектеп мұғалі  мдері және т.б. қолд  айды. 

Соңғы жағд  айда ОӘҚЕ- ні ң мәні ос ы бірлескен әреке  ттің негізгі 

аспект ілерін қамтуы кер ек және он  ың құрылымына сәй  кес келуі кер ек ол: 

тізбе ктер, әдістер, маз  мұн, іс-әре кет, нәтиже. 

І с-әрекет барыс ында нәтиже бақыл  анады және өңде  леді және 

бағдар  ланады. Оқытудың тиі  мді процесіне қатысуш  ылардың белсенділігін 

қамта масыз ету үш  ін, ОБСЕ і с-әрекеттің тиі сті аспектілерін көрсе тетін келесі 

компонен ттерден тұрады: 
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- Кәсіби-мазм ұнды; өндірістік жағда йлар моделіндегі практи  калық 

дайындық пе н кәсіби дайы ндық кезеңіндегі кәсі  птік қызметтің мә ні; 

- Әлеуметтік жә не өндірістік прак тика кезеңінде оқуш  ының жеке біл  ім 

беру бағы  тына бағдарлануы, кәс  іби бағдар, мұғал імнің таңдаған жұм ыс 

саласындағы же  ке психологиялық жә  не физиологиялық алғышар  ттарға 

бағдарлануы; 

- реттеу шілер; қаланың әлеум  еттік және өндір  істік құрылымының 

тәжір ибесі мен нақ  ты бағыттарын еск ере отырып, біл ім беруді рет теу және 

өз ін-өзі рет теу процесі, біл ім берудің же ке бағытын таң дау; оқушы 

жетісті ктерін жан-жа қты диагнос тикалау және жетіс тікте өзін-өз і бақылау; 

- мотива  циялық; оқу,  тәр  бие, өндірістік, ғыл ыми-зерттеу, 

өнертап қыштық іс-әрекет терді және олар  дың байқауларға, кі ші 

олимпиадаларға, альбом  дарға, көрмелерге, фестива льдерге, конкурстарға, 

байқау ларға, чемпионаттарға қызығуш  ылығын ояту; 

- жаттық  тырушы;  

Жалпы ғыл ыми білім ме  н дағдыларды иге ру процесі; же  ке жобалармен 

жұм ыс істеу дағды  лары және ола рды қорғау, компью  термен жұмыс жас ау, 

кәсіби дағд ылар мен бас па іскерлігі, әлеум  еттік бейімделу дағды  лары. 

- Бағалаушы; әртү рлі білім бе ру іс-шарала рының тиімділігін баға  лау. 

Жоғарыда атал ған компоненттер нәти  желі оқу проц  есін интегралды 

педагог  икалық қолдаудың құжа  ттық және мазм ұнды негіздерінің байла  нысын 

сипаттайтын кес те ұсынуға мүмкі ндік береді (10-кес те). 

ОӘҚЕ негізі ділігі мен тиімд  ілігі оқу, оқ  у-өндірістік, оқ  у-кәсіби і с-

әрекетті тал дау барысында анықт алады. 

Студенттің, оқыту шының, куратордың і  с-әрекетін тал дау келесілерді 

болж айды: 

− іс-әреке  ттің негізгі шартт арын анықтау, тәжір ибені жалпылау; 

− әлеум  еттік-өндірістік тәжі рибе барысында игері  лген нақты кәс іби іс-

әреке ттің басты түсіні  ктерін бөліп көрс  ету, ол тур  алы жалпыланған 

көзқа расты қалыптастыру; 

− і  с-әрекеттің негі згі қырларын анық тау; 

− зерттелуші сала  ның жетекші жағдай  ларын өнімді оқы  ту үдерісінде 

үлгі леу. 

Оқу үрдісі  ндегі оқу-әдісте мелік кешеннің сапа  сын бақылау, е  ң алдымен 

оқы  ту сапасын бағал ауға бағытталған.  

Біз дің ойымызша, оқушыл  ардың іс-әрек  етін бағалау кел  есі аспектілерге 

негізд еледі: дәйектілік, жүйел  ілік, анықтылық, қо  л жетімділік жә не 

материалды оқыту дағы қиындық;  

Дәрі ске реферат жа за білу; оқыт ушы тақырып бойы  нша мысалдар келт  іре 

алады, практи калық тапсырмалардың практи  калық және логик алық 

шешімдерін, дағды ларды көрсете ала ды;  

Студентті өздіг інен оқуға дайы  ндау; оқу матер  иалын кәсіби бағдар  лауды 

қамтамасыз ет у. 
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Кес те 10 ‒  Құрауыштарды монитор  ингілеу көрсеткіш тері. 

 
ОӘҚЕ-ң негізгі 

құрауы штары 

 

Құрауыштарды монитор  ингілеу көрсеткіштері 

Кәс іби-мазмұнды 

 

Кәс іби тәжірибенің оқ у бағдарламасы (мод  уль). 

Кәсіби-білік тілік сипаттама. 

Професси  ограмма  
 

Бағдарланған   

 

 

Студе нтпен таңдалған таң  дау модульдері. 

Нем есе таңдау бойы  нша пәндер. 

Қосым шалар. 

Үйірмелер; Студи  ялар. 

Шығармашылық жұм ыс және зерт  теу жобаларының тақыры  птары.  
Реттеуші-

бақыл аушы 

Тестіле р 

Сауалнамалар  

Анкет  алар. 

Диагностикалық бақы лау жұмыстары. 

Бақы лау бағдарламалары. 

Есеп  тер 

Мотивациял ық  

(уәждемелік) 

 

Оқ  у іс-әрек  етін ынталандыру жә  не мотивация әдіс  тері. 

Мадақтамалар. 

Ынталан  дырушы сыйақылар. 

Саяха ттар. 

Үйретуші  Нұсқа улық-технологиялық құжат  тама. 

Компьютерлік жин  ақ-сыныптар. 

Түр лі жаттығу құрал  дары. 

Дидактикалық құра  лдар. 

Бағалаушы  

 
Бақыл аушы-бағалаушы бағдарл  амалар. 

Қалыптамалар (матри  цалар) 

Перфокарталар. 

Жатт  ығу құралдары. 

Үйре туші-бағалаушы бағдарл  амалар. 

 

Сонымен қат ар, студенттердің көзқа расы бойынша, монит  оринг өз 

беті нше жұмыс жас ау үшін пайдала нылатын тақырып бойы  нша әдістемелік 

материа лдардың қол жетімд ілігін және мұғал імнің сабақ бе ру әдістерін ө  з 

жұмысында белс енді қолдануын анық  тай алады. 

Соны мен, білім бе ру сапасын оқ  у-әдістемелік қамта  масыз етуді 

бақыл ауды қамтамасыз ете ді: 

- оқытудың жал пы мақсаттары ме  н міндеттерін баға  лау және баға лау 

критерийлерін таң  дау; 

- әр түр лі пәндер бойы  нша оқу жоспа рының мазмұнын, олар  дың 

мемлекеттік біл  ім беру стандар  ттарына және бас қа да нормат  ивтік құжаттарға 

сәйкес тігін талдау; 
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- оқулы  қтар, оқу құрал  дары мен бас  қа да оқ  у құралдарын қо  са сапаны 

баға лау; 

- оқытудың дәст үрлі және иннова циялық әдістерінің тиімді  лігін тексеру 

жә не оларды мақс атты пайдалану бойы нша ұсыныстар енг ізу; 

- білім бе ру жүйесінің да му тенденциялары ме  н сапасын жед  ел бағалау 

жә не талдау үш  ін арнайы орга  ндар құру, осын дай бағалау әдіст ерін дайындау. 

 

2.3 Бола шақ әлеуметтік педаго гтарды оқыту сапа  сын оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету дің құрылымдық-мазмұ  ндық моделі  

Модел дерді құру педагог  икалық зерттеуді жүз  еге асырудың маңы  зды 

кезеңдерінің бі  рі. Әрі қар  ай танымға қаж ет болатын тір  ек негіз жаса лады, 

келесі кезе ңге өту ‒ жоба  лау, моделдеуде бола  тын кішігірім, бір  ақ маңызды 

бөл ігі. 

Білім үдер  ісін, сонымен қо  са оның же ке құрауыштарын моде  лдеу, оқыту 

сапа сын оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у үдерісін моде лдеу − университетте 

әлеуме ттік педагогтарды даяр  лау үдерісінің негі  згі элементтерін белг ілеу әдісі 

бол ып табылады, маңы  зды құрылымдық бірл ігі бола оты  рып, аз тәртіптегі 

бірлік  термен толтырылуы мүм  кін. Модель әлеуме  ттік педагогтарды даяр  лау 

үдерісінің бар  лық аспектілерін көрс ете алмауы мүм кін. Дегенмен, моде  лдің 

жасалуы, қар  ама-қайшылықтарды пайы  мдау, мәсел ені анықтау және он ы 

шешу үш ін құралдар моде лін жасау үдер  ісі. Бұл мод  ель өз алд  ына еңбекке 

қабіл етті болуы және мұн  да қандай д а бір әрекет тегі бағдарлама түрі  нде 

жүзеге асыр  ылуы мүмкін, қойы  лған мәсел ені шешудің таңда  лған 

құралдарының жарамсы здығын анықтайтын индик  атор болуы д  а мүмкін.  

И.В. Степа  ненко [201]. жән  е И.Р. Позднякова пікір  інше, модельдеудің бұ  л екі 

нәтижесі д е тиімді бол ады, себебі моде  лді құру кезең  інде қандайда бі р 

әдістердің нем есе технологияның жарамсы здығын анықтау, бұ  л кезеңде 

ола рды түзетіп және қаже  тті жаңаша сап  аға жетуге кере мет мүмкіндік бере тін 

басқа технолог ияларды көруге мүмкі  ндік береді [202]. 

Оқ у-әдістемелік қамта  масыз етуде оқы ту үдерісінің нег  ізі бола оты  рып, 

оның табы сты жән  е тиімді қыз мет ету факто рының бірі бол  ады, демек, шеш ім 

үшін са й келетін және сені мді құралдар қаж ет оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у 

сапасын баға  лау маңызды мін дет болып сана  лады.  

Ол үш ін модельде көрсет  ілген құрылымдық элеме нттер белгілі бі р 

шектеуде толы  суы қажет, а л олардың мазм  ұны модельдеуші ныса  нды жән е 

оның қорш аған ортасын зерт теу барысында дайынд  алған өлшемдерге сәйкес 

бол уы керек, ол ар өз кезег інде бастапқыда сап алы өлшемдер бол ып табылады.  

Оқ у-әдістемелік қамта масыз ету сапа  сын бағалауды объект  ивтеу үшін 

сапа лық көрсеткіштерді сан  дық көрсеткішке ауыс тыру керек. Енд еше, 

жасалған оқ у-әдістемелік қамта масыз ету сапа  сын бағалау мод  ельд  е 

зерттелуші ныса  нның сапалық көрсетк  іштерін сандық бейнел  ейтін негіз 

бол уы міндетті. Сап  аны бағалау үш  ін бәрін ен ыңғайлысы баға  лық дәйектелім 

жүй есі болуы мүм  кін: барлық талап  тарға жауап бер  уші көрсеткіш жоғ ары 

бағаланады (ке з келген шкал ада еркін бері  лген адыммен), а  л төменгіні 

сипат тауға толық сәйкес келме йтіні. 
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Барлық көрсеткі  штердің бағалау сом асы белгілі бі  р санды бер  еді, оның 

көпті гіне байланысты оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету қанша  лықты стандарт 

сапа сына жақын екенд  ігін көрсетіледі. Бұ  л тағы, қарап айым «сәйк ес» немесе 

«сәйкес ем  ес» белгісі со л немесе бас қа өлшемінің әреке  тті мәні н толық 

көрсетпейт індігімен өзекті.  

Ю. Ветров және М. Мельникова пікір  інше, модельдеудің кел  есі кезеңі бұ л 

нысанды мұқ ият зерттеу, он ың негізгі белгі  лерін жән е сипаттарын, 

құрылы  мдарын жән е нысан ішін дегі байланыстарын бөл  іп көрсету [203]. Бұ  л 

оның негі  згі құрауыштары ме н қатынастарын белгі  леуге, соңғы нәтижесінде 

байла нысты жүйені алу ға, сонымен қат  ар бұл жүй еге тікелей және жан  ама 

әсер ете тін сыртқы фактор  лармен өзара байла нысын көруге мүмкі ндік береді. 

Моде лдеу нысанын мұн  дай мұқият зерт теу, моделдеу мақс  атын анықтау, 

күтіл етін нәтиж ені белгілеу үш  ін қажет. Біз  дің жағдайда бұ  л университетте 

оқы  ту үдерісін оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету сапа  сын бағалау бол  ып 

табылады. Бұ л нысанның күрд елі құрылымы он ы моделдеудің бас  ты мақсаты 

‒ жоғ ары оқу орнын  дағы оқыту үдер  ісін оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у 

сапасын баға лау өлшемдерінің жүйе сін жасауға кеде ргі келтірмейді. Ә р түрлі 

құрылы  мдарда бір әдіс теме ұсынылуы мүм кін; Оқу-әдісте  мелік қамтамасыз 

ет у құрылымының өза  ра байланысты компоне нттерін бөлу арқ  ылы білім бе ру 

бағдарламасын әзірл  еуге қажет е  ң аз құрылым далған элементтердің мазм ұнын 

анықтауға бол ады.  

Оқу-әдісте мелік қолдауды модель деуге болатындығын түс  іну үшін мы  на 

нәрсеге ба са назар ауд  ару қажет: 

- он ың құрамына кіре  тін элементтердің са  ны объектінің құрыл ымын 

анықтай м а; 

- объект мазмұ нының құрылымын анықт  айды, яғни он  ың элементтерінің 

байл аныс тәсілдерін анықт  айды ма; 

- объек тінің даму деңг  ейі, басқалармен салысты  рғанда, яғни элеме  нттер 

осы объек тінің ішінде неғұ  рлым жоғары бол  ады [204]. 

Белгіленген критери  йлерді зерттеу жоғ  ары оқу орны  ның оқу проц  есін 

оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің сапасын бағал  ауды модельдеу 

мүмкін дігіне әкелді. 

Оқы ту мен оқы ту әдістемесіне тал дау жасау үш ін біз тө рт блоктан 

тұра тын құрылымдық-мазмұ ндық модельді ұсын  амыз (Сурет - 9). 
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Су рет 9  ‒ Бола шақ әлеуметтік педаго  гтарды оқыту сапа сын оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

ету дің құрылымдық-мазмұ  ндық моделі. 

Сыртқы  

факторлар 
Ішкі факторлар 

Мақсат– ОӘҚЕ-ді жетілдіру арқылы ӘП оқыту сапасын 

арттыру 

Теориялық-әдіснамалық блок: 

Әдіснамалық тұғырлар: жүйелілік,мәдениеттанулық, тұлғаға- бағдарлық, 

ақпараттық, квалиметриялық 

Әдіснамалық ұстанымдар: көпдеңгейлік, өзарабайланыстылық, 

тұтастылық, өзіндік даму, бағдарлық, субъектілік, қолжетімділік,  
басқарушылық, өлшемділік 

Құрылымдық-ұйымдастырушылық блок 

ОӘҚЕ етудің құрылымдық 

компоненттері:  

✓Нормативтіоқу-әдістемелік 

құжаттары; 
✓Оқу құралдары; 

✓Бақылау құралдары 

Талдауды ұйымдастыру 

деңгейлері: 

✓кафедра; 

✓кафедраның 

әдістемелік кеңесі 

✓оқытушы 

Талдау нысандары: 

✓Силлабус жәнеПОӘК, оқу-

әдістемелікқұралдар сапасы; 

✓Негізгі оқу сабақтарының сапасы; 

✓Оқыту технологияларының сапасы 

Мазмұндық-үдерістік блок 

Нәтиже– жаңартылған ОӘҚЕ және оқыту сапасын жоғарылату 

Оқытушының 

жобалаушылық іс-әрекеті: 

✓Оқу материалы мен оқу 

құжаттарын дидактикалық 

жобалау; 

✓Оқыту үдерісін 

ұйымдастыру; 

✓Студенттердің 

жетістіктерін талдау; 

✓Өз бетінше білім алу 

Студенттің болашақ кәсіби іс -

әрекетінің субьектісі ретінде 

жетілуі: 

✓ Әлеуметтік-педагогикалық 

даярлықтың білім берушілік 

компонентін игеру; 

✓ Кәсіби компонентін игеру; 

✓ Тұлғалық компонентін игеру 

 

Кафедраның ұйымдастырушылық 

іс-әрекеті: 

✓ ББ бәсекеге қабілеттілігін 

қамтамасыз ету; 

✓ Білім беру үдерісінің 

субьектілерімен кері байланысты 

ұйымдастыру; 

✓ Оқу құралдары мен 

материалдар сапасын үнемі 

жоғарылату 

✓ Үздіксіз оқытуды 

ұйымдастыру 

 

Әдістемелік-рефлексивті блок 

Түлектің бәсекеге 

қабілеттілігі 

ББ бәсекеге 

қабілеттілігі 
Мамандықтың 

бәсекеге қабілеттілігі 

Оқу-әдістемелік құжаттарды 

талдау:ББ, Оқу жоспарлары, 

силабустардың типтік 
бағдарламаға сәйкестігі, 

ПОӘК, СӨЖ бен 

СОӨЖәдістемелік 
нұсқаулары, МҚА 

бағдарламалары – 1,2,3, 4,5 

өлшемдері 
 

Оқу-әдістемелік 

құралдарды талдау: 

оқулықтар, оқу-әдістемелік 

құралдар, оқу сабақтары, 

БӨМ, оқыту 

технологиялары –  6,7,8,9 

өлшемдері 

 

Талдау әдістері–силлабустарды 

талдау схемасы, сараптамалық 

сауалнама, саулнамалар: «Бейіндеуші 

блоктың пәндерін толық меңгердіңіз 

деп ойлайсыз ба?», «Оқу үрдісі 

студенттің көзімен», «Мамандықты 

ұғыну: білім беру сапасын 

бағалау»,ПОҚ арналған сауалнама 
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Модел ьдің мақсаты біл ім беру бағдарла  маларын оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету ді жетілдіру арқ ылы білім сапа  сын арттыру қажетт ілігін 

көрсетеді. Мақс атты белгілеуге сыр тқы және іш кі факторалар әс ер етеді. Ег ер 

сыртқы фактор  ларды қарастыратын бол сақ, онда қоға мдық мұғалімдерге 

дег ен сұранысты, жұм  ыс берушінің талап  тарын, негізгі тұты  нушы ретінде 

отбас ының жалпы қажеттіл іктерін, ал іш  кі фактор - универс  итеттің қоршаған 

орт аға, әлеуметтік педагог икалық білім деңге  йіне, білім бе ру 

бағдарламаларының да му дәрежесі бол ады. 

Теориялық-әдісте мелік блок бола  шақ әлеуметтік педагог тардың білім 

сапа сын оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің әдіснамалық тәсіл  дерін көрсетеді. 

Бі  з жүйелік, мәд  ени, тұлғаға бағдар  ланған, ақпараттық жә не сапалық 

платформ алардың модельдік тұжырым  дамалық идеяларына негізд  елеміз. 

Теориялық жә не әдіснамалық тәсілд ердің негізінде бі  з келесі қағида ларды 

таңдадық жә не негіздедік: көп деңг  ейлі, бірлік, өз  ін-өзі дам  ыту, бағдарлау, 

субъект ивтілік, қол жетім ділік, басқарушылық, өлшем ділік. 

Сапа менедж менті арнайы құрал  дарды, әдістерді, технолог  ияларды 

қолдана оты  рып, процестің жә  не сапаның көрсетк  іштерін алуға арна лған 

қолда ба р ресурстарды еск ере отырып, бақы  лау объектісіне әде  йі әсер 

ететі ндігі белгілі. Яғ  ни, біз құрыл  ымдық компоненттерді, құры  лым 

деңгейлерін жә не құрылымдық-ұйымдаст ырушылық бөлімдегі ЭМ БЖ 

формаларын сипатт аймыз. 

Модельдеу теори ясына сәйкес, теори  ялық ақпараттық педагог  икалық 

модельді жас ау мен зертт еудің көп сат  ылы процесі [205], бірі  нші кезең 

тақы рып бойынша мәлім  еттер жинауды жә не алғашқы моде льді құруды 

қамт иды. Сонымен қат ар нысанды егж  ей-тегжейлі зерт теу құралы реті  нде 

құрылған мод ельд і қолдану әдіст ері жасалад  ы. Алғашқы құры  лған модель он ы 

жетілдіру ме  н қолдану әдіст ерін анықтау мақса  тында талданады. Сон  да жаңа 

мод ель пайда бол ады. Модель жеткі  лікті аяқталмайынша, ныса  нды әрі қар  ай 

жүйелі зертт еуге көмектесетін онд  ағы ақпарат тол ық болмайынша үде ріс 

жалғаса бер  еді. 

Алғашқы мод ельде н келесісіне өт  у буын нем есе үдеріс арқ  ылы жасалады, 

он да келесі моде  лдің пайда бол  уы мен он ың мақсаттары негізд  еледі. Біздің 

жағд айда оқыту сапа сын оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің құрылымдық-

мазмұ ндық үлгісі (10-суреттегі) негі згі М0 табы лады, негізгі біл ім 

бағдарламасының сапа  сын бағалау М0+1 болады, оқ у-әдістемелік кеш ен 

сапасын баға  лау моделі М0+2, оқыту нәтижесін баға  лау құралдарының және 

технологи яларының сапасын баға  лау моделі М0+3. Оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ет  у сапасын бағал аудан пәнн  ің жұмыс бағдарла  масының сапасын 

бағал ауға ауысудың бас  ты мән і, жұмыс бағдар  ламасы немесе оқ у-әдістемелік 

кеш ен өз алд ына ықшамдау (шағы  ндау) жән  е оқу-әдісте  мелік қамтамасыз 

ету дің барлық құрылы  мының бейнесі болаты ндығы, құрылым элемен  ттерін 

жән е пәнд і меңгеру мазм  ұнын құрайды, со  л арқылы он  ы жасаудың ба р 

деңгейінде бар  лық оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету ді объективті бағал  ауға 

мүмкіндік бер  еді.  
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Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у сапасын баға  лау моделі ек і блоктан 

құра лған: құрылымдық және мазмұ  ндық. Құрылымдық бөл ім дәстүрлі бол  ып 

табылады жә не оқу жә  не оқу проце  сінің негізгі құрыл ымдық элементтерінің 

ба р екендігін біл уге мүмкіндік бер  еді. Олардың әрқай  сысы оқу-әдісте мелік 

қолдаудың толық тығын білдіреді, сонды  қтан бірінші кезе ңде анықтау кер  ек: 

негізгі элемент тердің бірі қал ды ма? Са  па нормалары блок  тың барлық 

құрыл ымдық элементтері бол ған жағдайда ға  на қалады, өйтк  ені олардың 

әрқай сысы тұрақты сипа  тқа ие. 

Екі  нші блокта айтарл ықтай бірі нші блокта көрсет ілген құрылымдық 

элемент тердің әрқайсысы сап  алы және тіп  ті сандық сипа тта болуы мүм кін. 

Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің сапасын бағал  ауда қарапайым элеме нтті 

ғана ем ес, сонымен қат  ар оның құрыл  ымдық мазмұнын, яғ ни толықтығы ме н 

маңыздылығын алды  ңғы орынға қо  ю маңызды. Бұ л блоктағы е ң бастысы - 

оқ у-әдістемелік қамтамасы  здандыру мазмұндық мақсат  тарға, МЖМБС 

мазмұ нына және қазі  ргі университеттің оқ  у процесін дам  ыту процесіне сәй  кес 

келеді. Оқ у-әдістемелік қамтамасы здандыру оқушыға бағытт  алған болуы 

кер ек, бірақ о л белгілі бі  р құзыретт ерді игеру барыс ында кездесетін кө  п қырлы 

ақпар атты талдауға ға  на көмектеспеуі кер  ек; Оқу-әдісте мелік қолдаудың 

көмег  імен студент пәнд  ерді меңгеру барыс  ында білімді иге ру процесін 

басқ ара алады. Осыл айша, ОӘҚЕ-ді ң атқарымдық мақс  аты студент оқыт ушы 

көмегін қолд  ана отырып, кірікті  рілген сипаттағы кәс  іби білімдерді кезең  імен 

игере оты рып, кәсіби-білі мдік қалыптасу жолы нан «өтетін» өзін  дік сипаттағы 

құрау шысын ұсынады. 

Мазмұ ндық-үдерістік бло  кта болашақ әлеум  еттік педагогтардың оқ  у 

сапасына оқ у-әдістемелік қамта масыз етуді жүз еге асырудың мазм  ұны мен 

ерекшел іктері сипатталады. Бұ  л процестің ерекшел  іктері оқытушы ме  н 

кафедраның оқ  у-әдістемелік қызм етін, сонымен қат ар оқушының оқ у-

әдістемелік өні мді негізгі тұты  нушы ретіндегі әрекет терін анықтай оты  рып, 

оқу проце сінің негізгі субъек  тілері болып табы  лады. Осыған байла  нысты біз 

оқыту шының оқу-әдісте мелік қамтамасыз етуд  егі жобалық қызме тіне, 

кафедраның ұйымдаст ырушылық жұмысына, с  туденттердің өз ін-өзі 

жетілд  іруіне көңіл бөл дік. 

Әдістемелік-рефлек сивті блокта оқ у-әдістемелік қамта  масыз етуге 

бағытт алған әдістерді жә не бағалау көрсетк іштерін сипаттадық. Талда  нған 

оқу бағдарл  амасына білім бе ру бағдарламалары, оқ  у жоспарлары, оқ у 

жоспарларының тип  тік бағдарламаларға сәйке  стігі, оқу құрал  дары, СОӨЖ 

жә не СӨЖ әдісте мелік нұсқаулары, MҚA бағдарламалары кір  еді. Оны 

жекел еген оқу матери  алдары: оқулықтар, оқ  у-әдістемелік құра лдар, оқу-

жатт ығу сабақтары, біл ім беру техноло  гиялары, білім бе  ру технологиялары 

бойы нша талдау қаж  ет. Осыларға сәйке сінше келесі тал дау әдістері белгі ленді 

– силлабустарды тал  дау схемасы, сарапт амалық сауалнама, саулна  малар: 

«Бейіндеуші блок  тың пәндерін тол  ық меңгердіңіз де  п ойлайсыз б  а?», «Оқу 

үрд ісі студенттің көзі  мен», «Мамандықты ұғы  ну: білім бе ру сапасын баға лау», 

ПОҚ-қ а арналған саул нама. 
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Оқу материа лдарын дайындау барыс  ында біз мұғал імнің тақырыптың 

нем есе әлеуметтік-педагог икалық білімнің күтіл  етін мазмұнын болж ауға негіз 

бола тын логикалық шең бер құрдық. Бұ л негізді студе  нттің кәсіби і  с-әрекетінің 

пә ні ретінде логик адан бөлуге бол  ады. 

Оқушылардың қозға  лысын (жеке, білі  мдік, кәсіптік) анықт  айтын 

мазмұнының ә р компоненті біл ім (білім), і с-әрекет (қабі  лет) және кәс іби 

(дайын) маз мұн элементтерін анық  тау арқылы ере кше негізде құры  лады. 

Аталған элеме нттер қозғалыстың ек і бағытында дам  иды: мақсатты (мақс атты 

болжаушы), жоба лық (жобалаушы) жә  не де шар  тты түрде сызб  аға түсуі 

мүм кін (10-сур  ет ). 

 

 
 

Сурет 10 ‒ Кәс іби әлеуметтік-педагог икалық білім бе ру құрауыштары 

 

Осыл айша, білім бе ру құрауышы деңгейінде күтіл  етін нәтижелерін кел есі 

сипатта білді руге болады:   

 

Кесте 11 ‒ Әлеум еттік-педагогикалық біл ім беру мазмұ  нының білім бе  ру 

құрауыш деңгейінде күтіл етін нәтижелері. 

 
 Мақ

 
сат Жоба Оқ

 
у-кәсіби і

 
с-әрекет өзгер

 
ісін 

дамыту 

1 2 3 4 

Б
ІЛ

  Е
Д

І 

АДАМ БІЛ
 
ІМ мақсатын 

біл
 
еді (оқыту м., тәрбие м., 

даму м.);  

Кел
 
есі деңгейлерде 

әлеум
 
еттік білім бер

 
уді 

жобалау тур
 
алы біледі: 

 

Әлеуметтік біл
 
ім беру 

нәти
 
жесі ретінде ад

 
ам 

ДАМУЫ тур
 
алы біледі: 

 

Кәсіби құрауыш 
 

Білім беру құрауышы 

Тұлғалық құрауыш 

Мақсат  Жоба  Қозғалыс 

Біледі  

Жасай алады 

Дайын/қабілетті 
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11 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 
 

әлеуметтік біл
 
ім беру 

жүй
 
есі МАҚСАТТАРЫН, 

әлеум
 
еттік білім бе

 
ру 

технологиялар мақс
 
атын 

біледі;  

Адам
 
ның ӨЗІН-ӨЗ

 
І 

БІЛІМДЕНДІРУІ 

МАҚСАТ
 
ТАРЫН біледі: 

ТҰЛҒ
 
АНЫҢ оқуы - 

тәрб
 
иесі-дамуы 

 

− жүйе
 
лер 

− технологиялар 

− пән
 
дер 

− әдістер 

− құр
 
ал 

− тәсілдер 

− форм
 
алар 

− біл
 
ім беру жүйес

 
інде 

− білім бе
 
ру 

технологиясында 

− біл
 
ім беру пәні

 
нде 

Ж
А

С
А

Й
 А

Л
А

  Д
Ы

 

Білім бе
 
ру мақсаттарын 

құрас
 
тыра (талдай, та

 
ба) 

алады: 

− әле
 
ум. білім 

беруш
 
ілік технологиялар 

үш
 
ін 

− әлеум.-біл
 
ім 

берушілік пән
 
дер үшін 

− әле
 
ум.-білім бе

 
р-к 

әдіс
 
тер, құралдар, 

форм
 
алар, тәсілдер үш

 
ін 

− білім беру
 
дің нақты 

СУБЪЕК
 
ТІЛЕРІ үшін 

... деңге
 
йінде білім бе

 
ру 

үдерістерін үлгі
 
лей, 

жобал
 
ай алады: 

− форм
 
алар 

− тәсілдер 

− құра
 
лдар 

− әдістер 

− пән
 
дер 

Өзге ада
 
мды ... деңгейінде 

өзгерт
 
ушіге әлеуметтік біл

 
ім 

берушілік әс
 
ер ете (оқы

 
ту, 

тәрбие, да
 
му) алады: 

− же
 
ке тұлғаға 

− бала
 
лар тобына 

− бірн
 
еше топқа 

− үлк
 
ен адамдар тоб

 
ына 

Д
А

Й
Ы

Н
 

Әлеум
 
еттік білім бе

 
ру 

МАҚСАТТАРЫН 

құраст
 
ыруға (талдауға, 

таб
 
уға) дайын 

− біл
 
ім берудің нақ

 
ты 

субъектілері үш
 
ін 

− білім  бе
 
ру әдістері, 

құрал
 
дары, формалары 

үш
 
ін 

− әлеуметтік біл
 
ім 

беру пәнд
 
ері үшін 

... деңге
 
йінде әлеуметтік 

біл
 
ім беру үдер

 
ісін 

жүзеге асыр
 
уға дайын 

− форм
 
алар 

− тәсілдер 

− құра
 
лдар 

− әдістер 

Әлеум
 
еттік-білім бе

 
ру 

үдерістерін дамы
 
туға, 

өзгертуге, жетілд
 
іруге дайын 

− әлеум
 
еттік білім бе

 
ру 

пәндері үш
 
ін  білім бе

 
ру 

тәсілдері, форма
 
лары, 

құралдар әді
 
сі үшін 

 

Бұ л кестеде кел есі нәтижелерді тұлғ  алық компонент деңге йіне жатқызуға 

бол ады: 

Біледі: ад ам өзінің өмі рі туралы жоб аны іске асыр  ушы мен мақс  атты 

орындаушының «өні  мі», өмірлік белсен ділігі мен мәден  иеті туралы біл еді. 

Істей ала ды: 
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− жас өспірім дердің, оқушылардың мәселе лерін талдап, ола рды шешудің 

оңта йлы жолдарын таб  уға және олар дың дамуына ықп  ал етуге; 

− өзін дік, эмоционалды күй  ді, танымдық проц  есті реттеу жә  не жобалау. 

Дай ындай ала ды: 

− балалардың әлеум еттік-мәдени жағд айын және он  ың психологиялық 

ерекшел іктерін ескере оты рып, тұлғалық дам уды жобалау; 

− Өзінің өмі рі, өзін-өз і тану жә  не қабылданған құндыл ықтар жобасын 

іс ке асыру. 

Кәс іби құрауыш деңге  йінде  күтілетін нәтиж  елер: 

Біледі: 

− әлеум  еттік-педагогикалық білімд  ердің  мазмұнын (мақса ттары, 

мазмұны, дидакт икалық принциптері, форма  лары, әдістері, құрал  дары) және 

нақ ты пәндерді оқы  ту әдістерінің катего  риялық-түсіндірме аппа ратын; 

− қойылған мақсат тарға сәйкес оқы ту технологиялары ме н нақты пән  ге 

арналған ә р түрлі әдіст ерді жобалаудың негі  згі принциптері; 

− әлеум  еттік тәрбие жүйе сін жетілдірудің перспек тивалық бағыты (біл ім 

беру идеял  арын дамыту, і  с-қимыл платфо  рмасы идеяларының деңге  йлік және 

бағд  арлы тәсілдері, қолда  нбалы және практи калық бағдарларды жүз еге асыру 

жә не т.б.); 

Істей ала ды: 

− әлеуметтік-педагог икалық талдау негіз інде әртүрлі тәрби елік  

модельдерд і құру, негі згі мазмұндық-әдісте мелік тізбекті бөлу дің ең оңта  йлы 

кезеңін анық тау, тәрбиенің бағыты ме н мақсатын анықтау; 

− оқ у материалдарының сипатта маларын және он  ы жүзеге асыр удың 

дәйектілігін еск ере отырып, оқ у процесін ұйымдас  тыруды талдау; 

− зерт теу әдістерін қолд  ану және тар ату үшін жағ дай жасау жә  не пән 

мұғалім дерінің озық тәжіриб  елерін жалпылау. 

Дай ын болады: 

− кәсі птік қызметтің мотива циялық-жеке жә не концептуалды-

операц иялық компоненттері негіз  інде әлеуметтік-педагог  икалық жұмысты 

жоспа рлау; 

− Skill әдістемелік шебер  лікті жетілдіру жә  не оқу үрдісі  ндегі жағымды 

өзге ріс; 

− әлеуметтік-педагог икалық процесінің нәтиже лерін жобалау. 

Оқ у іс-әреке тінің категориясын психоло  гиялық-педагогикалық зерт теу 

нәтижелерін еск ере отырып, оқуш  ының оқу жә  не кәсіби і с-әрекеті пә ні қарым-

қатын аспен сипатталатын қар  ым-қатынас жүй есі ретінде анықт  алуы мүмкін, 

оғ ан тұрақты ад ам құндылық реті нде қарым-қаты нас тән.  

Соны мен, кәсіптік біл ім беру сапас ының оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

еті луі студенттің қалып  тасу логикасымен анықт  алады. Оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету дің сапасын баға лау үшін бі з оқыту жә  не оқу проце сінің 

сапасын баға лау мен дайы ндау үшін нег із болатын сарапт  амалық бағалау 

өлшем дерін ұсынамыз [206]. 
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Кесте 12 ‒ Әлеум еттік педагогтарды оқыт  уда оқу-әдісте  мелік қамтамасыз 

ету дің бағалық-эффек тивті құрылымының сипатт  амасы. 

 
Өлшемдері Сипатт амасы Бағалау 

1 2 3 

Өлш ем 1.  

Мақсаттың 

мазм ұнға сәйкестігі, 

мұн  да толық 

мақс атын анықтау, 

он  ың өзектілігі. 

 

Оқ  у-әдістемелік қамта  масыз 

етуде көрсет  ілген мақсаттар 

ме н міндеттер «Әлеум  еттік 

педагогика жә не өзін-өз  і 

тану» маман  дығы бойынша 

біл  ім беру бағдарла масының 

әлеуметтік-педагог  икалық 

пәндеріне сәй  кес болуы, 

соны мен қатар кәсі  птік-

техникалық біл  ім беру пә ні 

кезінде қалыпт  асқан 

құзыреттіліктерді бірік  тіруі 

қажет. 

 

Мақса ттар өзекті бол  уы керек жә не 

болашақ әлеум еттік педагогтарды 

даярл  аудың қазіргі тенденц  ияларын 

ескеруі кер  ек 

 

2-өлшем. 

Мемлек  еттік білім 

бе ру 

стандарттарына 

әлеум еттік 

педагогикалық 

даяр лау мазмұны 

ме н құрылымының 

сәйке стігі. 

 

Мемлекеттік стан  дарт талап 

ете тін құзырет 

платформ алармен және он  ы 

жүзеге асыр умен 

байланысты бол  ады. 

Оқытудың ә р түрлі иннова циялық, 

интерактивті форма  ларын қолдану: 

іске рлік және әлеум еттік 

педагогикалық рөл дік ойындар, түр лі 

тренингтер, кейс  тер мен портф олио 

жасау, компью  терлік модельдер, 

әлеум еттік педагогикалық тәжі  рибе 

барысында 

 

3-өлш ем. 

Білім бе ру үдерісі 

мен құрыл ымның 

бірлігі. 

Мұғал імнің «Әлеуметтік 

педаг огика және өз  ін-өзі 

та ну» оқу 

бағдарлам асындағы пәннің 

оқ  у-тәрбие проце сінде 

алатын орн  ын нақты түс  іну 

қажет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кәс іби қызметтегі әлеум  еттік 

педагогтың тұлғ  алық, шеберлік жә  не 

тұлғалық дам  уы контекстіндегі 

алды  ңғы пәндердің эск  изі. Пәннің 

проблем аларын анықтау жә  не оның 

«Әлеум  еттік педагогика жә  не өзін-өз і 

тану» маман  дығы бойынша біл ім 

бер  у бағдарламасындағы орн  ын 

көрсету бүк  іл оқу проц  есі үшін пән дік 

мәселені түсін удің міндетті нүкт  есі 

болып табы  лады. Модульдерді 

қолд  ану арқылы оқу пәнд  ерін 

құрудың ұста  нымы сипатталады. 
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12 - кест енің жалғасы 
1 2 3 

4-өлшем. 

Әлеум еттік және 

педагог икалық 

құзыреттіктерді 

қалыпт астыру. 

Белгілі бі  р пәнді иге ру 

барысында қалыпт  асатын 

құзыреттіліктер те к айтылып 

қа на қоймай, мінд етті түрде 

бола шақ әлеуметтік 

педаг огтың мінез-құлқ ымен 

байланыстылығы ескер  іледі. 

Бұл: 

Тәуек  елге ұшыраған 

балал армен, ата-анала рмен, 

құқық қор ғау органдарымен, 

әлеум еттік әлсіз отбасы  лармен, 

педагогикалық ұжым мен 

жұмыст  а көрініс таб ады. 

Оқытудың күтіл етін нәтижелерін 

мақсат  тармен және мазмұ  нмен, 

сондай-а қ әлеуметтік педаг  огика 

пәндерінің бар  лық сатыларында 

бақы лау түрлерімен таңда  лған 

типтермен, технолог иялармен 

және жұм ыс түрлерімен кел  ісу. 

5-өлшем .  

Пә н мазмұнының 

дәлд  ігі мен 

толық  тығы. 

Пәннің құры лымы мен 

мазм ұны мемлекеттік 

станда рттар мен С Б 

талаптарына са й келеді. 

Дәріст  ерден, практикалық 

сабақт  ардан, семинарлардан, 

жұм ыс атаулары ме н 

тақырыптардан тұра  тын 

дидактикалық блокт ардың тізімі 

тақы  рып мазмұнын толық  тығы 

мен ашы луы туралы қорыт  ынды 

береді. Он  да сонымен қат  ар қысқа 

форм атта мүмкіндігінше кө  п 

ақпарат бол  уы керек. 

6-өлш ем.  

Білім үдері  сінің 

заманауи, 

иннова циялық, 

мұқият таңда лған 

технологияларын 

қолд  ану. 

 

Сыныптағы сабақ  тарды 

ұйымдастыру технол огиясы 

сонымен қат  ар, өздік жұмы  сты 

ұйымдастыру үш  ін пәнді 

дам ыту үшін ара лық 

аттестация жүй есі болып 

табы лады. 

Технологияны таң дау пәнді иге  ру 

барысында қалыпт  асатын 

құзыреттіліктермен, нақт  ырақ 

айтқанда «біл  ім» және «оқы  ту» 

санаттарында қалыпт  асқан оқу 

нәтиже леріне қойылатын 

талапт  армен анықталады. 

Ат  ап айтқанда, IP қызме  тінің 

келесі бағыт  тары бойынша: 

- ә р түрлі әлеум еттік топтардың 

оқушыл  арымен жұмыс жә не 

құжаттама; - тәрті  птің алдын ал  у; 

- әр түр  лі деңгейдегі оқушыл  армен 

жеке жұм ыс; - отбасымен жұм  ыс; 

- толық ем ес және кө  п балалы 

отбасы лармен жұмыс;  

 

 

 



124 

 

12 - кест енің жалғасы 
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  - қорғал  маған және жарт  ылай 

бағынышты отбасы лардан шыққан 

оқушы ларға материалдық көм  ек 

көрсетуге көм  ек көрсету;  

- қорғ аншы балалармен жә не 

қамқоршылармен жұм  ыс, 

отбасылық жә не педагогикалық 

ұжым мен жұмыс; 

 

7-өлш ем .  

Студенттің өзін  дік 

жұмысын, өз  ін-өзі 

бағал ауын есепке 

ал а отырып, 

объек  тивті бағалау 

құрал  дары мен 

технолог ияларын 

таңдау, соны мен 

қоса рефлек  сияның 

болуы. 

Бақы лау және 

аттестац  иялаудың барлық 

жоспар ланған формалары ме н 

бағалау құрал  дарын сипаттау. 

 

 

Өлш еу құралдарының бол  уы. 

Студенттің өзін  дік жұмыс ына 

арналған тапсыр  малар,  

коллоквиум, те  ст және 

емтиха ндарға арналған 

тақыр  ыптар тізімі тол  ық 

әлеуметтік педаг  огтың болашақ 

кәс іби қызметіне байла  нысты және 

әлеум еттік педагогикалық 

шынды  қтың келесі бағыт  тарын 

қамтиды: - әлеум еттік және 

психоло гиялық қақтығыстар, 

дағдар  ыстар және стрес стік 

жағдайлар; - маскүн  емдік және 

нашақ  орлық; - асырап ал  у және 

қорған  шылық;- ата-анала рдың 

зорлық-зомбы лығы және т.б. 

8-өлш ем .  

Замануи оқ  у және 

әдісте мелік оқу 

құрал  дарын, 

ғаламт  ор 

дереккөздерін  

қолд  ану. 

Оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

ету дің негізгі жә  не қосымша 

әдеби  еттер тізімі. 

Оқыт  уды қамтамасыз ету де кітап, 

оқ  у құралдары, өлше мдік 

құралдар, ауд  ио және вид  ео 

материалдардың бол  уы. Тізім 

біл  ім үдерісінің жә не әлеуметтік 

педагог  иканың ғылымның же ке 

саласы реті  нде мазмұнының 

әдісте мелік негізін құра йды. 

Жеткілікті жа ңа дереккөздер 

келтір  ілген. Егер пә н бойынша 

мұн  дай дереккөздер табыл  маса, 

онда негі  згі дереккөз реті  нде 

соңғы жылд  ары жарыққа  
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  шық  қан баспалардың элект  ронды 

ресурсы көрсе тілуі мүмкін.  

Инте  рнет ресурстар ме  н 

электронды ақпар аттар базасының 

бол  уы маңызды, себ  ебі 

жарияланымдар ме н зерттеулер, 

мақал  алар әлеуметтік педаг  огика 

және өз  ін-өзі та ну саласының 

қазі ргі жағдайын бейне лейді. 

9-өлшем .  

Оқы ту үдерсін 

зама науи, 

қолжетімді, тиі  мді 

оқыту 

құралд  арымен 

жабдықтау. 

 

Оқ  у-әдістемелік жә не 

материалдық-техни калық 

жабдықталу сипатт  амасы. 

 

Оқытудың түр  лі құралдары н 

қолдану (ат  ап айтар бол  са, 

ғаламт  орға байланыс орнат  ылған 

компьютерлік сыныпт  ардың 

болуы, вид  ео және ауд  ио 

материалдарды, слай  дтар, 

моделдер, топта  малар және т.б. 

қолд  ану). Әлеуметтік педаг  огика 

және өз  ін-өзі та ну бойынша оқ  у-

әдістемелік әдебиет  тердің болуы . 

 

Өлше мнің ашылу деңг ейін анықтау үш  ін бірнеше ара  лық жағдайларды 

анық тап, оларға белг  ілі баллдық мә н беруге бол  ады. Өлшемді аш ып 

көрсетудің барл  ығы үш негі згі жағдайы бол  уы мүмкін: ашы лу, жиі ашы лу 

және ашыл мау. Дегенмен, мұн  дай дәйектелім шын  айы бейнені көрс ете 

алмайды. Объек тивті себептердің салда рынан оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

ету ді жүзеге асыр  уда мінсіз бей  не болмауы мүм  кін, сондықтан ашы  лу 

нормативті сипатт амаға толық сәй кес болмайды, бір  ақ тек а з-маз са й болады. 

Белг ісіз объективті себепт  ерсіз өлшемді аш  у толық болма  ғанда, бұл 

жағд айда теңестіру дұр ыс емес. Сонды қтан өлшемді тол ық ашу ме н өлшемнің 

тол ық емес ашыл мауы арасындағы ара  лық жағдай бірн  ешеу болуы кер  ек, 

бірақ қаже ттен тыс кө  п емес, өйтк ені егжей-тегж ейлі градацияда көрш ілес 

жағдайлар өлше мін анықтауда қиынд ықтар туындайды: 4 ба  лл ‒ өлшемді 

аш ып көрсету норма  тивті сипаттамаға тол  ық сәйк ес келеді; 3 ба лл ‒ өлшемді 

аш ып көрсету норма  тивті сипаттамаға бірш ама сәйк ес келеді, мазмұ нның 

пайдасына ем ес азырақ ауытқ  улар байқалады, қан  дай да бі  р элемент 

жетіс пейді, өлшемнің толық  тығы күмән тудырады; 2 ба  лл ‒ өлшем тол  ық 

ашып көрсеті  лмейді, көрсетілген парамет  рлердің біршама бөл ігі жоқ нем  есе 

оның мазм ұнын ашпайды. Өлше  мнің толық аш ып көрсетілмеуі күд ік 

тудырмайды; 1 ба  лл ‒ өлшем мүл дем ашылмайды. Бар лық нормативтен 

бірн еше параметрлер мәнді сипатт  арымен кездеседі. Өлшем  дегі 

параметрлердің өза ра байланысы байқал  майды; 0 балл ‒ өлш  ем ашылмаған: 
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парамет рлерге жеткіліксіз сипат  тама берілген, олар дан білім үдер  ісін 

ұйымдастыру форма  лары, мазмұны, құрауш  ылары туралы қорыт ынды жасау 

мүл дем мүмкін ем ес (немесе өлше мдер мүлдем көрін  бейді). 

 

2- тарау бойы нша тұжырым. 

Біл ім беру мазм  ұнын дамытудағы зертте ушілер И.Я. Лернер,  

В.В. Краев ский, В.С.Леднев, Ю.К. Баб  анский жә не т.б.  Зерттеушілердің 

жұмы сын талдай оты  рып, жоғары педагог  икалық білім мазм  ұнын дамыту 

кел есі негізгі ереже  лерге негізделгенін анықт адық: адамның ү  ш аспектісі 

(функцио налдық механизмдер, психи  каның практикалық жә  не типологиялық 

қасие ттері) жалпы заңдылы қтарға сәйкес қалыпт асады. генетикалық 

бағдарл аманың және ө мір салт ының жеке сипатта малары. 

Бүгінгі таң да жоғары біл ім беру жүйес  інде білім бе  ру бағдарламасын 

құру дың екі ке ң таралған тұж ырымдамалық тәс ілі бар. Ол  ар: құзыретт ілік 

және неси елік-модульдік платф орма. Білім бе ру бағдарламасын жоба  лау 

кезінде же  ке тұлғаның ерекшел іктері мен қажеттіл іктерін ескеретін, таң  дау 

еркіндігін жүз еге асыратын оқыт удың жеке траект ориясы үлкен мән ге ие жә не 

күрделі жә не динамикалық жү  йе ретінде қарасты рылады. 

Осы жағдай ларды ескере оты рып, біз қазі  ргі кезде универ  ситет 

оқытушысының дидакт икалық дизайны ере  кше екенін дәлел дедік. 

Дидактикалық диз айн мәдени-тар ихи өзгерістер жылдамд  ығымен жаңа, 

неғұ  рлым қолайлы орт ада қазіргі педагог икалық шындықты өзге рту жолында 

мұғалім дердің өзіндік тиімд  ілігі мен өз ін-өзі жүз еге асыруы кезін дегі нақты 

қажеттіл іктеріне жауап бо  ла алады. Дидакт  икалық жобалау мұғал імнің кәсіби 

і  с-әрекеті реті нде қарастырылды, о  л оқу проце сінің технологиялық құры  лымы 

мен он  ың нәтижесі тур  алы мұғалімнің көзқа  расын қамтамасыз ете  тін құралдар 

ме н құралдар жиынт  ығын сипаттайды. 

Біл ім беру бағдарла маларын даярлау және бәсекеге қабілет  тілігін 

қамтамасыз ет у, жұмыс беруш  ілер мен тапс ырыс берушілерге бағда  рлану, 

кәсі би ойлаудан диагнос  тикалық-технологиялық деңге  йіне біртіндеп өт  у 

мәсел есі, осы біл ім бағдарламасына са й білім алушыл  ардың білімділігінің 

деңг ейін сенімді және шын  айы тұрақты өлше уді талап ете  ді. Осыған ор  ай, 

зерттеу барыс  ында біз педагог  икалық мониторингті оқ  у сапасын оқ  у-

әдістемелік қамта масыз етуді басқ ару құралы реті  нде анықтадық. 

Монит оринг толықтай, кө  п деңгейлі жүйе ден құралып, диагнос  тикалық, 

қызмет жә не басқару монитори  нгісінен тұрады. Алға  шқы екі компо  нент 

мұғалім деңге йінде, ал үші нші компонент оқ  у орны деңге йінде (біздің 

жағд айда бейіндік бөл ім деңгейінде). Осыл  айша, біз бола  шақ әлеуметтік 

педаго гтарды оқыту сапа  сын бақылау проц  есін және ос  ы критерийлерді 

таңд ауда оқытудың жал  пы мақсаттары ме  н міндеттерін бағал  аймыз; әр түр  лі 

пәндер бойы нша оқу жоспа рының мазмұны, олар  дың мемлекеттік біл ім беру 

стандар  ттарына және бас қа да нормат ивтік құжаттарға сәйке  стігі; 

оқулықтарды, оқ  у құралдарын жә  не басқа д а оқу құрал дарын қоса сап  аны 

бағалау; оқыт удың және оқыт удың дәстүрлі жә  не инновациялық әдісте  рінің 

тиімділігін текс еріп, оларды енг ізу бойынша ұсыны  стар жасау; бі  з білім бе ру 
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жүйесінің тенден  циясы мен сапа  сын бағалау проц  есін, сондай-а қ осы баға лау 

әдістерін оқыт атын арнайы орган  дарды құруды қараст ырдық. 

Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет у, оқу проце сінің негізі бо  ла отырып, он ың 

сәтті жә не тиімді жұм ыс істеу факторл арының бірі бол  ады, сондықтан оқы ту 

сапасын оқ у-әдістемелік қол дау процесін модел  ьдеу қажеттілігі туынд  айды. 

Осыған ор ай, зерттеу барыс ында біз тө  рт блоктан тұра тын құрылымдық-

мазмұ ндық модель жаса дық. 
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3 БОЛАШАҚ ӘЛЕУМ  ЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫ ОҚЫ  ТУ 

САПАСЫН ОҚ  У-ӘДІСТЕМЕЛІК ҚАМТА МАСЫЗ ЕТУ БОЙЫ НША 

ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИ МЕНТТІК ЖҰМЫС МАЗМ ҰНЫ 

 

Зерттеудің келес ідей міндеттерін шеш уге арналған бөл  ім: 

− зерттеу кезеңд ерінің логикасын аш у; 

− «Әлеуметтік педаг огика және өз  ін-өзі та  ну» мамандығы бойы  нша оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ет у сапасын бағал ауды жүргізу; 

− «Әлеум  еттік педагогика жә  не өзін-өз і тану» маманд ығының оқу-

кешен інің элементтерінің өнімді  лігіне баға бе ру. 

 

3.1 Болашақ әлеум  еттік педагогтардың оқыту сапа  сын оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ет  у бойынша тәжіри белік-эксперименттік жұм  ыс 

барысы 

Экспери  менттік зерттеу тео  рия мен прак тика бірлігінің әдісна малық 

жүйесіне негізд  елген. Бұл ‒ әлеум еттік-экономикалық қай  та құру процес індегі 

педагогикалық зерттеу лердің жетекші ұста нымы деп сана  йтын әдіснамалық 

қағ ида. Себебі, тео рия мен прак тика әр кезе  ңде өзара байла нысты, бұл 

теори ялық-эксперименттік зертт еудің «классикалық» схема сынан гөрі 

зертт еудің белгілі бі  р сатысының мағы  налы аяқталуын көрсе  теді. 

Зерттеу 2016 жы  лы отандық жоғ ары білімнің дам уын ретроспективті 

талда удан басталып, мекте птегі білім бе  ру реформасымен қат  ар жоғары 

педагог  икалық білімнің да  му тенденцияларын анық  тады. 

Зерттеу бағдар  ламасы әр кезе ңнің мақсаттарын, зерт теу әдістерін, күтіл етін 

нәтижелерді, монит оринг нәтижелерін жә  не бағалау нәтиже  лерін анықтайтын 

оқ у-әдістемелік қамта  масыз етуді жобал  аудың теориялық негіздерін зерд елеу 

үшін жаса лды және ос ы университеттердің педаг  огика кафедраларынд  а 

жүргізілген нақ ты зерттеулер бол ып табылады. Ә р кезеңнің жалпыл анған 

сипаттамасы кест  еде келтірілген. 

 

Кесте 13 ‒ Педагог икалық эксперимент бағдар  ламасы. 

 
№ Кезең 

ата
 
уы 

Міндеттері  Зерт
 
теу әдістері Күтіл

 
етін нәтиже 

1 2 3 4 5 

1 

ІЗ
Д

Е
С

  Т
ІР

У
 

1.Зерттеу 

тақыр
 
ыбын 

негіздеу 

Филосо
 
фиялық, психологиялық-

педагог
 
икалық әдебиеттерді теори

 
ялық 

талдау. Жоғ
 
ары мектеп жұмыс

 
ының 

тәжірибесіндегі мәсел
 
енің жағдайын зерт

 
теу; 

конференциялардың, дөңг
 
елек үстелдердің 

материа
 
лдарын талдау, оқытушы

 
лармен, 

студенттермен сұхба
 
ттасу. 

Педагогикалық жоғ
 
ары оқу орын

 
дары 

студенттерін даяр
 
лау бағдарламасын зерт

 
теу. 

 

Зерттеу 

тақыры
 
бының 

өзектілігін 

дәле
 
лдеу. 
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13 – кестенің жалғ асы 
1 2 3 4 5 

1 

 

2.Тақырып-

ты
 
ң жаңа 

проб
 
лема-

лық 

аспект
 
ілерін 

анықтау. 

Педаг
 
огика және біл

 
ім менеджменті 

кафедр
 
асында оқыту үдер

 
ісін оқу- әдісте

 
мелік 

қамтамасыз етіл
 
уін теориялық тал

 
дау.  

Оқу-әдісте
 
мелік қамтамасыз ету

 
ді жобалау 

ұстаны
 
мдарын зерттеу. Оқыту

 
шылар мен 

студен
 
ттерге сауалнама жүрг

 
ізу. 

Болашақ 

әлеум
 
еттік 

педагогтарды 

оқы
 
ту сапасын 

анықт
 
айтын 

теориялық мод
 
ель 

ретінде ОӘ
 
ҚЕ 

ғыл
 
ыми 

негіздерін 

зертт
 
еуге 

көзқарасты 

әзір
 
леу 

қажеттілігін 

анық
 
тау және 

негі
 
здеу. 

 

 

3. Зерттеудің 

ұғым
 
дық 

аппаратын 

әзір
 
леу. 

Теориялық тал
 
дау Зерттеудің 

ұғым
 
дық 

аппаратын құ
 
ру 

2 

ІЗ
Д

Е
У

-Т
Ү

Р
Л

Е
Н

  Д
ІР

У
Ш

І 

1. Зерттеудің 

баст
 
апқы 

тұжырымда

масын 

анық
 
тау. 

Жүйелік тал
 
дау. 

Теориялық 

тал
 
дау. 

Зерттеу 

тұжырым
 
дамасын 

тұжырымдау. 

 2. Жоғ
 
ары 

педагогикал

ық біл
 
ім 

берудің 

дам
 
уын 

талдау. 

Норма
 
тивті құжаттарды тал

 
дау Жоғары 

педагог
 
икалық 

білім бе
 
ру 

дамуының 

жағд
 
айы 

 3.Әлеуметті

к педаг
 
огты 

дайындауды

ң тұжырым-
 
дамалық 

жүйесін 

негі
 
здеу 

(әлеуметтік-

педагог
 
икал

ық блок). 

Жоғ
 
ары педагогикалық мекте

 
птің тәжірибесін 

тал
 
дау. 

Студенттерді 

әлеум
 
еттік-

педагогикалық 

даярл
 
аудың 

моделі. 

 

 

 

 

 

 

3 

Ж
О

Б
А

Л
  А

У
Ш

Ы
 

1. Оқу-

әдісте
 
мелік 

қамтамасыз 

ет
 
у моделін 

құ
 
ру тұғ-н 

негіздеу 

 

Оқ
 
у-әдістемелік қамта

 
масыз етуді құ

 
ру 

тұғырларын теори
 
ялық талдау. 

Мод
 
ель құру 

тәсі
 
лін таңдау 
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13 – кест енің жалғасы 
1 2 3 4 5 

 

 

2. Оқ
 
у-

әдістемелік 

қамта
 
масыз 

етуді 

құру
 
дың 

теориялық 

негіз
 
дерін 

әзірлеу 

Теори
 
ялық талдау. 

Модел
 
ьдеу. 

Оқу-әдісте
 
мелік 

қамтамасыз 

ету
 
дің теориялық 

мод
 
елі  

 

4 

Э
К

С
П

Е
Р

И
М

Е
Н

Т
Т

ІК
 

1. Анық
 
тау 

бойынша 

жергі
 
лікті 

эксперимент 

жүрг
 
ізу. 

Түрленуші 

экспер
 
имент. 

Ұсынылған 

моде
 
лді 

тәжірибелік 

жүз
 
еге асырудың 

о
 
ң және тер

 
іс 

жақтарын тал
 
дау. 

 2. Оқу-

әдісте
 
мелік 

қамтамасыз 

ету
 
дің 

тиімділігін 

баға
 
лау 

критерийлер

ін әзір
 
леу. 

Құрастыру  Оқ
 
у-әдістемелік 

қамта
 
масыз 

етудің тиімді
 
лігін 

бағалау 

критер
 
ийлері. 

 3.Оқу-

әдісте
 
мелік 

қамтамасыз 

ету
 
ді толық 

өңде
 
уден 

өткізу. 

Түрле
 
нуші эксперимент. Оқ

 
у - әдістемелік 

қамта
 
масыз 

етудің тұт
 
ас 

моделі. 

5 

Т
Ү

З
  Е

Т
У

-Б
О

Л
Ж

А
У

 

1.Баст
 
апқы 

позицияға 

түз
 
ету 

жүргізу. 

Түрле
 
ндіру тәжірибесін теори

 
ялық талдау. Түрлен

 
діруші 

экспериментті 

еск
 
ере отырып, 

баст
 
апқы 

тұжырымдаманы 

түз
 
ету. 

 2.Педагогик

алық жоғ
 
ары 

оқу орында
 
р. 

тәжірибесіне 

оқ
 
у-әдіст-к 

қамта
 
масыз 

ету тұжыр-н 

енгізу. 

Экспер
 
имент. Тараз 

қаласы
 
ндағы 

педагогикалық 

жоғ
 
ары оқу орын-

да әлеуметтік пед-

ды дайындау 

барыс
 
ында оқу-

әдіст-к қамт-з 

ету
 
ді қолдану 

 3.Зерт
 
теу 

нәтижелерін 

жина
 
қтау 

Теориялық жалп
 
ылау Диссертациялық 

зертт
 
еуді 

рәсімдеу. 
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Кес те 14 ‒ Зерттеудің тәжіри белік базас ы. 

 

База ата уы Ұзақтығы Қатысу шылар саны 

Ә л-Фараби атын дағы 

Қазақ ұлт тық 

университеті, 

Педагогика жә не білім 

бе ру менеджменті 

кафед расы 

 

2016 ‒ 2019 жж. Кафе дра оқытушылары ‒ 30 

«Әлеум еттік педагогика 

жә не өз ін-өзі та ну» 

мамандығының 1-4 ку рс 

студенттері ‒ 100 

Тар  аз мемлекеттік 

педагог  икалық 

университеті 

2016 ‒ 2019 ж ж. Педагогика кафедр асының 

оқытушылары ‒ 15 ад  ам 

«Әлеуметтік педаг огика 

және өз ін-өзі та ну» 

мамандығының 1‒4 ку рс 

студенттері ‒ 45 

 

Эрзи нжан 

педагогикалық 

универ  ситеті (Түркия) 

 

2018 – 2019 ж ж. 3‒4 курс студен ттері ‒ 110 

 

Ұсынылған зерт теу гипотезасын текс еру келесі болжам дарға негізделді: 

1. Оқ  у-әдістемелік қамта масыз етудің таң дау өлшемдері диссерт  ациялық 

зерттеудің жоба лық сипатына негізд еледі. 

2. Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің тиімділігі ме н оның бола  шақ әлеуметтік 

педаго гтарды оқыту сапа  сына әсерін, оқушыл  ардың жеке тұлғ  алық-кәсіби 

да му процесінде үлгер  імін ескере оты рып, оқытушылық қызме  ттің 

өнімділігі нің өсуін еск  ере отырып, ос ы әдістемелік қызм  етте көрініс таб ады. 

3. Ұсынылған платфо  рманың теориялық негізд  емесі сараптамалық баға  лау 

әдісімен анықт алды. 

Зерттеудің теори  ялық негіздеріне сүй  ене отырып, бі з оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету дің негізгі компо  ненті ретінде оқ  у материалдары ме н оқу 

құрал дарын талдадық. Соны  мен қатар, теори  ялық модельде ұсыны  лған 

критерийлер келес ідей топтастырылған: 

 

Кесте 15 ‒  Өлшем дерді топтастыру. 

 

Сипатт
 
амасы Қызметі 

1 2 

1 - өлш
 
ем. Мақсатты

 
ң мазмұнғ

 
а сәйкестігі, бұ

 
л жерде 

мақса
 
ттың толық ашы

 
луы, оның өзект

 
ілігі. 

Оқу-әдісте
 
мелік құжаттарда 

көрсет
 
іледі. 
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15 -кестенің жалғасы  

1 2 

2 - өлшем. Маз
 
мұн мен құрыл

 
ымның мемлекеттік біл

 
ім беру 

станда
 
ртына сәйкестігі. 

 

3 - өлш
 
ем. Құрылым ме

 
н үдерістердің бірл

 
ігі. 

4 - өлшем. Құзыретті
 
ліктерді қалыптастыру. 

5 - өлш
 
ем. Пән мазмұ

 
нының дәлдігі ме

 
н толықтығы. 

6 - өлш
 
ем. Заманауи, иннова

 
циялық, мұқият таңда

 
лған 

технологияларды, біл
 
ім беру үдері

 
сінің формалары ме

 
н 

әдістерін пайда
 
лану. 

Оқу-әдісте
 
мелік құралдар 

құрау
 
ышта көрсетіледі. 

7 - өлш
 
ем. Студенттердің өзін

 
дік жұмысын, өз

 
ін-өзі 

бағал
 
ауын есепке ал

 
а отырып, объек

 
тивті бағалау құрал

 
дары 

мен технолог
 
ияларын таңдау, соны

 
мен қатар рефлек

 
сияның 

болуы. 

8 - өлш
 
ем. Интернет көзд

 
ерін тарта оты

 
рып, қазіргі зама

 
нғы 

оқу жә
 
не әдістемелік құрал

 
дарды пайдалану. 

9 - өлш
 
ем. Оқыту үдер

 
ісін заманауи, қолже

 
тімді, тиімді 

оқы
 
ту құралдарымен жабды

 
қтау. 

 

Сонымен бір  ге біз оқ  у-әдістемелік қамта  масыз етуді тал дау деңгейін 

анықт адық: 

Пән деңг  ейі - пәндердің оқ  у жоспарларын, олар  дың мазмұнын жә  не 

кәсіби қоғамда  стықтың заманауи кәс  іби қажеттіліктерінің тип  тік 

маңыздылығын зертт  еуге мүмкіндік бер еді. Сондай-а қ, оқу әдебиет терінің 

деңгейі, біл ім беру бағдарлам аларының оқу-әдісте мелік жабдықталуы 

талда нады. Негізгі әді  стер: салыст ырмалы, аналитикалық. 

Практи  калық деңгей - саба қтың мазмұнын, оқыт удың барлық түрл  ерін 

ұйымдастыруда қолдан  ылатын технологияларды (аудито  риялық, өзіндік 

жұм ыс, жобалық жә  не курстық жұмы  стар, практиканың бар  лық түрлері), 

пән дер бойынша бақы  лау-бағалау материа лдарын бағалауға мүмкі  ндік береді. 

Әдіс тері: салыстырмалы, аналит  икалық, жалпы, студе  нттер мен 

оқытушы  лардың сауалнамалары. 

Субъек  тивті деңгей – мама  ндық бойынша оқ  у-әдістемелік қамта  масыз 

етумен біл ім беру үдер  ісі субъектілерінің қанағатт анушылық (бұл кафед раның 

ПОҚ еңб ек өнімділігіне, студент  тердің үлгерімі ме н белсенділігіне әс ер етеді), 

басқаруш ылардың жаңа тала птар мен уақ  ыт сұраныстары тұрғы  сынан оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету дің мәні ме  н мазмұнын түсі  нуі деңгейін талд  ауға 

мүмкіндік бер  еді. Әдістері: салыст ырмалы, жалпылама, сарапт амалық бағалау 

студе нттер мен оқытуш  ыларға сауалнама жүрг ізу. Оқу пә ні немесе ку рс, 

модуль бойы нша күтілетін нәтиже лерді жоспарлауда кел  есі тезистерге наз ар 
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аудару қаж  ет. Жақсы жазы лған оқу нем  есе дағдылардың нәти  жесі үш 

бөлі мнен тұрады: 

- студ  ент не іст ей алады жә не қай конте ксте;  

- әдетте, белс енді етістікті пайда  лану, етістіктің нақ ты нысанының 

бол уы; 

- студенттер мұ ны қаншалықты жақ сы орындай ала  ды. 

Мысалға, модуль соңы нда студент орын дай алады. 

студ ент не іст ей алады – әлеум еттік педагогиканың негі  згі тетіктерін 

түсін діре алады. 

қа й контексте – мек теп оқушылары ме  н жас өспірім дердің бейімделу 

ерекшел іктерін көрсетуде; 

қанша лықты жақсы - сценар  ийлер / проблемаларды қойы  лған ықтимал 

нәтиже лерді болжауға қабіл етті болуы. 

Та ғы бір мыс ал: 

Модульдің соңы  нда студенттер мүмкі  ндік алады де п күтілуде 

студ ент не іст ей алады - сы ни тұрғыдан қар  ау үшін тиі  сті 

бағдарламалық паке тті пайдалана ала ды. 

Қай конте кст  - сандық зерт теу деректерін 

ол ар мұны қанша  лықты жақсы орынд айды - өз жобас ының нәтижелерін 

тал дау үшін (...) дерек  терді ұсынады. 

Осы ған орай ПО Қ-на келес ідей жоға ры кеңестер бер уге болады: 

• Ә р оқу нәти жесі үшін нақ ты іс-қим ыл етістігін қолда ныңыз. 

• «Білу, тан  ыс болу, түс іну, хабардар бо  лу» сияқты ан ық емес термин дерді 

қолданбаңыз. Бұ  л мағыналардың ке  ң ауқымын қамт иды, олар пайд асыз! 

• Айқындықты сақ  тау үшін қыс  қа сөйлемдер жазы  ңыз.  

• Модуль нем  есе курсты оқы ту нәтижелері бағдарл  аманың оқу 

нәтиже леріне қатысты бол  уы керек. 

• Оқ  у нәтижелері бақыла  натын және өлшен етін болуы кер  ек. Оқыту 

нәтиж елері байқалатын мін  ез-құлық пе н іс-әрек  етті сипаттаңыз, көрінб  ейтін 

әрекет өмір лік маңызды бол уы мүмкін, бір  ақ біз көз  ге көрінбейтін і с-әрекеттің 

қал ай болатынын нем  есе оған әс  ер ететінін ға  на бағалай ала мыз. Оқу 

нәтиж елері мен баға  лау арасындағы нақ  ты байланыс бол уы керек жә  не  оны 

баға лау мүмкін болм  аса, оқу нәти жесі енгізілмеуі кер  ек. 

• Оқу нәтиже  сінің уақыт шкала сында мүмкін болат ынына көз жеткі зіңіз 

модуль нем  есе курс қо л жетімді ресурс  тарға ие бол уы қажет. 

• Жаз ған кезде нәтиж  енің бағасын ескер іңіз. Өте ке  ң нәтижелерді  баға лау 

қиын, өйтк ені не бағала  натыны түсініксіз. Өт е тар нәтиж елер сізді бағал ауда 

шектеуі мүм кін. Осылайша, ке ң нәтижелер оқ у жоспарын нашар латуы мүмкін, 

а л өте та р нәтижелер ты  м шектеуі мүм кін. 

• Берілген етісті ктерді қолдана оты  рып, деңгейдің кезеңд  ерінде оқудағы 

прогр есті көрсетіңіз. 

Бл ум таксономиясының таны  мдық саласының әртү  рлі кезеңдерін еск  ере 

отырып ә р деңгей үш ін мүмкін етіст іктер кестесі келтір ілген. Осы кес те 

мазмұнына сүйе ніп әл-Фар аби атындағы Қаз ақ ұлттық универси  тетінің ПОҚ 

емти хан сұрақтарын құраст ыруда белсенді пайдал  ануда. 
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Кесте 16 ‒ Пайд алы етістіктер  

 

Бі  лу 

 

Ұйымдастырыңыз, ата  уды анықтаңыз, тәрт іпті суреттеңіз, 

қайта лаңыз, сәйкестендіріңіз, құрыл  ымды белгілеңіз, 

тізім деңіз, есте сақт аңыз, еске түсір іңіз, жазып алы ңыз, 

байланыстырыңыз. 

Түс іну 

 

Нақтылаңы з, жіктеңі  з, түрлендірің із, сипаттаңы з, 

талқылаңы з, бағалаңы з, түсіндірің із, жалпылаңы з, мысалдар 

кел тіріңіз, аны қтаңыз, көр сетіңіз, тұжыр ымдаңыз,  

қай та құрастыр ыңыз, баяндаңы з, шолу жаса ңыз, 

қорытындылаңы з. 

Қолдану 

 

Қол даныңыз, таң даңыз, суре ттеңіз, түсі ндіріңіз, 

манипул яциялау, өзгертің із, пайдаланың  ыз, дайындаңы з, 

болжамда ңыз, байланыстырд ы түсіндіріңіз, кес те жасаңы  з, 

нобай құраст  ырыңыз, шешеді ұсын ыңыз. 

Талдау 

 

 

Тал даңыз, бағ алаңыз, салы стырыңыз, сыни пікір білді  ріңіз, 

саралаңы з, бөлі  п  ажыратың ыз, зерттеңі  з, эксперимент 

жүргі зіңіз, тексерің із, қорытындылау жаса  ңыз, 

жоспарлаңы з, сұрақ қ ойыңыз, байлан  ыстырыңыз.  

Син тез Ұйымдастырың  ыз, жинақта ңыз, санаттан өткізіңіз, 

жина қтаңыз, бірі ктіріңіз, құра стырыңыз, жоб алаңыз, 

әзі рлеңіз, ойла стырыңыз, тұжыр ымдаңыз, ойл ап табың ыз 

өзгертіңіз 

Баға лау  

  

Бағалаңы з, дәлелдеңі з, таңдау жаса ңыз, салыстырың ыз, 

қорытынды жа саңыз, конт раст белгілеңіз, 

сын ға алың  ыз, қорғаңы з, бағалауд  ы  түсіндірің із,  негіздеңі  з, 

өлшемде ңіз, жинақтаңыз, мән ің түсіндіріңіз 

 

Ос ы, нәтижелерге байла нысты тағы бі  р айтып кете тін жағдай, о л, 

модул ьге немесе кур сқа қанша нәт иже керек екен  дігі туралы абсол ютті ереже 

жо қтығы жай лы. Бір мод ульден  онн ан көп нем есе оннан а з, оқу нәтиж  елері 

және дағд ылар болуы мүм кін. 

Оқытудың дағды  ларын қамтитын нәтиже  лерді құрастыру оң  ай болуы 

мүм кін, бірақ көбі  несе олардың деңг  ейін көрсету бұ  л шеберлікке байла нысты. 

Мысалы, бі з компьютерлік бағдар  ламаны пайдалануды көрсет кіміз келді. 

Көпт еген бастауыш сын  ып оқушылары бұ ны жасайды, сонды  қтан 

университетте оқ  у үшін бі  з нені айқынд  ауымыз керек. Ос ы жерде үш фак тор 

көмектесе ала ды: 

• Студент қан ша дербестікке и е? 

• Ола р жұмыс істе йтін контекст қанша  лықты күрделі? 

• Олар  дың өзіндік ерекш  елігі қанша бол уы керек? 
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Соны мен «университеттік дең  гей» нәтижесі бол уы мүмкін - 

экспери ментті талдау үш  ін тиісті бағдарл  амалық жасақтаманы пайда лану 

туындаған ке з келген нақ ты мәселелерді көрс ете отырып, нәтиже  лерді тиісті 

түр де ұсынуғ  а болады.  

Қор  ыта айтқанда,  оқы  ту нәтижесі ек  і нәрсені іст  ей алады, н  е қол 

жеткі  зудің минималды станд  артын немесе станд артқа орташа студ  ент жетеді 

де п күтіледі. Ол ар «шекті» де п аталады,  нем  есе «модальды» нәтиж  елер деп 

белгіл енеді.  

 

3.2 Тәжірибелік-экспери менттік жұмыс нәтиж елері 

Сараптамалық баға лау Әл-Фар  аби атындағы Қаз  ҰУ, ТарМПУ, Эрзи  нжан 

университтерінің педаг огика кафедрасы меңгеру шілері мен олар  дың 

орынбасарларының қатыс  уымен өткізілді.Барл ығы 12 сарапшы қаты  сты. 

Төменде біз дің тұжырымдамамыздың «өзе  гін» (А нұсқ асы) және ОӘ ҚЕ 

мәнін дәст үрлі түсіну (Б нұсқасы) құра йтын тұжырымдар бері  лген. 

 

Кесте 17 ‒ Тұжыры мдама өзегі 

 

 А нұсқасы – тұжырым
 
дамалық  Б нұсқ

 
асы - дәстүрлі 

1 2 3 4 

1 ОӘ
 
К дегеніміз - оқуш

 
ыны білім алу

 
ға 

және оқу
 
ға ынталандыру мақса

 
тында 

оқыту құрал
 
дары мен ола

 
рды қолдану 

әдіс
 
тері. 

6 ОӘҚЕ ‒ бұл оқыт
 
ушы мен студе

 
нтке 

көмек көрсе
 
тетін әдістемелік 

матери
 
алдар. 

2 Оқу-әдісте
 
мелік кешеннің ажыр

 
амас 

бөлігі бол
 
ып білім бе

 
ру стандарттары, оқ

 
у 

жоспарлары, студе
 
нттің рефераттары, 

студент
 
тердің ақпарат көзде

 
рімен өзіндік 

жұмы
 
сына арналған нұсқау

 
лықтар; Оқу 

құрал
 
дары, оқырмандар; оқыту

 
шыға 

арналған оқ
 
у-әдістемелік матери

 
алдар; 

компьютерлік жә
 
не имитациялық 

ойы
 
ндар, педагог

 
икалық технологиялар 

сана
 
лады. 

7 Оқу ‒ 

әдістемеліккешеноқулықта
 
рменоқуқұрал

дарынқамтиды 

3 Оқу-әдісте
 
мелік қамтамасыз ету

 
ді 

жобалаудың субъек
 
тивті факторлары: 

нақ
 
ты жоғары оқ

 
у орны ме

 
н кафедраның 

ғыл
 
ыми-педагогикалық мекте

 
бінің 

ерекшелігі; ПО
 
Қ әлеуеті жә

 
не студенттің 

же
 
ке ерекшеліктері. 

 

8 Оқ
 
у-әдістемелік қамта

 
масыз етудің 

субъек
 
тивті факторлары-бұ

 
л 

оқытушының педагог
 
икалық шеберлігі. 
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17 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

4 Студе
 
нтті әдістемелік сүйем

 
елдеу - 

өмірлік таңда
 
удың әр түр

 
лі 

жағдайларында тиі
 
мді шешімдерді 

дам
 
ыту субъектісінің қабыл

 
дауы үшін 

педагог
 
икалық жағдай жаса

 
уды 

қамтамасыз ете
 
тін әдіс; бұ

 
л студенттердің 

өзін
 
дік танымдық белсенд

 
ілігін 

ынталандыратын әдісте
 
мелік 

материалдар. 

 

9 Жоғ
 
ары оқу орнын

 
дағы білім бе

 
ру 

үдерісінің әдісте
 
мелік жабдықталуы-бұ

 
л 

студенттерге арна
 
лған әдістемелік 

ұсыны
 
стар. 

5 Оқу-әдісте
 
мелік кешен келес

 
ідей жеке 

тұлғ
 
аға бағытталған технолог

 
ияларды 

қамтамасыз ете
 
ді: психологиялық 

кедерг
 
ілерді алып тас

 
тау технологиясы; 

жоғ
 
ары оқу орнын

 
дағы білім бе

 
ру 

үдерісіндегі студе
 
нттің жетістіктерінің 

(табысты
 
лығының) технологиясы; 

студе
 
нттің өзіндік біл

 
ім беру жә

 
не оқу-

кәсі
 
птік қызметінің рефлек

 
сиясын дамыту 

технол
 
огиясы. 

10 Педагогикалық жоғ
 
ары оқу орны

 
ның 

оқытушысы біл
 
ім беру үдері

 
сінде әртүрлі 

технолог
 
ияларды қолданады: 

пробле
 
малық, дамытушы, ОҰТж

 
әнет. б. 

 

Сарапш ыларға ұсынылған бекіту лердің әрбір элемен  тінің мәнін 1-де н (ең 

жоға рғы) 10-ға дей ін (ең төме нгі) бағалау ұсын ылды. Нәтижелер кест еде 

берілген. 

 

Кес те 18 ‒ Сарапшылар ұсын  ған бекітулердің ретті лігі. 

 
Жағдай 

№  

Жағда йдың маңыздылығын баға лау (1-ден 10-ғаде йін) Орта 

мә ні 

1 1 2 1 3 4 10 10 2 2 2 2 1 3,3 

2 2 1 5 5 2 2 2 1 1 1 1 2 2,08 

3 4 3 2 2 7 7 3 3 3 3 3 3 3,58 

4 8 9 8 4 5 5 7 8 8 6 5 6 6,58 

5 9 7 7 6 8 8 9 9 7 8 7 8 7,75 

6 5 5 4 1 3 4 5 4 5 4 6 5 4,25 

7 7 8 6 9 8 6 6 7 6 10 9 9 7,58 

8 3 4 3 8 1 1 1 5 4 5 4 4 3,58 

9 10 10 10 10 10 9 8 10 10 9 10 10 9,66 

10 

 

6 6 9 7 6 3 4 6 9 7 8 7 6,5 
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Кесте нәтиже лерін өңдеу үш ін педагогикалық зертте  улерде жиі 

қолдан ылатын дисперсия әді  сі қолданылды. Ұсыны  латын кейбір санда рдан 

бір ға  на шешімді анық  тау әдісі. Статист  икалық қатардың орт  аша 

арифметикалық шама сына қатысты тар алу әдісі жиынт ықтың 

дисперсиясының орт  аша квадраттық ауыт  қуы болып табы  лады.: 

ơ²=⅀(x ֽ-x̅)²/n 
мұндағы n – сарап шылар саны (12 ад ам) 

xֽ- 1-ші сарап шының бағасы 

x̅ - сарапшы лардың орташа бағ асы 

Сараптамалық баға лау нәтижелері келесі  лерді көрсетеді: 

− зертт еудің негізгі ойы  ның заңдылығы;  

− көпт еген сарапшылардың пік  ірі диссертацияның теори  ялық 

ұсыныстарына сәй  кес келеді; 

− қорыт ынды бағаларды бө  лу теориялық ережел  ердің иерархиялық 

байла нысын көрсетеді. 

Әр  і қарай, бі  з негізгі нормат ивтік және әдісте мелік құжаттарды талд  адық. 

Болашақ әлеум  еттік педагогтарды талд  ауға дайындаудың негі  згі міндетті 

пәнд ері алынды. Бұ  л пәндердің тип  тік оқу бағдарла маларына сәйкестігі 

қараст ырылды [207]. Бұл пән  дер: өзін-өз і тану, өз  ін-өзі та нуды оқы ту 

әдістемесі, әлеум  еттік педагогика, әлеум  еттік-педагогикалық жұм ыс 

технологиялары. Кафе  дра ұсынатын тақырып  тардың типтік блокт  арға 

сәйкестігін тал  дау: дәрістер ме н практикалық сабақт ардың мазмұны, СӨ Ж 

тапсырмалары жә не ОЖСӨЖ әдебиет терінің тақырыптары. 

Жұм ыс бағдарламаларын (оқ  у жоспарларын) тал  дау схемасы төмен дегі 19- 

кестеде келтір ілген 
 

Кес те 19 – Жұмыс бағдарла маларын (силлабустарды) тал  дау сызбасы. 

 

Тал
 
дау блоктары Көрсет

 
кіштер   Баллдары 

1 2 3 

Оқушыл
 
ардың осы 

бағдар
 
ламаға 

дайындық деңге
 
йіне 

қойылатын тала
 
птар. 

− мақсаттар ме
 
н міндеттердің 

ашық
 
тығы мен айқынд

 
ылығы; 

− - күтілетін нәтиже
 
лерді 

сипаттаудың дәлд
 
ігі; 

−  құзыретті
 
лікті дамытуға қо

 
л 

жеткізу. 

0 ‒ 3 

 

0 ‒ 3 

 

0 ‒ 3 

 

Жиын
 
тығы – 0 ‒ 9 

Тақырыптар мазм
 
ұны − модульдер ме

 
н пәндердің тіз

 
імі 

мен ата
 
уы; 

−  бөлім, тақыры
 
птарды оқу 

үш
 
ін қажет саға

 
ттар саны; 

− оқ
 
у тақырыбының маз

 
мұны 

тип
 
тік мазмұнға сәй

 
кес келеді; 

− негі
 
згі зерттеу сұрақ

 
тары; 

0 ‒ 2 

 

0 ‒ 2 

 

0 ‒ 2 

 

0 ‒ 2 
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19 – кестенің жалғасы 

1 2 3 

 − практикалық жә
 
не 

шығармашылық тапсыр
 
малар және 

оқыт
 
уда қолданылатын оқыт

 
удың 

басқа түрл
 
ері; 

− - бақылау нысан
 
дары мен 

мәсел
 
елері; 

− Студенттің өзін
 
дік 

жұмысының ықти
 
мал түрлері. 

0 ‒ 2 

Жиын
 
тығы – 0 ‒ 10 

Оқу-әдісте
 
мелік 

қамтамасыз ет
 
у тізбесі 

Әдісте
 
мелік және оқ

 
у құралдары 

(соң
 
ғы 5 жыл); 

Әдеби
 
етте қазақ тілін

 
дегі әдебиеттер 

жә
 
не ағылшын тілде

 
ріндегі әдеб

 
иет 

ұсынылған; 

Қосы
 
мша дидактикалық мате

 
риал 

ұсынылған. 

 

0 ‒ 2 

 

0 ‒ 2 

 

0 ‒ 2 

 

Жиын
 
тығы: 0 ‒ 6 

  Барлығы ‒ 25 ұп
 
ай 

 

Жүргізілген тал  дау нәтижелері № 3 қосым  шада толық ұсыны  лған. Осы 

жұм ыс барысында кемшіл іктер сипатталып, ұсыны  стар берілді: 

1) «Өз ін-өзі та ну» пәні бойы нша: 

модульдердің ата уы және тізб есі типтік бағдар  ламаға сәйкестендірілсе;  

СО ӨЖ түрлері, бақы  лау сұрақтары жә  не формалары нақ  ты сипатталуы 

қаж ет. 

2) «Өзін-өз і тануды оқы ту әдістемесі» пә  ні бойынша: 

Силлабус мазм ұны типтік бағдар  ламада берілген негі  згі зерттелетін 

тақырып тардың қамтылуын қамта масыз ету; 

«Өз ін-өзі та ну» пәні бойы  нша негізгі зертте летін сұрақтарының 

қайтала нбауын назарға ал у. 

3) «Әлеуметтік-педагог икалық жұмыстың техноло  гиялары» пәні 

бойы нша: 

дәрісте бері  лген сұрақтар семи  нар барысында қайтал  анбай, мазмұнды 

толықт ыратын мәселелер сипат  талса;СӨЖ тақыры птары жаңа бағыт тағы 

зерттеу міселе лерін қамтыса.  

4) «Өз ін-өзі та ну» пәнінің мазмұ  нында үлкен айырма шылық бар. 

Оқытушы  лардың сауалнамасы оқы  ту әдістемесінің өз і әлдеқашан өзгер  генін, 

ал тип  тік мазмұны бұры  нғы күйінде қалғ  анын анықтады. Бұ  л аталған 

мама ндық бойынша РО  ӘК жұмысының ос ы бағыт бойы  нша оқу-кәс іби және 

ғыл ыми-зерттеу орта лығы болып табыл атын Бөбек республ  икалық 

орталығымен келісп  еуімен байланысты. 

5)  «Әлеум  еттік педагогика» жә не «Әлеуме  ттік-педагогикалық жұм ыс 

технологиялары» бойы нша СӨЖ жә не практикалық саба  қтардың кей бір 
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тақырыптары әртү  рлі осығ ан байланысты кел есі ұсыныс жаса  лды: өзін-өз і 

жұмыспен қамт удың ұйымдастырушылық компо  ненті студенттерге курс  тың 

логикасын көрсе  туге көмектесетін нұсқаул  ықтарды оқытуды қамт  иды. Яғни, 

ку рс пәндері бойы  нша семинарға дайы  ндық алгоритмі, семин  арлық 

сабақтардың жал пы жоспарын құ  ру ерекшеліктері студен  ттерге бақылаушы 

материа лдармен жағдайлық жинақт  ардың оқу тапсыр  малары бойынша 

матери алдар берілсе, СӨ  Ж мазмұны ұт ар еді. Аудито  риядан тыс өзін дік 

жұмысты ұйымда стыру әртүрлі жосп  арлы, әрдеңгейлі,  же ке тапсырмаларды 

жаса уды қажет ете ді: ақпараттың шығ уын зерттеу, мәсе  леге деген көзқа расты 

бөлу, салыст  ырмалы кестелерді орын  дау, мәселелі сұрақ  тарды және оқ  у 

тапсырмаларын құрас  тыру, кішігірім эксперим енталді зерттеулер. 

6) «Әлеум  еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» тур  алы әдебиеттерде 

айтарл ықтай айырмашылықтар ба  р. 

Сонымен қат ар, кафедраның профе ссор-оқытушылар құ рамы дайын даған 

оқу әдебиет теріне де пәнде рдің оқу-әдісте мелік қамтамасыз етіл  уіне талдау 

жаса дық. Әл-Фар аби атындағы Қаз  ақ ұлттық универ  ситеті тоқсан сай  ын 

жаңартылып отыр  атын үлкен кітап  хана сыйымдылығына и  е. «Педагогик а 

және біл ім беру менедж  менті» кафедрасының профе  ссор-оқытушылар 

құрам ының оқу-әдісте  мелік әдебиеттерін зерде леуге бағытталған [208]. 

Бас қа өңірлік жоғ ары оқу орында  рынан айырмашылығы, Қаз  ақ ұлттық 

универ  ситеті тәжірибелік режи  мде жасалған біл ім беру бағдарл амалары 

негізінде жұм ыс істейді. Бакалав риаттың 2015 жылғы негі  згі оқу жосп арын 

талдау «Әлеум  еттік-педагогикалық жұм ыс» және «Өз ін-өзі та  ну мұғалімі «ек і 

жеке біл ім беру траекто  риялары бойынша оқ  у мүмкіндігін көрсе  теді. ПОҚ-н 

2010 жылдан 2016 жыл ға дейін дайын  даған оқу-әдісте  мелік және оқ  у 

басылымдары талд  анды.Қамтамасыз еті лу сипаттамасын 20 жә не 21-

кестелердің мазмұ нында көруге бол  ады. 

 

Кесте  20 – База лық- кәсіптік бл ок бойынша, таң дау құрауышындағы пәнд  ерді 

қамтамасыз ет у. 

 

Пән ата
 
уы Оқу-әдісте

 
мелік қамтамасыз ет

 
у 

1 2 

Педагогикалық 

қызм
 
етке кіріспе 

Ахме
 
това Г.К., Мынбаева А.К. Професси

 
ональные деформации личн

 
ости 

педагога: теорети
 
ческие основы и профилактика: моног

 
рафия. - Алматы: 

Қаз
 
ақ университеті, 2012. 

Қас
 
ен Г.А.Самбетова А.Б. Введ

 
ение в психо

 
лого-педагогическую 

деятел
 
ьность – Алматы, 2011. 

Мынб
 
аева А.К.,  Ахметова Г.К. Педагог

 
ические стереотипы. Педагог

 
ический 

имидж: тео
 
рия и трен

 
инги - Қазақ универ

 
ситеті, 2013. 

Мынбаева А.К., Жусу
 
пова А. Исто

 
рия образования в изобразительном 

искус
 
стве.Музейная обуча

 
ющая среда и развитие креати

 
вности: монография. 

-  Алм
 
аты: Қазақ универ

 
ситеті, 2018  

Этнопедагогика Тауб
 
аева Ш., Кожахм

 
етова К.Ж. Методология общ

 
ей и этнич

 
еской 

педагогики в логико-структ
 
урных схемах. – Алм

 
аты, 2005 
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Педагогика Алгож
 
аева Н.С. Педагогика. Учеб

 
ное пособие -  Қаз

 
ақ университеті, 2015 

Молд
 
асан Қ.Ш. Педагогика. Оқ

 
у құралы. -  «Ұла

 
ғат», 2016 

Білім бе
 
ру теориялары Мынб

 
аева А.К. Ахметова Г.К., Алгож

 
аева Н.С. Таубаева Ш.Т. Әлем

 
дік 

педагогикалық о
 
й-сана. 10 том

 
дық. – Алматы, 2011. Х

 
Х ғ.екі

 
нші 

жартысындағы әлем
 
дік ғұламалардың еңбек

 
тері мен о

 
й-пікірлері /- Алм

 
аты: 

Қазақ универ
 
ситетi, 2011 

Мынбаева А.К.Соврем
 
енные концепции образо

 
вания: Учебное посо

 
бие 

/Рекомендовано РИ
 
СО, УМС РУ

 
МС на ба

 
зе КазНПУ и

 
м. Абая. - Алм

 
аты: 

Қазақ универ
 
ситеті, 2012.  

Әлеуметтік-

педагог
 
икалық 

зерттеудің әдісн
 
амасы 

мен әдіст
 
емесі 

Таубаева Ш.Т. Методо
 
логия и мето

 
дика педагогического исслед

 
ования. – 

Қазақ универ
 
ситеті, 2011  

Таубаева Ш.Т. Методо
 
логия и мето

 
дика дидактического исслед

 
ования. – 

Қазақ универ
 
ситеті,  2015 

Таубаева Ш.Т.Исследова
 
тельская культура учит

 
еля: от тео

 
рии к прак

 
тике. ‒ 

Қазақ универ
 
ситеті,2016 

Мынбаева А.К.  Осн
 
овы научно-педагог

 
ических исследований ‒ Қаз

 
ақ 

университеті, 2013 

Ш.Т. Тауб
 
аева және т.б.. Педагог

 
икалық зерттеулердіңәдіснамасы ме

 
н 

әдістері: оқу
 
лық – Алматы, 2018. 

Салыст
 
ырмалы 

педагогика 

Мынб
 
аева А.К.,  Таубаева Ш., Булатбаева А.А., Анар

 
бек Н. Образова

 
тельная 

политика: тео
 
рии и конце

 
пции, тенденции страт

 
егии развития ‒ Қаз

 
ақ 

университеті, 2014  

Куса
 
инов А.К.Составляющие каче

 
ства образования – Алм

 
аты, 2015. 

Кусаинов А.К. Кри
 
зис в сист

 
еме среднего образо

 
вания: пути вых

 
ода – 

Алматы,  Rond&A 2016.  

Мынб
 
аева А.К., Анарбек Н. Казахстан - Кит

 
ай: развитие педагог

 
ической 

науки и образования н
 
а рубеже век

 
ов ‒ Қазақ универ

 
ситеті, 2016. 

 

Әлеуметтік педаг
 
огика Әлқожаева Н.С. Әлеум

 
еттік педагогика – Қазақунив

 
ерситеті, 2011 

Магауова А.С. Социал
 
изация молодежи и современные молод

 
ежные 

субкультуры- Алм
 
аты: «Қазақ универ

 
ситеті»,2018 . 

 

Әлеуметтік психо
 
логия Калымбетова Э.К. Әлеум

 
еттік психология – Қаз

 
ақ университеті, 2012.  

 

Психо
 
логия және ад

 
ам 

дамуы 

Касы
 
мова Р.С.«Психология жә

 
не адам дам

 
уы» курсынан жатты

 
ғулар жинағы 

- Әре
 
кет-Нұр при

 
нт, 2012 

Өзін-өз
 
і тану теор

 
иясы 

мен практ
 
икасы 

Төлешова У.Б. Педаг
 
огика, әлеуметтік педаг

 
огика, өзін-өз

 
і тану тар

 
ихы ‒ 

Қазақ универ
 
ситеті, 2012. 

Анарбек Н. Self-cognition teaching methodology in higher education institution – 

Алматы, 2016 

Арн
 
айы және түз

 
ету 

педагогикасы 

Айтб
 
аева А.Б., Самбетова А.Б. Коррек

 
циялық педагогика негіз

 
дері ‒ Қазақ 

универ
 
ситетi, 2011. 

Аринова Б.А. Арн
 
айы педагогика және психо

 
логия негіздері ‒ Қаз

 
ақ 

университеті, 2016. 
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Девиант
 
ология Әлқожаева Н.С.  Девиа

 
нтты мінез- құлы

 
қты балалармен жұм

 
ыс жүйесі: оқ

 
у-

әдістемелік кеш
 
ен ‒ Қазақ универ

 
ситеті, 2014.  

Садвакасова З.М. Девиант
 
ология -  Қазақ универ

 
ситеті, 2015. 

Конфликтология Құдайбе
 
ргенова А.М. Білім бе

 
ру аймағындағы конфлик

 
тология -  Қазақ 

универ
 
ситеті, 2016 

Педагогиканы оқы
 
ту 

әдістемесі 

Садвак
 
асова З.М. Дидактические сред

 
ства обучения: Методи

 
ческое пособие.- 

Алм
 
аты, 2012. 

Садвакасова З.М. Искус
 
ство преподавания: конце

 
пции, инновационные 

мет
 
оды обучения. – У

 
ч.пос. Алм

 
аты, 2-е из

 
д, 2012.  

Садвакасова З.М., А.К.Мынб
 
аева,  А.Б.Темирболат Инновац

 
ионные 

стратегии и технологии воспи
 
тания студентов. Иннов

 
ации в обуч

 
ении: 

учебно-методи
 
ческое пособие -Алм

 
аты, 2013. 

Садвакасова З.М. Социа
 
льно-педагогические техно

 
логии в органи

 
зации 

образования ‒ Қаз
 
ақ университеті, 2012 

Булат
 
баева А. Соврем

 
енные технологии обуч

 
ения – Алматы, 2014. 

Булат
 
баева А.А.Схематизация и моделирование в деятельности учен

 
ика – 

Алматы, 2014 

Әлқож
 
аева Н.С., Төлешова У.Б.  Біл

 
ім берудегі педагог

 
икалық технологиялар 

‒ Қаз
 
ақ университеті, 2016. 

Әлеум
 
еттік-

педагогикалық 

жұмы
 
сты жобалау 

Мынб
 
аева А.К.Проектирование образова

 
тельных программ. Сравнит

 
ельное 

образование.– Алм
 
аты: Қазақ универ

 
ситеті, 2011. 

Тұлғааралық 

коммун
 
икация 

теориясы 

Әлқож
 
аева Н.С. Тұлғааралық қар

 
ым-қатынас педаго

 
гикасы – Қазақ 

универ
 
ситеті, 2011. 

 

Кесте 21 ‒ Пәнд  ерді жеке біл ім траекторияларының модульд  ерімен 

қамтамасыз ет у. 

 

Пән ата
 
уы Оқу-әдісте

 
мелік қамтамасыз ет

 
у 

1 2 

Дарынды бала
 
лар 

педагогикасы 

Мука
 
шева А.Б. Педагогика одаре

 
нных детей ‒ Қаз

 
ақ университеті, 2015. 

Мука
 
шева А.Б. Психолого-педагог

 
ическая диагностика уро

 
вня готовности 

социал
 
ьного педагога к работе с одаренными дет

 
ьми ‒ Қазақ универ

 
ситеті, 

2015. 

Қасен Г.А. Специ
 
фика одаренности дет

 
ей Индиго: исто

 
рия, концепции и 

диагностика ‒ Қаз
 
ақ университеті, 2015. 

Генде
 
рлік білім бе

 
ру 

негіздері 

Самбе
 
това А.Б., Шагырбаева М.Д. Психо

 
лого-педагогические осн

 
овы 

гендерного образо
 
вания - Қазақ универ

 
ситеті, 2015.  

Бейіндік оқы
 
ту Төлешова У.Б., Оңалб

 
еков Е.С. Кәсіптік біл

 
ім беру. Оқ

 
у құралы. - Алм

 
аты, 

2012. 

Тұлғаның диагнос
 
тикасы 

және өзін
 
дік диагностикасы 

Төле
 
шова У.Б. Психологиялық-педагог

 
икалық жеке ад

 
ам диагностикасы ‒ 

Қаз
 
ақ университетi 2012.  
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 Мынб
 
аева А.К., Вишневская А.В. Тес

 
ты по оце

 
нке интеллекта и 

познавательных үдері
 
ссов студентов и магистрантов ‒ Алм

 
аты: Қазақ 

универ
 
ситеті, 2013. 

Мынбаева А.К.,  Вишне
 
вская А.В., Тихомирова В.Т. Разв

 
итие 

интеллектуальных способ
 
ностей студентов универ

 
ситета как фак

 
тор 

повышения интеллект
 
уального потенциала Казах

 
стана. – Алматы: Қаз

 
ақ 

университеті, 2015. 

Біл
 
ім берудегі әлеум

 
еттік-

педагогикалық трен
 
инг 

Қасен Г.А., Құдайбе
 
ргенова А.М. Әлеуметтік-психоло

 
гиялық тренинг 

әдіст
 
емесі - Қазақ универ

 
ситетi, 2011. 

Кудайбергенова А.М., Қас
 
ен Г.А. Әлеуметтік-психоло

 
гиялық тренинг 

әдіст
 
емесі - Қазақ универ

 
ситетi, 2011. 

 

Отбасымен жә
 
не 

балалармен жұмыс
 
тағы 

әлеуметтік-педагог
 
икалық 

технологиялар 

Мадал
 
иева З.Б., Мукашева А.Б. Қас

 
ен Г.А., Сеилханова М.Е., Разв

 
итие арт-

педагог
 
ических и ар

 
т-терапевтических шк

 
ол: мировой оп

 
ыт ‒ Қазақ 

универ
 
ситеті, 2016. 

Садвакасова З.М. Жизнест
 
ойкость: технологии и практикум в работе с 

воспитанниками детс
 
кого дома ‒ Қаз

 
ақ университеті, 2016 

Садвак
 
асова З.М.Технологии профил

 
актики суицидального повед

 
ения 

подростка: Ар
 
т-терапия ‒ Қаз

 
ақ университеті, 2016 

Әлеум
 
еттік-педагогикалық 

аним
 
ация 

Касен Г.А. Педагог
 
ическая анимация ‒ Қаз

 
ақ университеті, 2015 

Педагог
 
икалық анимация: оқ

 
у құралы /Ұ.Б. Төле

 
шова, М.Д. Мурзагулова, Д.Б. 

Оспа
 
нова.- Алматы : Қаз

 
ақ университеті,2019 . 

Әлеум
 
еттік-педагогикалық 

менед
 
жмент 

Касен Г.А. Осн
 
овы психологии управ

 
ления - Қазақ универ

 
ситеті, 2009.  

Садвакасова З.М. Педагог
 
ический менеджмент. Учеб

 
ное пособие. 2-е изд.до

 
п. - 

Алматы, 2012 

Садвак
 
асова З.М., Жайтапова А.А. Менед

 
жмент качества в организации 

образо
 
вания. Учебное посо

 
бие. – Алматы, 2010. 

Садвак
 
асова З.М., Булатбаева А.А.Педагог

 
ический менеджмент: уро

 
ки 

лидерства ‒ Қаз
 
ақ университеті, 2014 

Мект
 
епте әлеуметтік-

психоло
 
гиялық кеңес бе

 
ру 

Кас
 
ен Г.А.Абдуллаева П.Т. Социа

 
льно-психологическое консульт

 
ирование в 

шко
 
ле - Қазақ универ

 
ситетi, 2011. 

Әлеуметтік –психоло
 
гиялық кеңесберу: оқ

 
у құралы / Ұ.Б. Төле

 
шова, Қ.Б. 

Жұмабекова, М.Д. Мурзаг
 
улова -Алматы: Қаз

 
ақ университеті, 2019 . 

Әлеум
 
еттік педагог 

жұмысы
 
ндағы Арт-

терап
 
иялық технологиялар 

Педагог
 
ические сказки. Ар

 
т-технологии: сбор

 
ник творческих раб

 
от студентов / 

по
 
д ред. А.К. Мынба

 
евой; сост.: А.К. Мынб

 
аева, В.Т. Тихомирова, А.В. 

Вишне
 
вская. – Алматы: Қаз

 
ақ Университеті, 2016. 

Кас
 
ен Г.А.Айтбаева А.Б. Ар

 
т-методы в образовании ‒ Қаз

 
ақ университеті, 

2016. 

Қас
 
ен Г.А., Толешова У.Б., Мукаш

 
еваА.Б. Ар

 
т-терапиялық практ

 
икум: 

оқу-әдісте
 
мелік құралы. Алм

 
аты:Қазақ универ

 
ситеті, 2018.. 

Балалар ме
 
н 

жасөспірімдердің суици
 
дтік 

Кас
 
ен Г.А.Айтбаева А.Б. Психо

 
лого-педагогические осн

 
овы диагностики и 

предупреждения суицида
 
льного поведения школь

 
ников -  Қазақ универ

 
ситеті, 

2012. 
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мінез-құлқ
 
ының әлеуметтік-

педагог
 
икалық алдын ал

 
у 

Мынбаева А.К., Садвак
 
асова З.М. Психолого-педагог

 
ические основы 

диагно
 
стики и предупр

 
еждение суицидального повед

 
ения школьников: 

Учеб
 
ное пособие. ‒ Алм

 
аты: Қазақ универ

 
ситеті, 2012.  

Мынбаева А.К.,Кас
 
ен Г.А. Профилактика суиц

 
ида среди моло

 
дежи через 

при
 
зму зарубежного и отечественного опы

 
та ‒ Қазақ универ

 
ситеті, 2015. 

Мынбаева А.К., Айтб
 
аева А.Б. Научно-практи

 
ческие основы профил

 
актики 

суицида сре
 
ди молодежи ‒ Қаз

 
ақ университеті, 2014.  

Кас
 
ен Г.А., Абдуллаева П.Т. Профил

 
актика суицидального повед

 
ения 

молодежи ‒ Қаз
 
ақ университеті, 2015. 

 

Жал пы жүргізілген тал  дау оқу пәнде рдің әдебиеттермен қамта  масыз етілуі 

жоғ ары деңгейде еке  нін көрсетеді. Деге  нмен, ұсыныс реті  нде ПОҚ наза рын 

«Өзін-өз і тану мұға лімі» ЖББЖ-ң әлсіз ұсыны луына назар аудар  ғымыз келеді. 

Дә л осы тр  ек бойынша оқ  у-әдістемелік әдебие ттерді дайындау ме н 

жариялауды күше йту қажет.Сон дай-ақ оқ  у-әдістемелік әдеби еттің түрлерін 

алу ан түрлі ет іп, анықтамалар, альбо  мдар, каталогтар, хрестом  атиялар мен 

тапсырм аларды басып шығ  ару мүмкіндігін қарас  тыру қажет. Әри  не, сондай-

а қ ЖББЖ пәнд ерін қазақ жә  не ағылшын тілде рінде сапалы оқ у-әдістемелік 

әдебиет термен қамтамасыз ету ді күшейту қаж  ет. 

Сонымен қат ар біз мінд  етті блоктың база лық пәндері бойы  нша 

«Педаго гика және біл  ім беру менедж менті» кафедрасының ПО  Қ дайындаған 

силлабус  тарының мазмұнына тал дау жүргіздік: Педаг  огика, Инклюзивті біл  ім 

беру жә  не таңдау  компо ненті бойынша: Этнопед  агогика, Педагогикалық 

маман дыққа кіріспе, Педаго  гиканы оқыту әдіст  емесі, Білім беру дегі 

диагностика, Біл ім берудегі кең  ес беру, Біл  ім берудегі практи  калық қызмет, 

Біл ім берудегі трени  нгтер, Білім беру дегі практикум, Педагог  икалық 

шеберлік, біл ім берудегі әлеум  еттік-психологиялық қыз  мет, Ғылыми-

педагог  икалық зерттеулер әдісн  амасы, Орта мекте птегі жаңа станда рттар мен 

оқ у бағдарламалары, Арн  айы педагогика, Девиант ология.  

 

Кес те 22 ‒ Базалық әлеум еттік-педагогикалық біл ім беру бойы  нша оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету ді бағалау. 
 

Пә н атауы Оқ  у-әдістемелік кеше ннің сипаттамасы Ба ға орташа ба лл 

ҚазҰУ Тара зМПИ 

1 2 3 4 

Педагогика 1. Жұм ыс бағдарламасы 

2. Оқ  у құралы 

3. Дәр іс тезистері 

4. Тест  ілер, өзіндік жұмы  сқа 

арналған матери  алдар. 

5. Бақылау тапсырма  ларының 

материалдары 

5 5 
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22 – кестенің жалғ асы 

1 2 3 4 

Инклю зивті білім 

бе ру 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Дәріс тезис тері. 

3. Өзіндік жұмы  сқа арналған 

матери  алдар. 

4. Бақылау тапсырма ларының 

материалдары 

4 3 

Этнопед агогика 1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу құр  алы 

3. Дәріс тезис тері 

4. Тестілер, өзін  дік жұмысқа 

арна лған материалдар. 

5. Бақы лау тапсырмаларының 

матери  алдары 

5 5 

Педагогикалық 

маман  дыққа 

кіріспе 

1. Жұм ыс бағдарламасы 

2. Оқ  у құралы. 

3. Дәр іс тезистері. 

4. Өзін дік жұмысқа арна лған 

материалдар. 

5. Бақы лау тапсырмаларының 

матери  алдары 

4 3 

Педагогиканы 

оқы ту әдістемесі 

1. Жұм ыс бағдарламасы 

2. Оқ  у құралы. 

3. Дәр іс тезистері. 

4. Өзін дік жұмысқа арна лған 

материалдар. 

5. Бақы лау тапсырмаларының 

матери  алдары және шығарм ашылық 

тапсырмалар 

5 5 

Біл  ім берудегі 

диагно стика 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу-әдісте мелік басылым 

3. Дәр іс тезистері 

4. СӨ Ж үшін матери алдар  

5. Шығармашылық тапсыр  малар 

 

4 

 

- 

Білім беру дегі 

кеңес бе ру 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу-әдісте мелік басылым 

3. Дәр іс тезистері 

4. СӨ Ж үшін матери алдар  

5. Шығармашылық тапсыр  малар 

4 3 

Білім беру дегі 

парктикалық 

қыз мет 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Дәріс тезис тері 

3. СӨЖ үш  ін материалдар 

4. Шығарм ашылық және бақы лау 

тапсырмалары 

3 

 

- 

Біл  ім берудегі 

трени нгтер 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу-әдісте мелік басылым 

 

4 - 
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22 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

 

 

3. Дәр іс тезистері 

4. СӨ Ж үшін матери алдар  

5. Шығармашылық тапсыр  малар 

4 - 

Білім беру дегі 

практикум 

1 Жұм ыс бағдарламасы 

2 Дәр іс тезистері 

3 СӨ Ж үшін матери алдар 

4 Шығармашылық жә не бақылау 

тапсыр малары 

5 4 

Педагогикалық 

шебе рлік 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу-әдісте мелік басылым 

3. Дәр іс тезистері 

4. СӨ Ж үшін матери алдар  

5. Шығармашылық тапсыр  малар 

5 5 

Білім беру дегі 

әлеуметтік-

психоло гиялық 

қызмет 

1. Жұм ыс бағдарламасы 

2. Оқ  у-әдістемелік басы  лым 

3. Дәріс тезис тері 

4. СӨЖ үш  ін материалдар 

5. Шығарм ашылық тапсырмалар 

4 - 

Ғыл ыми-

педагогикалық 

зертт еулер 

әдіснамасы 

1. Жұм ыс бағдарламасы 

2. Оқ  у құралы. 

3. Дәр іс тезистері. 

4. Өзін дік жұмысқа арна лған 

материалдар. 

5. Бақы лау тапсырмаларының 

матери  алдары және шығарм  ашылық 

тапсырмалар 

5 4 

Д евиантол огия 1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу құр  алы. 

3. Дәріс тезис тері. 

4. Өзіндік жұмы сқа арналған 

матери  алдар. 

5. Бақылау тапсырма  ларының 

материалдары жә не шығармашылық 

тапсыр малар 

4 4 

Арнайы 

педаг огика 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Оқу құр  алы. 

3. Дәріс тезис тері. 

4. Өзіндік жұмы сқа арналған 

матери  алдар. 

5. Бақылау тапсырма  ларының 

материалдары жә не шығармашылық 

тапсыр малар 

3 3 

Орта мекте птегі 

жаңа станда рттар 

мен оқ  у бағд-ы 

1. Жұмыс бағдар  ламасы 

2. Дәріс тезис тері 

3. СӨЖ үш  ін материалдар 

3 - 
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Жал пы нәтижелер көрс  етіп отырғандай, 2017 жыл  ғы әл-Фар аби атындағы 

Қаз ҰУ-дың НО  Ж-да ұсыны  лған таңдау бойы  нша блок пәнде рінің бір бөл ігі 

ТарМПУ-дың оқу жоспа рында көрсетілмеген. Деге нмен, «Педаго гика және 

біл ім беру менедж  менті» кафедрасында ПО Қ үшін пәнд  ерді оқу-әдісте мелік 

қамтамасыз ету ді күшейту бойы нша ұсыныстар жаса лды. 

Біріншіден, кел  есі пәндердің практи  калық құрамын күше йту бойынша 

мақс атты жұмыстар қаж  ет:Инклюзивті біл ім беру, Біл  ім берудегі әлеум  еттік-

психологиялық қыз  мет, Арнайы педаг  огика, Девиантология, Біл  ім берудегі 

кең ес беру.Атал ған пәндер бойы  нша СӨЖ үш ін тапсырмалардың мазм ұнын 

күшейту жә  не бақылау-өлш еу материалдарын нақт  ылау [209]. 

Екіншіден, Біл  ім берудегі диагно  стика, Білім беру дегі практикум, Біл  ім 

берудегі практи  калық қызмет жә не Білім беру дегі әлеуметтік-психоло гиялық 

қызмет пәнд ері бойынша қайта  лану мәніне дәр  іс және практи  калық сабақтар 

тақырып тарының мазмұнын кел ісу. 

Үшіншіден, НО Ж-на енгіз ілген жаңа пән  дер бойынша (Инклю  зивті білім 

бе ру және Ор  та мектептегі жа  ңа стандарттар ме н оқу бағдарл  амалары) оқу-

әдісте мелік басылымдар ме н ұсыныстарды әзірл еуді қарастыру. 

Ос ы кезеңнің нәтиж  елері кафедраның ОӘ Б төрағасы ме  н меңгерушіге 

басқар ушылық шешімдерді қабы  лдау үшін бері лді. 

Бұдан әр і студенттерге өзд  ері үшін ұты  мды болып табыл  атын әлеуметтік-

педагог  икалық білім ал  у тәсілдерін ат  ап өту ұсын  ылды. Біз кел  есі әдістерді 

ұсын дық: 

1) білім ал у, дәрістерде білі ктер пен дағды ларды меңгеру; 

2) семи нар және зертха налық сабақтарда біл ім алу; 

3) педагог икалық тәжірибе кезі нде білім, білік  терді алу; 

4) матер иалды өз беті  нше зерттеу; 

Педагог икалық білім кө  зі ретінде мекте  птегі тәжірибеге е  ң жоғары ба ға 

беріледі (73,3%). Студе  нттер «өзіндік тәжіри  белік іс-әре кет өзін, ө  з білімін 

жә не оларды қолд  ану іскерлігін бағал  ауға мүмкіндік бер  еді» (Расул), 

«тәжі рибе туындаған сұрақ  тарға жауап бер  еді» (Света), «тәжір  ибеде мұғалім 

нақ ты жағдайда қаже  тті нақты практи  калық ұсыныстар бер  еді» (Іңкәр) де п 

түсіндіреді. 

Соны мен қатар семи  нар сабақтар студе  нттер үшін білі  мнің барынша 

толық қанды дереккөзі бол ып қабылданады (75,6%): «Семи  нар сабақтарында 

оқыл атын білімді пайда  лана отырып, тәжір ибеде туындайтын педагог  икалық 

жағдайларды талқы  лауға болады (Дин  ара), семинар сабақт  арында біз өзе кті 

мәселелерді шеш  уде әртүрлі теори  ялық ұстанымдарды талқыл аймыз 

(Арайлым). 

Дәрі стер аса жоғ ары емес бағ аға ие бол ады, өйткені студент  тердің 

жартысынан ке мі оларды қаже тті дереккөздер қатар  ында атайды (45,8 %), 

студент тердің жартысына жуы  ғы дәрістер педагог икалық білім алу дың ең 

тол ық дереккөзі бол  ып табылмайтынын ат  ап өтеді: «Дәріс терде алынған 

білі  мді тәжірибеде пайда лану қиындық туды  рады» (Гулбақыт). 

Білі мді алу дерек көзі ретінде ас а жоғары ем ес бағаны өзін  дік жұмыс 

ала ды (36,2 %) және бі р мезгілде өзін  дік жұмысты педагог  икалық білім ал у 



147 

 

көзі де п санайтын студе  нттер саны кө  п (34,2 %) немесе кейб  ірі оған ешқа ндай 

баға берм ейді (13,1 %). 

Осылайша, алын  ған мәліметтер студент тердің қызметін 

ұйымдас тырудың әртүрлі формал  арының олармен бір  дей бағаланатыны 

жай лы куәландырады. Тәжіри  белік қызметті тіке  лей ұйымдастыратын 

форм алар (мектептегі тәжі  рибе) немесе студент  тердің белсенді і  с-әрекет 

жаса уға мүмкіндігі ба р формалар неғұ рлым жоғары бағ аға ие бол ады. 

Алынған нәтиже  лердің барабарлығының жан  ама көрсеткіші оқыт ушы-

практика жетекш  ісінің курстан кур  сқа дейінгі кәс іби қызмет іскерл  ігінің 

қалыптасу деңг ейін бағалауы бол  ды. 

Жоғарыда көрсет ілген дереккөздерді жина  қтай отырып, бі з «Оқу үдер  ісі 

студенттің көзі  мен» сауалнамасын әзірл  едік, ол ақпар  аттық блоктан жә  не 

келесі блок  тар бойынша топтаст ырылған 17 негізгі сұра  қтан тұрды: 

− оқ у үдерісін ұйымдаст  ырылуына жалпы қанаға  ттану;  

− оқыту сапа  сына қанағаттанушылық;  

− СӨ Ж ұйымдастыру сапа  сына және ола рды бағалау жүйе сіне 

қанағаттанушылық;  

− саб ақ кестесінің құрыл уымен және оқу дан тыс қызме ттің өзге 

түрле ріне тарту дәреже сімен қанағаттанушылық. 

Сауалн амаға Әл-Фар аби атындағы Қаз  ақ ұлттық универси  тетінің қазақ 

бөлім інің 65 студенті жә не орыс бөлім  інің 30 студенті қаты  сты. Сауалнамаға 

«Әлеум еттік педагогика жә  не өзін-өз і тану» маманд  ығының 2‒3 курс 

студен  ттері қатысты. Ор ыс және қаз  ақ бөлімдерінің сауалн  амаға 

қатысушылары жауапт арында айтарлықтай айырма  шылық анықталған жо  қ. 

Сондықтан нәтиж елер бірге ұсыны лған. 

Сонымен қат ар болашақ әлеум еттік педагогтардың біл ім беру сапа сына 

жауап бере тін кафедраның профес сорлық-оқытушылық құра мына арналған 

сауалн аманы жасадық. Мұғалі мдерге арналған сауал нама мұғалімдердің ө з 

түлектерінің күш ті және әлс із жақтарын түсі нуін және біл ім беру проце сінің 

сапасын анықт ауға бағытталған. Оқыт ушы мен ағ а оқытушы 10 жыл дан астам 

тәжір ибесі бар сұрақ тарға белсенді жау ап берді. Респонде нттердің орташа жа сы 

- 35 жас. Қатысуш ылардың жалпы са ны 17 адам. 

Әр і қарай бі з студенттерге сауал нама нәтижелерін ұсын амыз [210]. 

«Сіз универси  теттегі оқыту сапа  сына қанағаттанасыз б а?» 

сұрағына-»и ә», «әбден» де п респонденттердің көпші  лігі жауап бер се ‒ 78,5%, 

ішінара қанағатт анушылық білдіргені ‒ 14%, жау  ап беруге қинал  ғаны ‒ 6% 

және сұралға ндардың 1,5% қанағаттанбаған. 

«ЖО О-ның матери  алдық базасы сіз  ді қаншалықты қанағатт андырады?» 

сұрағы бірн  еше көрсеткіште бол ды.  Мысалы, кітапх  анада оқулықтардың 

бол уы, СӨЖ орын дау үшін универс  итетте компьютерлердің қолжеті  мділігі, 

факультеттің оқ у залында ор  ын санына 50% - да н астам респонд  енттер толық 

қанағатта нушылығын көрсетті. Айтарл ықтай төмен нәтиж  елер келесі 

көрсет кіштер бойынша алы  нды: оқу жабдықт  арының болуы (43,1%), 
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кітапх анада қажетті әдісте мелік нұсқаулардың бол уы 44,6%. Толығырақ 

нәтиж елер 23-кестенің мазмұ нында толық көрсет ілген. 

 

Кес те 23 ‒ «ЖОО-ны ң материалдық баз асы сізді қанша лықты қанағаттан-

дыр ады?»  сұрағына жауап  тарды бөлу 

 

Көрсе ткіш  Толық 

қанаға ттана-

мын 

Ішін ара 

қанағаттанамын  

Қана ғат-

танбаймын  

 

Жау ап 

беруге 

қинал амын 

 

1 2 3 4 5 

Кітапханада қаже тті 

оқулықтардың 

бол уы  

53,8 % 30,8 % 7,7% 7,7% 

(5) (35) (20) (5) 

Кітапханада қаже тті 

әдістемелік 

нұсқаулы  қтардың 

болуы  

44,6% 

(29) 

 

49,2% 

(32) 

 

3,1% 

(2) 

 

3,1%  

(2) 

 

Қаже тті 

электрондық оқ у 

құралдарының 

бол уы  

47,7% 

(31) 

 

46,2% 

(30) 

 

4,6% 

(3) 

 

1,5% 

(1) 

 

Оқу үдері сінде 

қолданылатын 

компьюте  рлердің 

болуы  

46,2% 

(30) 

 

41,5% 

(27) 

 

10,8% 

(7) 

 

1,5% 

(1) 

 

Саба қтан тыс 

уақы  тта өзіндік 

жұм ыс жасау үш  ін 

университетте 

компьюте  рлердің 

қолжетімділігі 

50,8% 

(33) 

 

44,6% 

(29) 

 

4,6% 

(3) 

 

0 

Оқ у залындағы 

орын дар саны 

66,2% 

(43) 

24,6% 

(16) 

7,7% 

(5) 

1,5% 

(1) 

Оқ у 

аудиторияларының 

жа й-күйі 

47,7% 

(31) 

30,8% 

(20) 

13,8% 

(9) 

7,7% 

(5) 

Оқ у жабдығының 

бол уы 

43,1% 

(28) 

24,6% 

(16) 

20% 

(13) 

12,3% 

(8) 

 

11 - суретте көрсет ілген жауаптар студент тердің іске асыр  ылып жатқан 

біл ім беру үдері  сінен күтілетін о  ң нәтижелерін анықт аудың жоғары пайы  зын 

көрсетеді. 
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Сурет 11 ‒ «Жүз еге асырылып жат қан біл ім беру үдер  ісі сіздің күт кен 

нәтижелеріңіді қанша  лықты ақтайды?» сұр  ағы жауаптарын бө  лу. 

 

Келесі сұра  қтар оқыту сапа  сына қанағаттануды бағал  ауға және 

студе нттер аудиториясы арас  ында ең м аңызды курст арды анықтауға 

бағытт алған. 

Қанағаттанудың е ң көп пайы зын студенттер пунк  ттер бойынша 

көрсе теді: оқытушының әдепт  ілігі (76,9%), ұсынылатын матери алдың 

жаңалығы (73,9%), мате  риал студенттердің біл  ім жетістіктерін дамы  туға 

ықпал ете  ді (75,4%). Осы тұс  та келесі тармақ тарға назар ауд  ару керек: 

оқыт удың белсенді әдіст ерін қолдану жә  не СӨЖ орынд  ауға қойылатын 

талапт ардың нақты жүйес інің болуы «сол  ай сияқты» дег ен жауапқа көбі рек 

көңіл бөлі неді.Оны 12-суре  ттің мазмұнынан толығ  ырақ көруге бол ады. 

  

 
 

Сур  ет 12 ‒ Студенттердің пәнд  ерді оқыту сапа сын бағалауы 

Кел есі сұрақтар мазм  ұны бойынша студе  нттер арасында сұран  ысқа ие, 

қажет тілік туғызатын пәнд  ерді белгілеуге мүмкі ндік береді. 

71%

25%

3% 1%

Нақты білім беру үдерісі күтілген нәтижені ақтайды 

ма?

иә, толықтай

иә, кейбір дәрежеде 

жоқ 

жауап беруге қиналамын

0 20 40 60 80

ұсынылған материал болашақ қызмет 

үшін маңызды

материал студенттердің 

жетістіктерінің өсуіне ықпал етеді

материал жаңа, заманауи және 

қызықты

СӨЖ орындауға қойылатын нақты 

талаптар жүйесі бар

оқытушы өзара әрекеттестікте әдепті

оқытушы оқытудың белсенді 

әдістерін жиі қолданады

3,1

0

4,6

3,1

1,5

1,5

7,7

0

0

6,1

4,6

0

20

24,6

21,5

23,1

17

40

69,2

75,4

73,9

67,7

76,9

57

Толықтай келісемін Солай сияқты Ішінара Толықтай Келіспеймін 
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«Аудито  риялық сабақтарды (дәрі  стер мен семин арлар) қандай 

пән дер бойынша көбейт кіңіз келеді?» сұра ғына респонденттердің көпші  лігі 

келесідей қаже тті пәндерді ат ап өтеді:  

− Арн айы педагогика;  

− Девиант ология; 

− Әлеуметтік-педагог икалық тренинг;  

− Әлеум  еттік-педагогикалық шебе рлік; 

− Пенитенциарлық педаг огика.  

Студенттердің аудито  риялық сабақтардың сан  ын арттырғысы келе тін 

себептері реті  нде – 92% болашақ кәс іби қызметте матери  алдың қажеттілігін 

көрс етсе, тек 8% ға на себебін көрс етті – материалды түсі  нуге үлгермейтіндігін 

көрс етті. 

«Тәжірибелік бағытт  ылықты қандай пән дер бойынша арттыр  ғыңыз 

келеді?» сұра ғына келесі пән дер анықталды: 

− Балал армен әлеуметтік-педагог  икалық жұмыс технол огиясы; 

− Әлеуметтік-педагог икалық кеңес бе ру; 

− Психологиялық-педагог икалық диагностика; 

− Әлеум  еттік педагогика. 

Сұрақт ардың үшінші бло  гы СӨЖ ұйымда  стыру мен баға  лау жүйесіне 

қаты сты болды. 13 - сур  ет СӨЖ орын дау кезінде студе  нттер жиі қолда натын 

құралдарды көрсе теді. Оқытушылардың СӨ Ж-ді орынд  аудың өзге д  е 

құралдарын өзектендір  мейтініне назар ауда  руға болады: ғыл  ыми мақалалар, 

ақпар аттық базалар, практик аларды талдау жә  не т. б. 

 

 
 

Сур  ет 13 ‒  СӨЖ орын дау кезінде студе  нттер қолданатын құрал  дарды бөлу 

Бұ л ретте «Сі з, СӨЖ-д і бағалаудың қазі  ргі жүйесі объек тивті және әд іл деп 

сана йсыз ба?» (14-сур  ет) сұрағына жауа  птар былайша бөлі  нді: иә, толы  қтай 

61,50%

37%

1,50%

СӨЖ орындау кезінде не жиі 

қолданылады?

кітаптар және мақалалар

интернет

өзге дереккөздер
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48%, оны компью  терлік тестілеу түрі  нде өткізген дұр  ыс – 38%, және 12,5% 

баға лау критерийлерінің түсін  іксіз болуына байла  нысты өз наразы лығын 

көрсетті. 

 

 
 

Сурет 14 ‒ СӨ Ж бағалау жүйес імен қанағаттану сат  ысы 

 

Сұрақтардың төрт інші бөлігі оқ  у сабақтарының кест  есін құру 

реттіл ігімен қанағаттанушылық дәреж  есін бағалау үш  ін қойылған сұрақ  тарды 

қамтыды. «Сіз ді өзіңіздің саб ақ кестеңіз қанағатт  андырады ма?» сұра  ғына 

‒«иә», «толы  қтай»деп 53 респо ндент жауап бер ді, бұл сұра лған студенттердің 

81,5%-ы жоқ, қанағатта  ндырмайды деп 12 ад  ам жауап бер  ді, бұл 18,5 %-ы 

құрайды.  

Соны мен қатар, сұрақт ардың осы блог  ында біз ғыл ыми жобалар ме  н 

зерттеулерді жүз  еге асыру үш  ін олардың қан  дай уақытша бо  с ресурсқа и е 

екенін көр уге тырыстық Респонде  нттердің 43% жұмысты кей де оқумен қат ар 

жүретінін, а  л 57% жұмыс істеме йтінін және те к оқығанын айт ты. 

Респонденттердің көпші  лігі оқу үш  ін қажетті ақпар  атты университеттің сай  ты 

мен ресур  стары арқылы ала ды. Бұл сауалн  амаға қатысқан студенттердің 52% 

құра йды. 43% университеттің ақпар аттық ресурстарының сир ек 

қолданылатынын көрсе теді. 

Сонымен бір  ге, респонденттердің 20% ғыл  ыми-зерттеу жұмыст арының 

нәтижелеріне қызығу шылық таныт ады. Респонденттердің 46%  өздер  інің жеке 

ғыл ыми жобаларын жүз  еге асырғысы келетін  діктен артық жүкте меден 

қорқады. Студент тердің тек 28% - ы ғана зерт  теу жүргізу сипаты  ндағы СӨЖ-

д  і жүзеге асы ру ниетінің жоқт ығын көрсетті. Кө п жағдайда себ еп ретінде 20% 

уақ  ыт жетіспеушілігін көр  сетсе, те к 6% бұл қызы  қты емес еке нін және 6% 

оқытушы  лармен мұндай сипат тағы іс-әреке ттің ұсынылмайтынын жеткі  зеді. 

Оқытушылар арас ында өткізілген сауал  нама кейбір қызы  қты сәттерді 

көрс етті. Университеттегі біл ім беру сапа сына әсер ете тін ең маңы  зды және 

жете кші фактор реті  нде оқытушылар келесі  лерді атап өте ді: 27% ‒ 

Университеттегі басқ ару сапасы; 25% ‒ Біл ім беру мазм  ұнын 

қалыптастырудағы еңб  ек нарығымен өза ра әрекеттесу сап  асы; 18% ‒ 

38%

48%

1,50% 12,50%

СӨЖ-і бағалау жүйесі 

қанағаттандырады

иә, толықтай компьютерлік тестілеу түрінде дұрыс

бағалау субъективті бағалау критерийлері түсініксіз
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Талапкерлер ме н студенттердің сап  асы; 17% ‒ Оқыту технолог  иясының, білім 

бе ру үдерісін оқ  у-әдістемелік жә не материалдық-техни калық қамтамасыз ет у 

сапасы; 13% ‒ Профе  ссор-оқытушылар құрам ының сапасы. 

Ұсыны лған тізім бойы нша түлектердің негі  згі күшті жақт  ары мен 

артықшы лықтары ретінде е ң көбі 58% кел есі сипаттамалар комбина  циясын 

таңдады: 

− Теори ялық білімнің жоғ ары деңгейі; 

− Практи  калық дайындықтың жоғ ары деңгейі; 

− Түлект ердің стандартты ем  ес жағдайларда те  з әрекет ету ге даярлығы; 

− Жал пы мәдениет пе н адамгершіліктің жоғ ары деңгейі. 

А л біздің универ  ситет түлектерін даярла  удағы әлсіз жақт  ары немесе 

кемшіл іктері ретінде сипаттам алардың келесі комбина  циясын таңдады: 

− Еңбе кке деген төм ен мотивация; 

− Төм ен деңгейдегі өндір  істік тәртіп; 

− Өз ін-өзі дам ыту мен өз  ін-өзі білімде ндіруге тілек білді рудің болмауы. 

«Сіз дің ойыңызша, оқ  у үдерісінің қан  дай мәселелері бірі  нші кезектегі 

шеші  мді талап ете  ді? (5 нұсқадан арт  ық емес)»сұра  ғына жалпы ұсыны лған 

тізімнің іші нен сұралғ  ан оқытушылардың е ң көп 63% төменде  гілерді таңдады: 

- студент  тердің білімін баға лау мен диагности калаудың әлсіз жүй есі; 

- оқу-зертха налық сабақтардың жә  не заманауи жабдық тардың жағдайы; 

Тұтыну шылар мен түле ктер есебінің жеткілік  сіздігі; 

- оқу проц  есін ұйымдастырушыларды ынталан  дырудың экономикалық 

тетікт ерінің жеткіліксіздігі; 

- студент  тердің тәртіп деңге йінің төмендігі. 

Респонде нттердің 85%  олардың оқ у процесін дамы  туға қосқан үлес тері 

оқулықтар ме н оқу құрал дарын жасауға қос қан үлестерін, 63%  ғыл ыми-

әдістемелік жұмыс тарға (оқу жоспа рлары, бақылау-өлш еу материалдары жә не 

т.б.) қатысты, те к 35% оқытудың белс  енді технологиялары ме  н әдістерін 

әзір леу және енг ізу арқылы, 25% олар  дың ғылыми жобал  арға қатысуы 

арқ ылы. 

Сонымен бір  ге, мұғалімдердің к өпшілігі, респонде нттердің 53%  сапалы 

зерт теу жүргізу үш  ін материалдық жә не ақпараттық ресурс тардың жоқтығын 

айт ты. Жалпы, сауалн  амаға қатысқан проф ессорлық-оқыту шылар құрамының 

77% өздер інің біліктіліктері ме  н оқу проц  есін, оның іші  нде сабақ кест есін 

ұйымдастырумен қанағаттана  тындықтарын нақтылад  ы. Респонденттердің те к 

23% оқу үрдіс  інен басқа ғыл ыми-зерттеу тағылымда маларының жоқтығын 

ат ап өтті. 

Зертт еудің жалпы нәтиж  елері студенттер ме  н оқытушылардың жал  пы 

университеттегі оқ  у процесін ұйымдас  тырудың сапасына 

қанағаттан атындығын көрсетеді. Соны  мен бірге, басқар  ушылық және оқ  у-

әдістемелік қызм етті әрі қар ай зерттеу ме  н түзетудің маңы  зды жақтарына 

наз ар аударғымыз кел  еді. 

Студенттер арас ында өздерінің бола  шақ кәсіби қызме тінің тәжірибелік 

мәліме ттерін меңгеруге қаже  тті әдістемелік құра лдар мен кітап шалар үлкен 
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сұран ысқа ие. Осы ған байланысты ол ар кітапханадағы әдісте  мелік 

ұсыныстардың жетіспеу шілігін және оқ  у зертханаларының жеткіл  іксіз 

жабдықталуын көрс  етсе, оқу-зертха налық сыныптардың наш  ар 

жабдықталуын оқыту шылар да көрсе  теді. 

Сонымен қат ар, СӨЖ-ді  ң оқу-әдісте мелік қамтамасыз етіл  уіне, атап 

айтқ анда, күтілетін нәтиж елер мен баға лау критерийлерін жаса  уға өте мұқ ият 

болу қаж ет. Өза ра оқыту жә  не жоспарланған тапсырм  алардың мазмұнын 

тал дау форматын д а күшейту қаж  ет. 

Келесі асп  ект оқытудың белс енді әдістерін қолда нуға байланысты 

бол мақ. Бұл тарм аққа қанағаттанушылықтың салыст  ырмалы түрде төмен  дігі 

мұғалімдердің жауапт  арымен байланыс ты (тек 17% оқ у процес інің сапасына 

ос ы аспектіге байла нысты). Әлеуметтік-педагог икалық дайындық 

мазмұ нының тәжірибесі интера  ктивті, арт-терап евтік әдістемелердің көпт ігін 

көрсетсе д е, студенттер ос ы аспектіде ПО Қ қызметін жанда  ндыру қажеттілігін 

сезі неді. 

Жоғарыда сипатт алған проблемалық аспек  тілер нақты практи  калық 

сипатқа и е қолайлы пән  дер бойынша жауапт армен де өза ра байланысты. 

Оқ у-әдістемелік қамта  масыз ету сапа сын басқаруды жетіл діру 

тұрғысынан кел  есі маңызды сә т, бұл СӨ Ж үшін тапсырм  аларды мазмұнды 

толық тыру мәселесі. Оқыту шылар құрамының сауалн  амасы мен анк  ета СӨЖ 

мінде ттері зерттеу сипа тына ие ем ес екенін көрс етті. Университет өз ін 

зерттеуші реті нде көрсетсе д е, бұл кәсі птік білім бе ру мазмұнындағы маңы  зды 

кемшілік. Ос ы аспект бойы нша қызметкерді қай  та даярлау жә  не СӨЖ-д і 

зерттеу, әзір  леу, оқыту технолог ияларын дамыту үш  ін қосымша ынтала ндыру 

тетіктері қаж ет. 

Жалпы, студе  нттер арасында сауал  нама жүргізу кезі  нде келесі ұсыны стар 

жасалды: 

Практи  калық сабақтардың сан  ын көбейту ға  на емес, соны мен қатар 

олар дың мектептегі практи  калық іс-әрек етке бағдарлануын, әлеум  еттік 

мұғалімнің кейст ермен және нақ ты құралдармен практи  калық қолдауын 

қамта масыз ету. 

СӨ Ж бойынша  бағал аудың барлық біры  ңғай жүйесін (бар лық пәндер 

бойы нша) құруда жә  не топтық жұмы сты бағалауда субъектив тіліктің 

төмендеуі. 

Дәр іс сабақтарының жа  ңа тұжырымдамасын жас  ау. 

ПОҚ тарап ынан ұсыныстар реті  нде келесілер айты  лды: мазмұнды 

жобал ауда жұмыс беруші  лердің тәжірибе база сын және қатысу шылар тобын 

кеңе йту қажет. Олар  дың осы жұмы  сқа қатысуындағы ынтала  ндыру тетігін 

ойлас тыру қажет. 

Студент  тердің білім бе  ру үдерісінің нәтиж  елері үшін ө  з жауапкершілігін 

түс іну мәдениетін күше йту. 

Біл ім беру үдері  сінің сапасын зерт  теу үшін «Маман  дықты ұғыну: біл  ім 

беру сапа  сын бағалау» сауалн  амасы жүргізілді (1-қосы мша). 

Сауалнама нәтиж елері мамандық таңд  ауда ата-анала рдың пікірі ме н 

ұсыныстары шеш уші рөлді көрсет етінін ‒ 48,7%, белгілі бі  р қызмет түр  іне 
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жеке бейім ділік, өз қабіл етін бағалау – 35,4%,кеңе стер немесе дос тар мен 

туыста рының мысалдары ‒ 14,1%, те к 3,8% мамандықтың беде лін, 1,2%  оқу 

орн ына барудың көлі  ктік ыңғайлылығын ат  ап өтті. 

Сұралғандардың 58,9% ө з таңдауының дұрыст  ығына сенімді жә не өзінің 

бола шақ кәсіби қызметін жақ сы болжайды; 14,1% мама  ндық пен бола шақ 

кәсіпті таңда удың дұрысты ғына күмәнданады; 12,8% таңда лған мамандық 

тур  алы көмескі түсі  нік бар де п санағанымен о  л практикалық қызме ттің 

басында т үсініледі де п үміттенеді; 7,7 % кәс  іби қызмет тур  алы әлі ойлам аған 

және е ң бастысы униве рситетті аяқ тау деп сана йды; 3,8 % кәсіби қыз мет 

саласын бағал ауға қарағанда, жал  пы жоғары біл ім алу маңызд  ылығын атап 

өте ді. 

«Тиімді кәс  іби қызмет үш ін қажетті біл ім ала алды  ңыз ба (ал ып жатырсыз 

б  а), сіз қал ай бағалайсыз?» сұра ғына жауаптар келес ідей бөлінді (15-сур  ет ): 

 

 

 

Сурет 15 – Білі мнің жеткіліктілігі сат ысы 

 

«Білім бе  ру үдерісі Сіз дің жеке қабілетт  еріңізді ашуға жә  не жүзеге 

асыр уға ықпал ет ті (ықпал ете ді) деп ойла  йсыз ба?» сұра ғына жауаптар 

келес ідей сипатта бөлі  нді: 24,3 % өзінің же ке қабілеттері тур  алы көмескі 

түсі нік бар жә не жоғары оқ у орнын бітірг  еннен кейін те  к тәжірибелік і с-әрекет 

қа на оларды ашу ға көмектеседі де п ойлайды; 65,3 пай  ыз жоғары оқ у орнында 

біл ім алу ола  рға өздерінің же ке қабілеттерін бағал ауға және ола рды оқу 

үдері сінде пайдалануға көмек  тесті (көмектеседі) де  п есептесе; 6,4 % 

қолданыстағы әдіст емеде және оқ у үдерісін ұйымдас  тыруда жеке қ абілеттерін 

аш у қиын де  се; 2,5% қабілеттің дам  уы кәсіби қызме ттің табысын ем ес, 

жұмысқа орна  ласу мен манс апты құрудың нақ ты шарттарын анықт  айды деп 

сана йды. 
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Жалпы, 48,7 % қолдан ыстағы білімді баға  лау жүйесімен қанағат танған 

және он  ы объективті жә не әділ де п санайды. 10,2 % ег ер білімді баға лау 

компьютерлік тест ілеу түрінде бол са, онда о л тиімді бол  атындығын ат ап 

көрсетеді. 29,4 % біл ім деңгейін ға на емес, оқу ға деген қар ым-қатынасты, же ке 

қабілетін, өзін дік жұмысын, семинар  лардағы белсенділікті ба  ғалау кер  ек деп 

ойла йды. 16,6 % білімді бағал ауда адами факт орды өте маңы  зды деп сана  йды: 

оқытушының білікт  ілігі, оның студе нтке қатынасы, әңг  іме құра бі  лу, 

студенттің же ке басының ер  екшеліктерін есе пке алуы; 3,8 % білі мді 

бағалаудың е  ң жақсы форм асы ретінде аудито  риялық жазбаша жұм ыс деп 

есепт ейді (16-сурет ). 

 
 

Сурет 16 ‒  Бола шақ кәсіби қызме ттің табысын анықт айтын білім түрл ері 

 

Болашақ әлеум  еттік педагогке қаже тті мінез-құлы қтың жетекші белгі лері 

ретінде респонд енттер келесілерді ат ап өтеді: 

60,2 % ‒ Коммуника  белділік (қарым-қатын асқа бейімділік); 

21,7 % ‒ Кәсіпқ ойлық және әлеум  еттік белсенділік; 

19,2 % ‒ Же ке ұйымдастырушылық жә не тәртіп; 

14,1 % ‒ Машақа ттылық және шыдам дылық; 

16,6 % ‒ Жоғары зиятк  ерлік әлеует;  

33,3 % ‒ Жауапке ршілік және бор ыш сезімдерінің дамыға ндығы. 

Болашақ әлеум  еттік-педагогикалық қызм етте табысқа же  ту үшін 

практи калық дағдылар ме н біліктердің басым  дығын бөле оты  рып, 

респонденттер ө  з жауаптарын была йша бөлді: 

− ада мға деген көзқа расты табу жә  не оның қызм етін ынталандыра бі  лу 

– 58,9 %; 

− ақпаратпен жә  не компьютерлік бағдарла  малармен жұмыс іст еу 

дағдылары ‒ 14,1 %; 

− топ тық жұмысты ұйымда  стыру дағдылары – 7,6%; 
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− өздіг інен білім ал у дағдылары – 25,6%; 

− жағдай ларды талдау жә  не шешімдерді әзір  леу дағдысы – 10,2 %; 

− эконом икалық үдерістерді математ икалық модельдеу дағды  лары -‒ 

1,2 %. 

«Сіз таңд  аған мамандық үш ін қандай құндыл  ықтар айтарлықтай 

маңы  зды?» сұрағына респонде  нттердің жауаптарын бө  лу келесідей сипа тта 

көрініс таб ады: 

− 55,1 % ‒ кәсіби қыз мет саласындағы тер ең білім; 

− 7,6 % ‒ ұйым дағы көшбасшылықты, бед  ел мен құр мет көрсетуді 

мойы ндау; 

− 33,3% ‒ әлеуметтік-психоло гиялық үйлесім орт асы; 

− 6,4% ‒ жеке өмір  дегі амандық; 

− 2,5 % ‒ жұм ыс пен тұлғ  аның әлеуметтік мәрте бесі; 

− 3,8% ‒ мансаптық өс  у мүмкіндіктері. 

Тиі мді қызметтің неғұ  рлым күшті себеп тері ретінде бөлеті ндері:  

− өзін-өз і жүзеге асы ру мен қызме ттік өсу мүмкі ндігі – 58,9 %; 

− ішкі қанағат тануды беретін қызы  қты жұмыс – 34,6 %; 

− қола йлы әлеуметтік-психоло гиялық ахуал – 19,2%; 

− жоғ ары жалақы жә не материалдық көтер  мелеу – 16,6 %; 

− міндеттердің орынд алуын қатаң бақы  лау, тәртіптік тала птар – 7,6 %; 

− кәсіби қасиет терді тану жә  не сенім – 3,8 %. 

Жал пы, бұл сауалн  аманың нәтижелері студе  нттер мамандықтың, өз ін-өзі 

дам ыту мен ө  з бетінше біл ім алудың маңызд  ылығын жақсы түсіне  тінін 

көрсетеді. Өзі  нің болашақ маман дығы, әлеуметтік педаг огтың кәсіби жә не 

жеке қасие ттері туралы неғұ  рлым нақты түсіні  ктерге ие. Ала  йда, ПОҚ 

әлеум еттік педагогтың кәс  іби қызметінде ас  а маңызды эконом икалық және 

сая си сауаттылық, математ икалық құзыреттілік сия  қты қазіргі кезең дегі кәсіби 

қасие ттер туралы тұт  ас түсінік қалыпта  стыруға да наз  ар аударуы қаж ет. 

 

3.3 Болашақ әлеум  еттік педагогтарды оқы  ту сапасын оқ  у-

әдістемелік қамта масыз етуді зерт теу мәселелерінің келе шегі 

Табиғат адамда рының өз мәселе лерін өздері анық тауы және өз ін-өзі 

анық тай алуы үш ін оның сап  асы оның алды  нда туындаған әлеум  еттік, жеке 

жә не кәсіби  мәсе леге тәуелсіз өзі нің инновациялық, шығарм  ашылық әлеуетін 

іс ке асыру деңге йінде болады. Ос ы тұрғыдан алға нда, қазіргі біл ім беру 

бағдарл амалары, ең алды мен оқушылардың иннова  циялық дағдыларын 

дамы  туға бағытталғанын ат ап өткен жө н. 

Университеттің біл  ім беру жүйес інің басым бағытт  арының бірі - оқ у 

процесінде же ке тұлғаның өсу іне және даму ына жағдай жас ау. Болашақ мам ан 

- әлеуметтік педа гог еңбек нарығы ндағы қиындықтарға, өзге  руге бейімделуге, 

бәсе кеге қабілеттілікке, од ан әрі жұмысқа орнал  асуға байланысты бол мақ. Бұл 

кәс іби және арн айы білімнің сап  асы шығармашылық жә  не танымдық 

қабіле ттерін дамыту, ойл ау Ϲқабілетін кеңе йту сияқты фактор  ларға 
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байланысты  еке ні сөзсіз.  Жоғ ары біл ім студенттің құ зыреттілігіне негізд  еледі 

және еңб  ек нарығының талапт арына сәйкес біл ім беру мазм  ұнын жаңартады. 

Жал пы, оқу-әдісте мелік қамтамасыз ет  у нормативтік құжат  тарды, 

әдістемелік матери алдар мен оқ у құралдарын жүйел еуге негізделген; оқ  у 

сабақтарының тиімд  ілігі мен сапа сын арттыру; студе  нттер мен түлект ердің 

құзыретті лігін объективті баға  лау жүйесін қалыпт астыру. 

Білім бе ру бағдарламаларының сапа сын оқу-әдісте мелік қамтамасыз 

етуд  егі басты рөл ді кәсіби түле ктер дайындайтын кафе  дра атқарады. 

Кафед  раның оқу-әді  стемелік жұм ысы кафедраның пәнд  ерді оқытуды 

жетілд  іруге, оқу проц  есін оңтайландыруға жә  не жеделдетуге, он ың 

әдістемелік қамта масыз етілуін жетілд  іруге, профессор-оқыту шылар 

құрамының педагог икалық біліктілігін арт тыруға бағытт  алған. Мұғалімнің ке з 

келген оқ  у-әдістемелік жұмыс ының формалары аясы  нда орындалатын оқ у-

әдістемелік жұм ыс (ОӘЖ), ұйымдаст ырушылық-әдістемелік жұм ыс (ҰӘ Ж) 

оның функц  иональд  ы міндеті бол  ып саналады. Оқ у жылының басы  нда 

университеттің «Педаг огика және біл  ім беру менедж менті» кафедрасының 

талд  ауы барысында әдісте мелік жұмыс жосп ары жасалып, бекіті  лгенін 

көрсетті; Жы л бойы жоспа рдың орындалуына тұра қты мониторинг жаса лады. 

Кафедра мәжілі  сінің күн тәрті  біне оқу-әдісте мелік жұмысты ұйымда стыру 

және жүз еге асыру мәсел  елері кіреді: жұм ыс бағдарламаларын талқ ылау және 

бек іту, ПОӘК, оқытушы  лардың оқу-әдісте мелік жұмыстары тур  алы есептер, 

оқыт удың қолданыстағы түрл  ері мен әдіст ерін талқылау, әдісте  мелік 

комиссияның есеп  тері , сабаққа қат ысу туралы талқ  ылау т.б. 

Оқу жыл ына жоспарланған оқ у-әдістемелік жә не ұйымдастыру-

әдісте мелік жұмыс форма лары олардың орын  далу белгілері ба рлық 

оқыту шының жеке жұм ыс жоспарларына енгіз  іледі. Кафедра тұра  қты түрде 

аш ық сабақтар өткі  зеді және сабақт армен өзара тәжі рибе алмасады, о л 

кафедра меңгер ушісі мен оқыту шының өзара әрекет  тесуі туралы журна  лына 

жазылады. 

Күнде лікті және нақ  ты оқу-әдісте мелік жұмысты басқа  руға көмектесу 

үш ін университет профе  ссор-оқытушылар құрам ында өзінің отырыс  тарын 

үнемі өткі  зіп тұратын жә не білім бер  уді қазіргі оқ  у-әдістемелік қамта масыз 

етудің өзе  кті мәселелерін қараст ыратын оқу-әдісте мелік кеңес (ОӘ К) 

құрылды. О л: студенттердің ағым  дық және ара лық бақылауына арна  лған 

диагностикалық материа лдарды сараптау жә  не талқылау; кафе дра пәндері 

бойы нша курстық жұмыст ардың ұйымдастырылуы ме  н орындалуын бақы  лау; 

кафедра оқытуш  ылары дайындаған оқ у және оқ у материалдарын, конку рстық 

ПМС қар  ау және талқ  ылау; оқу құрал  дары, ғылыми-әдісте  мелік мақалалар 

ме н есептер жә  не т.б. ғылыми редакц  иялау. Әдістеме  лік комиссияның 

жұм ысы  жолға қойы  лған. 

«Педагогика жә не білім бе ру менеджменті» кафедр  асының оқытушылары 

ҚазМем ҚызПУ базасындағы «Әлеум еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» 

маман дығы бойынша ғыл ыми-әдістемелік кеңе стің мүшелері бол ып 

табылады. ОӘ  Ж-нің оқ у процесіне қатыс  атын кафедраларда студен  ттерді 

оқыту сапа  сын арттыру, оқ  у-тәрбие проц есін оқу-әдісте мелік қамтамасыз 
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ету ді жетілдіру, әдісте  мелік және дидакт икалық пәндердің логик  алық 

сәйкестігін қамта масыз ету, оқ  у материалдарының қайтал ануын болдырмау 

жә не т.б. бакалаврларды МЖМ БС-ға сәй  кес оқыту мақса  тында жүргізіледі. 

Соны мен бірге, тал  дау Мемкомстат жұм ысы мен нәтиж  елері оқу 

проце сіне тікелей қатыс  атын қарапайым мұғал імдер үшін қо  л жетімді ем ес 

екенін көрсе  теді. Осыған байла нысты оперативті вертик  альды басқару ме н 

профессорлық-оқыту шылық құрамның оқ у процесін оқ  у-әдістемелік 

қамта масыз етуге қаты суы арасындағы өза  ра әрекеттестікті күше йту қажет. 

Соны мен бірге, тал  дау барлық пән  дер осы оқ у-әдістемелік кеше  ннің барлық 

бөлікт ерімен бірдей ем ес (бос орын дар бар) жә не барлық жұм ыс 

бағдарламалары ме н оқу бағдарла масының мазмұны стандар  ттарға сәйкес 

келмейт індігін көрсетеді (пробле  малар туындаған кез де). Алайда, ә р пән 

бойынша оқ  у-әдістемелік кеше нмен қамтамасыз ету дің функциональды 

жүй есі қалыптасқаны шын  дық. Бұл жүйе нің қадағаланып, жетілд  ірілуі 

маңызды. 

Бөлі мнің міндеттері оқ у процесінің талапт  арына негізделеді: 

- оқ у процесін үйлес  тіру, бақылау жә  не жетілдіру; 

- өза ра байланысты процес  тердің басқа иелер імен бірге проце стің шектері 

ме н мазмұнын анық тау және бек іту, яғни оқ  у процесінің сабақт  астығы мен 

өза ра байланысын қамта  масыз ететін келіс  ілген жұмыс бағдарла маларын және 

пәнде рдің басқа д  а әдістемелік құжат тарын қарау жә  не бекіту; 

Студент  тердің мемлекеттік жә не басқа тұтынуш  ылардың талаптарына 

сәйкес тігін қамтамасыз ет у процесінің тиімд  ілігі, тиімділігі, сәйке  стігі және 

құзырет тілігі үшін жауапке  ршілік; 

Техноло гиялық мақсаттарға қо л жеткізуді үне мі анықтау; 

Технологиялық проце стің ағымдағы парамет рлерін анықтау үш  ін өлшеу 

жә не бағалаудың тиі  сті құралдары (прог  ресс, сапа, уақы  тылы қорғау, 

тақыр ыптар және себе птер саны); 

- оқ у процесін жақс  арту бойынша і с-әрекеттерді бас тау және үйлес тіру. 

Сапа менедж менті саласындағы зама  науи жетістіктерді енг  ізу үшін оқ  у 

процесін жетіл діру жұмыстары мінд  етті білім бер  уді және оқыты  латын 

пәндердің әрқайс  ысының кірістері бойы  нша «бастапқы материа  лдарды» 

даярлау деңг  ейін жедел бағал ауды талап ете ді. Мұндай мәліме ттерді 

семестрдің басы нда студенттерге жед  ел сауалнама жүрг  ізу арқылы жина уға 

болады, ег ер базалық пән  дер бойынша қал  ған білім жа  ңа пәнмен бағал анса. 

Бұл жағд  айда курс барыс ында белсенді қолдан  ылатын курстардың бөлім  дері 

туралы ақпа рат болуы кер  ек. 

Нәтижесінде кафе дра үшін ү  ш перспективалы мін дет тұр: 

1. «Әлеум  еттік педагогика жә не өзін-өз і тану» маманд  ығының қазіргі 

зама нғы МЖМБС сәй  кес студенттерге оқ у жоспарының көпт  еген пәндерін 

иге ру үшін қаж  ет негізгі курст  ардың өзара байла нысын орнату; 

2. Қал ған білімді баға  лау үшін кір іс тестер ін әзірлеу; 

3. Кейі нгі курстан кей  ін алған біл ім деңгейлері н растайтын қорыт  ынды 

тесті әзірлеу. 
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Универси теттегі оқу проце  сінің жүйелі бол  уын қамтамасыз ет у үшін 

педагог  икалық технологияларды құ  ру қажеттілігі туынд  айды. Демек, 

техноло  гиялық бағдарламалар дәст  үрлі бағдарламалармен қанаға  ттануы 

керек: ос ы саладағы нақ ты, дәйекті жә  не нақты белгіл енген оқу мақса ттары; 

пәнге нем есе мамандыққа тә  н педагогикалық жүйе  нің барлық элемен  ттерін 

дамыту; әдісте мелік материалдың мазм ұнын, оқытушылар ме  н студенттердің 

өза ра әрекеттесу әдіс тері мен шартт арын сипаттау; нәтиже  лерді бағалау 

әдіс тері және ола рды түзету нұсқа  лары; мұғалім үш ін инновациялық 

педагог  икалық әдістер ме н тәсілдерді қолд  ану бойынша ұсыны  стар, сонымен 

қат ар студенттерді қиынды  қтарды жеңуге ынтала  ндыру тәсілдері. Осы  ған 

байланысты профе  ссор-оқытушылар құрам ының ұсынысы реті  нде оқыту 

әдіст ерін кеңейтуді ұсын  уға болады. Семинар  лардың жаңа түрл  ері, оның 

іші нде тұжырымдамалық карт  алар, зерттеу шеберха налары, мастер-клас тар, 

проблемаларды ше шу бөлімдері, де мо-сабақтар, дала лық сабақтар жә не т.б. 

Қысқасы, түле ктер кафедраның оқыту шылық құрамында үлк  ен рөл 

атқа рады. ОӘК-н  і жобалау ме  н дамытудың негі  згі көрсеткіші реті  нде біз ОӘ К 

жобалау проце сінде мұғалімнің мотива циясын бөліп алд  ық. Оқу-әдісте мелік 

кешендерді (ОӘ К) қалыптастыру жүй  есі ОӘК үне мі және жүй елі түрде 

жетілд  ірілуі мұғалімнің студент термен белсенді өза ра әрекеттесуіне 

бағытт алған және студен  ттерді тек оқу ға ғана ем ес, сонымен бір  ге оқу 

ақпар атын талдауға итерме леген жағдайда ға на тиімді. Ө  з кезегінде ОӘ К 

құрамына кіре тін жеке әдіс теме тұтас, логик алық, өзара байла нысты және 

жоғ ары білікті мам ан қалыптастыруға бағыт талуы керек. 

Мұғал імнің арнайы пәнд  ерге арналған оқ у материалдарын жоба  лау мен 

жаса удың мәнін біл  уі және түсі  нуі, атап айтқ анда, білім беру дің жоғары 

сапа сын қамтамасыз ете  тін, әдебиет теория  сының әлеуетін он  ың дамуында 

он ың мүмкіндіктерін жүз еге асыруда мүмкі  ндік беретіні  н білуі жә  не түсінуі 

маңы  зды.  Өкінішке ор  ай, біздің зерт теу нәтижелеріміз бар  лық мұғалімдердің 

ОӘ К жақсы диз айн технологиясын иге  ре алмайтындығын көрсе  теді, бұл, 

әри не, оқыту сапа  сына әсер ете ді және оқы ту сапасын төменд  етеді. Оқу-

әдісте мелік қамтамасыз ету ді жобалау негіз дері: 

1) заманауи дидак  тика саласындағы қаже  тті білімді иге ру; 2) ғылыми-

әдісте мелік және тәр бие жұмыстарын жүрг ізу; 3) оқу-тәрби  елік міндеттердің 

жү йелілігі; 4) сауа тты және ауы  зша. 5) мұғалімдердің оқ  у-әдістемелік жә не 

білім бе ру әзірлемелеріні  ң МЖМБС сәй  кестігі. Соны мен қатар, ег ер ол ірг елі 

және практи калық білімдердің үйлесімд  ілігіне, интерактивті оқы  ту 

технологияларын, оқы  ту стратегиялары ме н технологияларын қолда  нуға 

негізделген бол са және матери алдың тез қо  л жетімді бол  уын қамтамасыз 

ете тін мықты ғыл ыми негізге сүйе нсе, оқыту сап  асы қамтамасыз етіл  еді. 

Осыған байла  нысты, мұғалімдердің, әсір  есе жас оқыту шылар мен 

практик  тердің біліктілігін артт  ыру, оқу-әдісте мелік кешен негіз інде оқу 

проц есін жобалау жә  не жүзеге асы ру бойынша жүй  елі жұмыс жүрг  ізу қажет. 

Факул ьтет студенттерінің біл ім, білік жә  не дағдыларды қалыпта  стыруда 

қолданатын жа ңа технологияларды меңге руіне ықпал ете  тін ақпараттық-

әдісте мелік құрал дайы ндау. Ақпараттық-әдісте мелік құрал «Уни вер» 
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жүйесінде же  ке компонент реті  нде енгізілс е. Мысалы, бұ  л нұсқаулық 

бағал ауда кең қолдан  ылатын келесі блокт  ардан тұруы мүм кін: 

1. Сұрақтың жау абы қандай? 

2. Те  ст жауаптарын құрас тыру кезінде оқуш  ының дұрыс жауа  бын 

табуына қал ай кедергі жас ай аласыз? 

3. Сұра қтар қою кезі  нде теріс бөлік терді қолдану тур  алы не біл уім керек 

(ем ес, ешқашан)? 

4. Мүм кін болатын жау ап нұсқаларының қайс ысы дұрыс? 

5. Кей бір дұрыс сұра  қтар туралы н е білуім кер  ек? 

6. «Болжамдарды» анықт ауға көмектесетін форму лалар қандай? (яғ ни 

студенттердің кезде йсоқ жауаптары?) 

7. Тест тің объективтілігін қал  ай жақсартуға бол ады? 

Силла бус келесі блокт  ардан тұруы мүм кін: 

1. Тақырыптың дұр  ыс дизайны тур  алы не біл уім керек? 

2. Оқушыл ардан күтілетін нәти  жені қалай жаса уға болады? 

3. Құзыре  ттілік бойынша тексер  ілген емтихан сұрақ тарын қалай құр  уға 

болады? 

4. Сұрақт ардың деңгейін қал ай арттыруға бол ады? 

5. СӨЖ ұйымдаст  ырудағы міндет қанша  лықты тиімді? 

6. СӨ Ж тапсырмаларының мазм ұнын тексеру тиімді  лігін арттыру үш  ін 

қандай мүмкін діктер бар? 

7. Әдеби  еттер жинағында қан  дай ақпараттық негіз  дерді қолдануға 

бол ады? 

Осыған байла нысты перспективалық міндет  терді іске асыр  уда келесі 

бағы  ттар айқындалды: 

1. Оқ у процесіне интера ктивті оқыту элемен  ттерін енгізуді жалға  стыру 

(бизнес жә не рөлдік ойын  дар, ойын диза йны, жетекші тәжірибе  шілердің 

мұғалімдер ме н болашақ әлеум  еттік тренерлер арасы  ндағы проблемалық 

пікірта ластар саласындағы іссапа  рлары). 

2. Кафедраның бейі  ндік пәндері бойы  нша іскери ойынд  арды, кейстерді, 

шебе рлік сыныптарын әдісте мелік қамтамасыз ету ді дамытуды жанда ндыру. 

3. Оқу проце сінде бейне дәріс терді қолдану тәжіри  бесін кеңейту, 

универ  ситет сайтында олар  дың базасын үне мі жаңартып оты  ру. 

4. Шетелдік жоғ ары оқу орында рында ашық онл айн-курстарды таны  мал 

ету арқ  ылы оқытушылардың білікт  ілігін арттыру. 

3 -тар  ау бойынша қорыт ынды. 

Педагогика ме н психологияны дам  ыту, білім бе ру, оқу нәтиж  елері, 

диагностика жә не т.б. мәселелеріне кө  п көңіл бөлі  неді. Білім бе ру саласында 

адам ның жеке басы  ның дамуына, он  ың шығармашылық қабілет теріне, 

адамгершілік жә не ақыл-о  й әлеуетіне басы  мдық беріледі. Осы  ған байланысты, 

тәжіри белік жұмыста бі  з оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің тиімділігі ме н 

оның бола шақ әлеуметтік педаго гтарды оқыту сапа  сына әсерін, оқушыл  ардың 

жеке тұлғ  алық-кәсіби да му процесінде жетістіктерін артты  руды оқытушылық 

қызме ттің өнімділігін артты  руды ескердік.  
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Экспери  менттік жұмыс ә л-Фараби атын  дағы Қазақ ұлт тық университе ті, 

ТарМПУ, Эрз  инжан универси  теттері негізінде жүргі  зілді. Зерттеу барыс ында 

келесі тақыр ыптар бойынша сауалн  амалар жасалып, өткіз ілді: «Сіз оқ у 

блогының тақыры птарын толық меңге рдім деп ойла  йсыз ба?», «Оқ  у процесі 

оқуш ының көзімен», «Түс  іну кәсібі: біл  ім беру сапа  сын бағалау ». Соны  мен 

қатар, бөл ім басшылары ме н басқа д  а басқарушы қызмет керлер үшін 

сауал нама жүргізілді. 

Жұм ыс барысында оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету жұм  ысы бойынша 

ұсыны стар жасалды. Жал пы тәжірибелік жұм ыс болжамның дұрыс  тығын 

дәлелдеді. 
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 Осылайша, қоғамы  мыздың әлеуметтік-эконом икалық салаларында 

белс енді инновациялық үдері  стер аясында қалыпт асатын қазіргі зама нғы білім 

бе ру жағдайы, мекте  птің күрделі өзгері  стерге ұшырауы жағда йында жұмыс 

іст ей алатын жа ңа әлеуметтік педаг огты тәрбиелеудің өзе кті мәселесін ал ға 

кояды.  

Қазі ргі жоғары әлеум  еттік-педагогикалық білі  мнің талаптары он  ы рухани 

өнді ріс саласы реті нде сипаттайды жә не оның нәти жесі әлеуметтік педаг  огтың 

негізгі күшт ерін, оның зиятк  ерлік және морал  ьдық әлеуетін, қи  ын әлеуметтік-

мәд ени жағдайда ерк  ін бағдарлануын, иннова циялық процестер жә  не өзін-өз і 

дамыту проце стері іске асыры луын анықтайды. О л: 

1. Кәсіптік біл ім берудің теор  иясы мен практ  икасы, орта мекте птің 

дидактикасы, О  ӘҚ әлеум еттік-мәдени, эконом  икалық және кәсі  птік-білім 

бе ру мекемелерінің жүйе лік жобасының жал пы көрінісі реті  нде растайды. 

Универс  итеттік білім бе  ру жүйесіндегі иннова  циялық өзгерістерді тал  дау 

EWA мақсаты он  ың құрылымы ме н қызметі біл  ім беру м  азмұны ме н 

мазмұнын, зертте  улерге  және біл  ім беру жүйе  сін реформалау динами  касына 

көзқарастарды анықт  айтын парадигмалардың мә  ніне байла  нысты болып 

табы лады. Түркиядағы Эрзин  джан Бинали Йылд  ырым университетінде жал пы 

шетелдік тәжі рибе, дәлірек айтқ анда докторантурада жүргіз  ілген зерттеу 

барыс ында біз Түр  кия және Түр кия университеттерінде ОӘ  Қ сапасына кө п 

көңіл бөлін генін байқадық. Ег  ер біз оқ у бағдарламасы ме  н оқулықтарға 

қойыл атын талаптарға ұқсас тықты тапсақ, он  да оқу матер иалын жобалау 

барыс ында оқыту технолог  ияларын қолдану ме  н студенттердің оқ  у процесіне 

кірі гуде айырмашылықтар ба  р екенін анықт адық. Бұл айырмаш  ылықтар 

көбінесе профес сорлық-оқытушылар құрам ының ұйымдастырушылық 

мәден иеті мен дидакт  икалық мінез-құлы  қты жоспарлауға негізделг ендігіне 

әкелді. 

Универс  итеттің педагогикалық біл ім беру мәсел  елері бойынша 

теори ялық талдау кел есі негізгі бағыт тарды анықтады: 

Педагог икалық білімді гумани  тарлық білім де п түсіну бола  шақ 

мұғалімнің бас  қа адамдармен мәден  иетін, құндылықтарын, жұм  ыс істеу 

тәсіл дерін және өз ін-өзі жүз еге асыруда бөлі суге дайын болу ына көмектеседі. 

- мұғал імнің дәстүрлі кәсі  птік рөлінің өзге  руін анықтайтын мұғал  імнің 

кәсіби қызме  тінен хабардар бо лу; 

- әр түр  лі білім бе ру салаларын «құр  уды» болжайтын, біл  ім алушының 

біл ім және кәсі  птік іс-әреке ттің субъектісі реті нде қалыптасуына ықп  ал ететін 

кәсі птік білім бер  уді жобалауға же ке-бағдарланған тәсі  лді жүзеге асы ру; 

- құбылыстар ме н фактілерді талд  ауға арналған кәсі птік білім бе  ру 

саласына тә н саяси теори  ялық негізде кәсі птік білім бер  уді дамыту жолд  арын 

іздестіру, он  ың аясында он ы балама принц иптер негізінде қолда  нуға болатын, 

альтерн ативті немесе негіз  інен әртүрлі теори ялар (А.П. Беляев); 

- -оқыты латын пәндердің негі  згі дидактикалық бірлік  терін біріктіру 

жә не модульдік-интеграц ияланған құрылымға ос  ы пәндердің мазмұ  нына 

апаратын база лық жалпы кәс іби білімді ныға  йту. 

Зерттеуде анықт алған қайшылықтарды шешу дің жолдарын ізд еу. 
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А.П. Беляеваның иде  ясы - кәсіптік біл ім беруді институц  ионалды 

реттеудің сыр  тқы формаларынан сап  аны жүйелі түр  де жақсарту иде  ясы 

негізінде құ ру. 

Осыған байла нысты әлеуметтік-педагог икалық білім беру дің жаңа 

жүйе лік сапасы оқ  у-әдістемелік қамта  масыз ету бол ып табылады, бұ  л 

оқулықтың өзін  дік жұмысы ме н кәсіби қызм етін ұйымдастыруға арна  лған оқу 

құрал дары мен ола рды қолдану технолог  ияларын үйлестіруді көрсе  теді. 

Оқу-әдісте мелік қамтамасыз ету дің орталық компо  ненті - әлеуметтік-

педагог  икалық міндеттерді ше  шу үшін қолдан  ылатын құралдар ме н түрлі 

ақпа рат көздерінің жиын  тығы. 

2. Кәсіптік біл  ім беру жүйес інде болашақ әлеум  еттік педагогтарды оқы  ту 

сапасын әдісте  мелік және әдісте мелік қамтамасыз ету ді зерттеуде жүйе лік, 

мәдени, тұлғ алық бағдарлаудың, ақпар  аттық және сапа лық платформалардың 

әлеу етін зерттеуге бол  ады. Диссертациялық жұмы  ста аталған педагог тардың 

жиынтығы жал  пы әлеуметтік педаго  гтарды оқыту әдіст емесі, оның 

элемент терінің сипаттамасы, әлеум еттік-педагогикалық біл  ім мазмұнын 

тал дау, әлеуметтік педагог икалық оқыту проце сінің күтілетін нәтиж  елері, т.б. 

оқытудың білі  мін, дағдылары ме н құзыреттерін өлш еу. 

3. Бүгінгі таң  да жоғары біл ім беру жүйес  інде білім бе ру бағдарламасын 

құру дың кең тара  лған екі тұж ырымдамалық тәс ілі бар. Ол  ар: құзыретт ілік 

және неси елік-модульдік платф орма. Білім бе ру бағдарламасын жоба  лау 

кезінде же  ке тұлғаның ерекшел іктері мен қажеттіл іктерін ескеретін, таң  дау 

еркіндігін жүз еге асыратын оқыт удың жеке траект ориясы үлкен мән  ге ие жә не 

күрделі жә не динамикалық жү  йе ретінде қарасты рылады. 

Осы жағдай ларды ескере оты  рып, болашақ әлеум  еттік педагогтардың 

оқы  ту процесінің сапа  сын оқыту проце сінде мұғалімнің і с-әрекетінде 

дидакт икалық жобалауды жә не педагогикалық монито  рингті 

ұйымдастырудың жолда  рының әлеуеті анықт алды. 

4. Болашақ әлеум  еттік мұғалімдерді оқы  ту сапасына объек тивті, 

теориялық-әдісте мелік, құрылымдық-ұйымдаст ырушылық, мазмұндық-

процед уралық, әдістемелік-рефлек сиялық, нәтижелік блокт  ардан тұратын 

оқ у-әдістемелік қамта  масыз етудің құрыл ымдық-мазмұндық мод елі, оқу-

әдісте мелік сапасын баға лау. Оқу-әдісте мелік құжаттаманы қол дау 

аналити калық деңгейде кел есі критерийлер сипат талды: мазмұнды 

мақсат тардың өзектілігі, олар  дың мақсаттарын ашу да өзектілігі ескер  ілді; 

мазмұны ме н құрылымының мемлек  еттік және бас  қа талаптарға сәйке стігі; 

құрылым мен процес  тердің бірлігі; құ  зыреттілікті қалыпт астыру; тақырып 

мазмұ нының дәлдігі ме  н толықтығы; оқ  у-әдістемелік құрал дарды талдау 

деңге йінде - заманауи, иннова  циялық, мұқият таңда лған технологияларды, 

оқ у-тәрбие проце сінің нысандары ме  н әдістерін қолд  ану; Студенттің өзін  дік 

жұмысын жә  не рефлексияның бол уын ескере оты  рып, объективті бағал  аудың 

құралдары ме  н технологияларын таң  дау; оқу проц  есін қол жеті мді, тиімді оқ у 

құралдарымен жаңа рту. 

5. Болашақ әлеум  еттік педагогтарды оқы  ту сапасын оқы  ту-әдістемелік 

қамта масыз ету бойы нша эксперименттік жұмы  ста оқу жоспа рлары, оқу 
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жоспа рлары, оқулықтар ме н оқу құрал  дары талданып, студе  нттер мен 

оқыту шылар үшін сауалн  амалар жүргізілді. 

«Мемлек  еттік жалпыға мінд  етті білім бе  ру стандарттарын бек  іту туралы» 

Қазақ стан Республикасы Үкіме  тінің 2012 жылғы 23 тамыз  дағы № 1080 

шешімімен 2016 жыл ғы 13 мамырдағы № 292 қаулы  сымен шешім 

қабыл данды. Бірақ Қазақ стан Үкіметінің 2018 жыл ғы 27 желтоқсан № 895 

бұйры ғымен Заң жойы лып, жоғары оқ  у орындары жа  ңа оқу-әдісте мелік 

жұмысқа көш  ті, яғни 2019 жыл дан бастап бар  лық жоғары оқ  у орындары 

негі  згі білім бе ру бағдарламасы бойы  нша жұмыс істе йді. 

Біздің зерт теу жұмысымызда бі з 2016 жылдан 2018 жыл ға дейінгі тип  тік 

бағдарламаға сәй  кес әлеуметтік педаго  гтарды даярлаудың негі  згі пәндерінің 

оқ у жоспарларын қараст  ырдық. Осы жұмы сқа сәйкес кел есі ұсыныстар 

дайын  далды:  

«Өзін-өз і тану» пә ні бойынша: 

Модульдердің ата уы және ті збесі тип  тік бағдарламаға сәй кестендірілсе;  

СО ӨЖ түрлері, бақы  лау сұрақтары жә  не формалары нақ  ты сипатталуы 

қажет. 

«Өз ін-өзі тан уды оқыту әдіст  емесі» пәні бойы нша: 

силлабус мазм  ұны типтік бағдар  ламада берілген негі  згі зерттелетін 

тақыры птарды қамтылуы қамта  масыз ету; 

«Өз ін-өзі та ну» пәні бойы  нша негізгі зертте летін сұрақтарының 

қайтала нбауын назарға ал у. 

«Әлеуметтік-педагог икалық жұмыстың техноло гиялары» пәні 

бойы нша: 

Дәрі сте берілген сұра  қтар семинар барыс ында қайталанбай, мазм ұнды 

толықтыратын мәсел  елер сипатталса; 

СӨ Ж тақырыптары жа  ңа бағыттағы зерт  теу мәселелерін қамт  ыса. 

Осы ат ап көрсетілген мінд  етті пәндер бойы  нша ПОҚ оқы  ту әдістерін 

кеңе йту ұсынысын айта  мыз. Семинарлардың жа  ңа түрлері, сон  ын ішінде 

концепт уалдық карталарды қолд  ану, зерттеушілік семи  нар, мастер-клас тар, 

мәселені ше шу бойынша секци  ялар,  және т.б. 

ПО Қ-пе н студенттердің бі  лім, біл ік, дағдыларын   құрас тыру мен баға лау 

барысында қолда  натын жаңа технолог  ияларды меңгеруін жеңіл дету үшін 

ақпар аттық-әдістемелік нұсқа улық даярлау. Ақпар  аттық-әдістемелік 

нұсқа улық «Универ» жүйе сіне бөлек құра  мдас элемент реті  нде «Оқытушы» 

бет іне енгізілсе. Мыс алы,  ол нұсқа улық, бағалауда ке  ң пайдаланылатын 

тест ілеу бойынша кел  есі блоктардан тұр  уы мүмкін: 

1. Сұра қтын жауабы не ше нұсқаудан тұрғ  аны қолайлы? 

2. Те ст жауаптарын құрас тыру барысында студе нтке дұрыс жауа  пты 

жеңіл табу ына қалай жо л бермеуге бол ады?   

3. Сұрақтарды құрас тыру барысында тер  іс бөлшектерді (жо  қ, ешқашан 

ем ес) пайдалану тур  алы мен н е білуім кер ек? 

4. Мүмкін бола тын жауап нұсқал арының ең тиім дісі неше  бол уы  керек?   

5. Бірн еше дұрыс жау абы бар сұра қтар жайлы ме н не біл іум керек? 
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6. «Бол жам» туындауы мүм кін жауаптарды түзе туге көмектесетін қан дай 

формулалар ба р? (яғни студент тердің кездейсоқ жауап  тарын?) 

7. Тест сынағ ының объективтілігін қал ай  жоғарылатуға  бол  ады? 

ПОӘК пен силлабусты  құрас тыру барысы кел есі блоктардан тұр уы 

мүмкін: 

1. Пән  ді игеру мақ  сатын дұр ыс құрастыру жай лы не бі  луім кер ек? 

2. Студенттерден пән  ді игеру бойы  нша күтілетін нәтиже  лерді қалай 

құраст ырған тиімді? 

3. Құ зыреттілікке бағытт алған емтихан сұрақ  тарын қалай құрас  тыру 

қажет? 

4. Сұра қтар деңгейінің тиімді  лігін қалай жоғ арылат уға болады? 

5. СӨ Ж  ұйымдастыру барыс  ында  тапсырманың тиі  мді саны қан ша болу 

кер ек? 

6. СӨЖ тапсырма ларының мазмұнын текс  еру тиімділігін жоғ  арыла ту 

мүмкіндіктері қан  дай? 

7. Әдебиеттер қор ын құрастыру барыс ында қандай ақпар аттық базаларды 

пайдал ануға болады? 

Жал пы жүргізілген зерт теу жұмысы оқ у сапасын қамта  масыз ету 

мәсел есін толыққанды шеш еді деп есепте мейміз. Біз ө  з диссертациялық 

жұмысы  мызда оқу сапа сына өол жету дегі бір қыр  ын ғана көрсе ттік. 

Осыған байла нысты перспективалық міндет  терді шешудегі кел  есі 

бағыттар ұсыны лады: 

1. Оқу үдері  сіне интерактивті оқы  ту элементтерін енгі  зуді жалғастыру 

(іске рлік және рөл дік ойындар өтк  ізу, ойын жоба  лау, оқытушылар арас ында 

проблемалық-бағд арлы пікірталастар ұйымда стыру және бола шақ әлеуметтік 

педаго гтарды дайындау бағыт тары бойынша жете кші практикалық 

қызметке рлердің іскерлік сапар  лары). 

2. Кафедраның профи  льді пәндері бойы  нша іскерлік ойынд  арды, 

кейстерді, мас тер-кластарды әдісте мелік қамтамасыз ету ді әзірлеуді 

белсе ндіру. 

3. Оқу үдері  сінде бейне-дәріс терді қолдану тәжіри  бесін кеңейту, 

универ  ситет сайтында олар  дың мәліметтер база сын үнемі жаңа рту. 

4. Шетелдік жоғ  ары оқу орында  рында ашық онл айн-курстардың 

көпші лікке тарату көмег імен оқытушылардың білікт ілігін арттыруды 

жанда ндыру. 
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ҚОСЫМША А 

 

1. «Мамандықты ұғыну: білім беру сапасын бағалау»  

білім беру үрдісі сапасын зерттеу үшін  

сауалнама 

 

 Сізден аталған анонимді сауалнамадағы бірнеше сұраққа жауап беруіңізді өтінеміз. 

Сіздің жауаптарыңыз білім беру үрдісін оның сапасын тиімді жоғарылату саласында 

жетілдіруге мүмкіндік береді. 

 

Факультет   

Мамандық атауы (бағыты)  

Курс (оқу жылы)  

Сауалнаманы толтыру күні  

 

Сауалнамамен жұмыс жасау реті: бастысына таңдау жасап, жауап нұсқасын 

шеңбермен қоршаңыз. Жауаптың барлық нұсқасын бір мезетте белгілемеген жөн. Кейбір 

жағдайларда жауаптың 2 немесе 3 нұсқасын таңдауға болады, дегенмен бұл жағдайда 

оларды міндетті түрде саралау, яғни, олардың артықшылығын (артықшылық дәрежесі – 1, 

2 және т.б.) көрсете отыру қажет. 

 

1. Сіздің мамандықты таңдауыңызда қандай факторлар шешуші рөл атқарды? 

Ең бастысын таңдаңыз. 

а) Ата-ананың пікірі мен ұсынысы. 

б) Достар, туыстардың кеңестері мен мысалдары. 

в) Нақты іс-әрекет түріне жеке бейімділік, өзіндік қабілеттерін бағалау. 

г) Оқу орнына қатынаудың транспорттық қолайлылығы. 

д) Мамандықтың беделі (мәртебесі). 

2. Сіз өзіңізді болашақ кәсібіңіздің мазмұнын жеткілікті түрде жақсы түсінеді деп 

айта аласыз ба? 

а) Иә, мен өз таңдауымның дұрыстығына сенімдімін және өзімнің болашақ кәсіби іс-

әрекетімді жақсы елестетемін. 

б) Менің таңдалған мамандыққа деген болжамым бұлыңғыр, дегенмен де тәжірибелік 

іс-әрекеттің бастамасында оның ұғынықты болатынына үміттенемін. 

в) Менің таңдаған мамандығымның дұрыстығына және оның келешегіне 

күмәнданамын. 

г) Мен кәсіби іс-әрекет туралы әлі де ойланбадым. Ең бастысы университетті аяқтап 

алу. 

д) Мен үшін кәсіби іс-әрекет саласын бағалағанға қарағанда, жалпы жоғары білім алу 

маңыздырақ. 

3. Сіздің ойыңызша, ұтымды кәсіби іс-әрекет үшін жеткілікті білім алдыңыз 

ба (алып жатырсыз ба)? 

а) Иә, мен мамандық бойынша білімдер кешені кәсіби іс-әрекеттің ерекшелігі мен 

мазмұнын көрсетеді деп есептеймін. 

б) Мен бұл мәселе жайлы ойланбадым. Мемлекеттік стандарт бойынша маған берілуі 

қажет білімді алып жатырмын. 

в) Білім беру бағдарламасы кәсіби іс-әрекеттің қажеттіліктерін жеткілікті түрде толық 

көрсетеді деп есептемеймін. 

г) Білімдерді беру әдістемесі кәсіби іс-әрекетті тиімді меңгеруге ықпал етпейді. 
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д) Тиімді кәсіби іс-әрекет үшін білімдердің жеткілікті деңгейін бағалай алмаймын. 

4. Білім беру үрдісі Сіздің жеке қаблеттеріңізді ашу мен жүзеге асыруға ықпал 

етті (ықпал етеді) деп есептейсіз бе? 

а) Мен өзімнің жеке қабілеттерім жайлы күңгірт түсініктемін, және де сол себепті 

ЖОО аяқтағаннан кейінгі тәжірибелік іс-әрекет қана оларды ашуға көмектеседі деп 

ойлаймын. 

б) ЖОО-да білім алу маған өзімнің жеке қабілеттерімді бағалауға және оларды оқу 

үрдісінде қолдануға көмектесті (көмектеседі). 

в) Енгізіліп қойған әдістеме мен оқу үрдісін ұйымдастыруда жеке қабілеттерді ашу 

қиын. 

г) Оқу үрдісі кәсіби іс-әрекет саласында жеке қабілеттерді көрсетеді, бірақ 

жалпыадамзаттық гуманитарлық қабілеттердің дамуын тежейді. 

д) Қабілеттердің дамамауын кәсіби іс-әрекеттің табысы емес,  жұмысқа орналастыру 

мен мансап құру анықтайды деп есептеймін. 

5. Сіз, қазіргі білімді бағалау жүйесі жеткілікті түрде шынайы және әділетті деп 

есептейсіз бе? 

а) Иә, жалпы алғанда білімді бағалаудың қалыптасқан жүйесі оқу үрдісін 

ұйымдастыру қажеттіліктері мен жағдайына сәйкес келеді. 

б) Менің ойымша, білімді бағалау компьютерлік тестілеу формасында тиімдірек 

болатын еді. 

в) Білім деңгейі қаншалықты емес, сабаққа қатынасы қалай, жеке қабілеттіліктері, 

өзіндік жұмысқа, семинарларға белсенділігі қанша дегенді бағалау қажет. 

г) Білімді бағалаудың дұрыс формасы аудиториядағы жазбаша жұмыс болып 

табылады. 

д) Білімді бағалаудың адами факторы маңызды деп есептеймін: оқытушының 

біліктілігі, оның студентке қарым-қатынасы, әңгіме құра білуі, студент тұлғасының 

ерекшелігін есепке алу. 

6. Сіздің пікіріңізше, қандай білім түрі Сіздің болашақ кәсіби іс-әрекетіңіздің 

табысын анықтаушы болып табылады? 

а) Арнайы (өндіріс саласы бойынша) техникалық білім. 

б) Арнайы әлеуметтік-экономикалық білім. 

в) Бағдарламалау мен компьютерлік бағдарламаларды жасау саласындағы білім. 

г) Шетел тілдері туралы білім. 

д) Жаратылыстану-ғылыми білімдер (математика, физика, химия). 

7. Сіздің пікіріңізше, салаңыз бойынша кәсіпқой маман ең алдымен қандай 

мінез-құлық сипаттарына ие болуы қажет ? 

а) Қарым-қатынасқа бейімділік (тіл табысқыш). 

б) Тапқырлық және әлеуметтік белсенділік. 

в) Өзіндік  ұйымдасқандық және тәртіп. 

г) Ықтияттылық және шыдамдылық. 

д) Жоғары интеллектуалды әлеует. 

е) Жауапкершілік пен парыз сезімінің дамығандығы. 

8. Сіздің пікіріңізше, болашақ кәсіби іс-әрекеттің табысын қандай тәжірибелік 

біліктер мен дағдылар басымдығы анықтайды? (таңдау жасаңыз.) 

а) Адамға ықпал ете және оны іс-әрекетке ынталандыра білу. 

б) Ақпаратпен және компьютерлік бағдарламалармен жұмыс дағдысы. 

в) Топтық жұмысты ұйымдастыру дағдылары. 

г) Өзін-өзі білімдендіру дағдылары. 

д) Жағдайларды талдау мен шешімдер жасау дағдылары. 

е) Экономикалық үрдістерді математикалық моделдеу дағдылары. 

9. Сіздің таңдаған мамандығыңызға қандай құндылықтар айтарлықтай 

маңызды? 
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а) Кәсіби іс-әрекет саласындағы терең білім. 

б) Ұйымдағы құрмет пен бедел, көшбасшылық танылым. 

в) Әлеуметтік-психологиялық үйлесім атмосферасы. 

г) Жеке өмірдегі  хал-ахуал. 

д) Жұмыс пен жеке өмірдегі әлеуметтік мәртебе. 

е) Мансаптық өсу мүмкіндігі. 

10. Сіз үшін тиімді іс-әрекеттің мықты түрткісі не болып табылады? 

а) Өзін-өзі жүзеге асыру мен қызметтік өсу мүмкіндігі. 

б) Ішкі қанағаттану сезімін тудыратын қызықты жұмыс. 

в) Жайлы әлеуметтік-психологиялық атмосфера. 

г) Жоғары жалақы және материалдық ынталандыру. 

д) Тәртіптік талап, міндеттерді орындауға қатаң бақылау. 

е) Кәсіби сапаларды мойындау және сенім. 

 

Ынтымақтастық танытқаныңыз үшін рахмет! 

 

2. Студенттерден олардың оқыту нәтижесін сұрау үшін сауалнама 

Ұсынылған сұрақтарға ашық және өз бетіңізші жауап беруіңізді сұраймыз. Бұл үшін 

жауап парағында әрбір бағанадағы (22 ден) бір санды белгілеңіз. Сандар мағынасы: 

0 – қалай қарау керектігін білмеймін; 

1 – пайымдаумен келісемін; 

2 – бұл пайымдаумен айтарлықтай деңгейде келісемін; 

3 – бұл пайымдаумен толықтай келісемін. 

 

Сауалнаманы өңдеу 

Сауалнама өзінде 22 полярлық ой-пікірді кіріктіреді, олардың әрқайсысы «0» ден «6» 

дейінгі межемен бағаланады. Әрбір ой-пікір бойынша баллдардың жалпы қосындысы 

есептеледі. 

  

  

Ой-пікір  Баллдар Ой-пікір  Категориялар 

  3 2 1  0 1 2 3     

1. Іс жүзінде мен, 

сабақта осы 

немесе өзге де 

мәліметтерді неге 

оқытатынын 

ешқашан 

білмеймін 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Іс жүзінде мен, сабақта 

осы немесе өзге де 

мәліметтерді неге 

оқытатынын әрқашан да 

білемін  

ОМ 

  

2. Педагог сұрақ 

қойған жағдайда, 

мен ол туралы 

ойланбаймын, 

сұраққа жауап 

беруге немесе 

олардың 

талдамаларына 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

2. Педагог сұрақ қойған 

жағдайда, мен ол туралы 

ойланып, жауап беруге 

немесе олардың 

талдамаларына қатысуға 

тырысамын  

ТБ 
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қатысуға 

тырыспаймын 

  

3. Бұл пән 

бойынша сабақта 

менің әдетте көңіл-

күйім болмайды, 

қарым-қатынастан 

қуанышты 

сезінбеймін 

              3. Бұл пән бойынша 

сабақта менің әдетте 

көңіл-күйім жоғары  

болады, қарым-

қатынастан қуанышты 

сезінгендіктен маған 

барлығы ұнайды 

ТҚҚ 

4. Бұл курста 

оқытылатын 

мәлімет маған 

ешқашан қажет 

болмайтын секілді  

              4.Бұл курста оқытылатын 

мәлімет маған болашақта 

аса қажет болатын секілді  

ОМ  

5. Сабақтарда мен 

енжар, 

әрекетсізбін, менің 

өз бетіммен жұмыс 

жасағым келмейді 

              5.Сабақтарда мен 

белсенді әрекет етемін,  

өз бетіммен жұмыс 

жасауға ұмтыламын 

ТБ  

6.Мен оқытушы 

тарапынан маған 

деген қарым-

қатынаста көңіл 

толмаушылық пен 

наразылықты 

сезінемін 

              6.Мен оқытушы 

тарапынан маған деген 

қарым-қатынаста ізгі 

ниеттілікті сезінемін 

ТҚҚ 

7.Мен әр сабақтың 

мәліметін бұл 

курста алдыңғы 

уақытта оқытылған 

мәліметтерден тыс 

қабылдаймын 

              7.Мен әдетте нақты 

сабақтың мәліметін бұл 

курста алдыңғы уақытта 

өткізілген мәліметтердің 

барлығымен байланысын 

сезінемін 

ОМ  

8.Мен өзімді 

мәтіндермен 

жұмыста, кестені 

толтыруда, 

жазылғандардың 

мазмұнын түзетуде 

еркімнен тыс 

мәжбүрлеймін 

              8.Мен мәтіндермен 

жұмыста өзімді еркін 

және шын көңіліммен 

жасайтынымды 

сезінемін, кестелерді 

толтырамын, 

жазылғандардың 

мазмұнын түзетемін 

ТБ  

9.Менің ойымша 

педагог сабақта 

қалай жұмыс 

жасайтыныма 

назар аудармайтын 

секілді 

              9. Менің ойымша педагог 

сабақта қалай жұмыс 

жасайтыныма назар 

аударып қарайтын секілді 

ТҚҚ 

10.Менің сабақтан 

білетін 

ақпараттарымның 

басым бөлігі 

              10. Менің сабақтан 

білетін ақпараттарымның 

басым бөлігі шынайы 

қызығушылығымды 

туындатады 

ОМ  
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қызығушылық 

тудырмайды 

11.Әдетте мен 

өзіндік жұмысқа 

берген 

тапсырмаларды 

жеке 

орындамаймын, өз 

бастамаммен 

семинар 

сабақтарына 

қосымша мәлімет 

іздемеймін 

              11.Мен, әдетте 

аудиториядан тыс 

берілген тапсырмаларды 

өз бетімше орындаймын, 

семинар сабақтарына 

қосымша мәліметті өз 

бастамам бойынша 

іздеймін 

ТБ  

12.Менің ойымша 

педагог оның 

курсына қалай 

қарайтыныма 

немқұрайлы секілді 

              12.Менің ойымша 

педагог оның курсына 

қарым-қатынасыма 

немқұрайлы емес секілді 

ТҚҚ 

13.Мен 

оқытылатын 

мәліметтегі 

негізгілерін бөліп 

алуда қиналамын 

              13.Мен оқытылатын 

мәліметтегі негізгілерін 

еш қиындықсыз бөліп 

қарастыра аламын 

ТБ 

14.Егер менің 

жолдастарым 

жауап беру 

барысында нақты 

емес, қате айтатын 

болса, әдетте 

оларды байқай 

бермеймін 

              14.Егер менің 

жолдастарым жауап беру 

барысында нақты емес, 

қате айтатын болса, үнемі 

мұндай әрекеттерді 

байқап отырамын 

ТБ 

15.Мен педагогтың 

өзіме құрметпен, 

сеніммен қарым-

қатынас 

жасайтынын 

сезінбеймін 

              15.Мен педагогтың өзіме 

құрметпен, сеніммен 

қарым-қатынас 

жасайтынын сезінемін 

ТҚҚ 

16.Аталған пән 

бойынша сабақта 

оқытылған мәлімет 

меніңше, жеткілікті 

түрде түсініксіз  

секілді 

              16. Аталған пән бойынша 

сабақта оқытылған 

мәлімет меніңше, 

жеткілікті түрде түсінікті 

ОМ  

17.Әдетте, мен өз 

бетімше эссе, 

шығармашылық 

әрекетті талап 

ететін, жазбаша 

өзіндік жұмыстар 

жазғанды, 

кластерлер мен 

сызба 

              17.Әдетте, мені өз 

бетінше эссе, 

шығармашылық әрекетті 

талап ететін, жазбаша 

өзіндік жұмыстар жазған, 

кластерлер мен сызба 

құрастырған 

қызықтырады 

ТБ 
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құрастырғанды 

ұнатпаймын 

18.Сабақ үстінде 

мен жиі басқа 

жақтарға 

алаңдаймын, өзге 

тақырыптарда 

әңгімелесемін, 

тіпті кейде көзімді 

іліп аламын 

              18.Сабақ үстінде мен 

басқа жақтарға тіпті 

алаңдамаймын, өзге 

тақырыптарда 

әңгімелеспеймін, басқа 

жұмыстармен, 

айналыспаймын 

ТБ 

 

19.Менің дәріс 

барысында білетін 

ақпараттарымды 

пән бойынша 

кітаптан оқып 

алуға да болады 

              19. Менің дәріс 

барысында білетін 

ақпараттарымның басым 

бөлігін пән бойынша 

қосымша әдебиеттерден 

ғана оқуға болады 

ОМ  

20. Мен сабақ 

үстінде 

оқытушыдан еш 

нәрсе жайлы 

сұрамаймын, ал 

өзге студенттердің 

сұрақтарын 

тыңдамаймын 

              21.Мен сабақ барысында 

оқытушыға жеткілікті 

түрде жиі сұрақ қоямын, 

және де өзге студенттер 

қойған сұрақтарды 

белсенділік таныта 

отырып талдаймын 

ТБ  

21.Менің ойымша, 

педагог менің 

жетістіктерім мен 

жалпы курс 

бойынша 

жұмысымды 

әділетсіз 

бағалайтын секілді 

              21.Менің ойымша, 

педагог менің 

жетістіктерім мен жалпы 

курс бойынша 

жұмысымды жеткілікті 

түрде әділетті бағалайтын 

секілді 

ТҚҚ 

22.Менің басқа 

оқытушының 

сабағына қатысқым 

келеді 

              22.Мен дәл осы 

оқытушының сабағына 

қатысқым келеді 

ТҚҚ 

  

Алынған нәтижелер үш категория бойынша түсіндіріледі: оқу мотивациясы (ОМ), 

танымдық белсенділік (ТБ) және тұлғааралық қарым-қатынас (ТҚҚ) – кестеде шкаланың 

сәйкес пунктері сәйкесінше әріптермен белгіленген. 

Әр ой-пікір бойынша максималды балл «6», ал минималды «0» екендігін ескере 

отырып, әр критерий бойынша баллдардың жалпы қосындысы есептеледі, және алынған 

есептеулер негізінде келесідей деңгейлер бөлінеді: 

 

Критерийлер Деңгейлер баллмен 

    Жоғары    Орта  Төмен 

Оқу мотивациясы 25…36 13…24,9 0…12,9 

Танымдық іс-әрекет 37…54 19…36,9 0…18,9 

Тұлғааралық қарым-

қатынас 

29…42 15…28,9 0…14,9 
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Жалпы  89…132 45…88,9 0…44,9 

 

3. «Оқу процессі студенттер көзімен» сауалнамасы 

Қойылған сұрақтарға берілген сіздің жауаптарыңыз білім беру сапасын 

жақсарту үшін қолданылады. Таңдалған жауап нұсқасын кез-келген белгімен 

белгілеуіңізді сұраймыз! 

 

Факультет, курс, топ 

........................................................................................................................ 

Жынысы   Ер, Әйел 

 

1.Университеттегі білім беру сапасы Сізді қанағаттандырады ма? 

а) Иә, әбден 

б) Iшінара 

в) Жоқ 

г) Жауап беруге қиналамын 

 

2. ЖОО материалды базасы Сіздің көңіліңізден қаншалықты шығады? 

  Көрсеткіш Толық 

қанағаттанамын 

 

Ішінара 

қанағаттанамын 

 

Қанағаттанбаймын 

 

Жауап 

беруге 

қиналамын 

 

Кітапханадағы 

қажет кітаптардың 

болуы 

    

Кітапханадағы 

әдістемелік 

нұсқаулықтардың 

болуы 

    

Қажетті электронды 

оқу құралдарының 

болуы 

    

Оқу үдерісінде 

қолданылатын 

компьтерлердің 

болуы 

    

Оқудан тыс уақытта 

қолдануға болатын 

университет 

компьтерлеріне 

қолжетімділік. 

    

Оқу залындағы 

орындардың саны    

    

Оқу және ғылыми 

жабдықтардың 

болуы 

    

Лабораториялық 

құрылғылардың 

болуы 
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Оқу 

аудиторияларының 

жағдайы  

    

Оқу 

жабдықтарының 

болуы 

    

 

3. Сіздің пікіріңізше ... жүзеге асырылатын пәндерді тізбектеңіз: 

 

Көрсеткіш 

 

Пән атауы 

Жеткілікті түрде жоғары 

деңгейде 

 

Орта деңгейде  

Төмен деңгейде    

 

4. Сіздің аудиториялық сабақтар санын көбейткіңіз келетін пәндерді атаңыз 

 

Көбейту себебі Пәндер  

Түсініп үлгермеймін    

Болашақ іс-әрекетте 

жеткілікті білім қажет 

 

Әлсіз бастапқы 

даярлық   

 

Басқа   

 

 

5. Сіздің білім беру үдерісінен күтетініңіз нақтылыққа сәйкес келеді ме? 

a) Иә, әбден 

b) Ия, белгілі бір дәрежеде. 

c) Ең дұрысы, жоқ 

d) Жауап беруге қиналамын 

 

6. Оқу үдерісінде ғылыми-зерттеу жұмысымен айналысқыңыз келеді ме? 

a) Иә  

b) Жоқ, себебі уақытым жеткіліксіз 

c) Жоқ, себебі ешкім ұсынбайды 

d) Жоқ, қызықпаймын 

e) Жауап беруге қиналамын 

7. Оқуды жұмыспен бірге алып жүрсізбе? 

a) Ішінара.  

b) Жоқ.  
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8. Университеттің сайтын қаншалықты жиі қарайсыз? 

a) Жиі 

b) Сирек 

c) қарамаймын, себебі қолжеткіліксіз 

d) қарамаймын, себебі қызық емес 

9. Оқулықтарды қолданбайтын пәндердің тізімін жазыңыз:  

Қолданбау себебі Пәндер 

Конспект жеткілікті    

Уақытым жоқ    

Түсіну қиын    

Басқа  

10. Сізді пәндер бойынша СӨЖ тапсырмаларының сапасы 

қанағаттандырады ма? 

a) Иә, әрине 

b) Иә, қандай да бір деңгейде 

c) Ең дұрысы, жоқ 

d) Жауап беруге қиналамын 

11. АБ және СӨЖ тапсырмаларын орындауда оқытушы ұсынған 

әдістемелік ұсыныстарды қолданасыз ба? 

a) Жиі 

b) Сирек 

c) Жауап беруге қиналамын 

12. Сіздің пікіріңізше ... бағытталған пәндерді тізбектеңіз 

 

 Пәндер  

Кәсіби дағдыларды дамытуға  

Жалпы ой-өрісті дамытуға  

Әлеуметтік-педагогикалық және 

технологиялық құзыреттіліктерді 

қалыптастыру 

 

Зерттеушілік дағдыларды дамыту  

13. Сіз мамандықтың негізгі пәндерін оқуда қандай әдебиеттерді 

қолдандыңыз 

 Әдебиет  

«Педагогика»  

«Әлеуметтік педагогика»  

«Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі»  

14. Оқу үрдісін ұйымдастыруға қатысты сіздің ескертпелеріңіз бен 

ұсынысыңыз. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

ҚОСЫМША Б 
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Оқытушыларға арналған сауалнама 

 

1.  Білім беру сапасына әсер етуші факторлар рейтінгін 1 ден 5 (1- ең маңыздысы) 

шкаласы бойынша анықтауыңызды өтінеміз:  

 

Университеттегі менеджмент сапасы 1 2 3 4 5 

Білім беру мазмұнын қалыптастыруда еңбек 

нарығымен өзара әрекет ету сапасы 

1 2 3 4 5 

Оқуға түсуші талапкерлер сапасы 1 2 3 4 5 

Оқыту технологиялары сапасы 

 

1 2 3 4 5 

Білім беру үрдісін материалды-техникалық 

қамтамасыз ету  сапасы 

1 2 3 4 5 

СӨЖ және СОӨЖ оқу-әдістемелік 

қамтамасыз етілу сапасы 

1 2 3 4 5 

Оқытушы-профессорлар құрамы сапасы 1 2 3 4 5 

 

2. Сіз «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бітірушілерінің 

даярлық сапасын қалай бағалайсыз? (5- ең жоғарысы) 

 

Теориялық даярлық деңгейі 1 2 3 4 5 

Практикалық даярлық деңгейі 1 2 3 4 5 

 

3. «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бітірушілерінің жеке 

сапасын бағалаңыз (5 - ең жоғарысы): 

Бастама таныту 1 2 3 4 5 

Кәсіби қызығушылық 1 2 3 4 5 

Өзгелерге тәуелсіз жұмыс жасай алу 1 2 3 4 5 

Ұжымдық жұмысқа дайындық 1 2 3 4 5 

Кәсіби даму мен мансаптың өсуге 

мақсаттылық 

1 2 3 4 5 

Қалыпты емес міндеттерді шеше білу 1 2 3 4 5 

Ары қарайғы оқуға қабілет пен дайындық 1 2 3 4 5 

Шетел тілі білімінің дамуы 1 2 3 4 5 
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Бітірушілердің орындаушылығы мен тәртібі 1 2 3 4 5 

 

4. «Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бітірушілерін 

даярлаудағы негізгі құндылықты көрсетіңіз   ( жауаптардың бірнеше нұсқасы болуы 

мүмкін). 

 

1 Теориялық білімдердің жоғары деңгейі 

2 Практикалық даярлықтың жоғары деңгейі 

3 Іс-әрекеттің заманауи әдістері мен технологияларын меңгеру 

4 Бітірушілердің қалыптан тыс жағдайларда жылдам жауап қайтаруға 

дайындығы 

5 Өндірістік тәртіптің жоғары деңгейі 

6 Мамандық бойынша жұмысқа деген мотивацияның жоғары деңгейі 

7 Бітірушелердің өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі білімдендіруге ниеті 

8 Адамгершілік пен жалпы мәдениеттің жоғары деңгейі 

9 Басқа: 

 

5. «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бітірушілерін 

даярлаудағы негізгі кемшіліктерді көрсетіңіз  (жауаптардың бірнеше нұсқасы болуы 

мүмкін). 

 

1. Теориялық білімдердің төмен деңгейі 

2. Практикалық даярлықтың жеткіліксіз деңгейі 

3. Мамандық бойынша жұмысқа деген төмен мотивация 

4. Төмен тәртіптілік 

5. Өзін-өзі дамыту мен өзін-өзі білімдендіруге ниеттің болмауы 

6. Жалпы кәсіби даярлықтың төмен деңгейі 

7. Нашар коммуникативтік дағдылар 

8. Басқа: 

 

6. Сіздің жұмысыңыз үшін жеткілікті ма: 

6.1 «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша кітапханалық 

және өзге де ақпараттық қорлар жинағы? 

a) иә   

b)  ішінара   

c) жоқ  

6.2 «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша сабақтар 

жүргізуге ақпараттар базасы бар ? 

a) иә   

b)  ішінара 

c)  жоқ  

6.3 «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша зерттеулер 

жүргізу үшін ақпараттар базасы бар? 

a) иә  

b)  ішінара   

c)  жоқ  

 

7. Сіз қанағаттанасыз ба: 

7.1 Сіздің жұмысыңыз үшін ақпараттық және мәліметтік базаларды кеңейту 

бойынша университет қызметінің әрекетіне  ? 

a) иә   
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b)  ішінара   

c) жоқ 

7.2 Біліктілікті көтеру жағдайына? 

a) иә  

b) ішінара   

c) жоқ 

1.3 «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы бойынша оқу үрдісі 

ұйымдастырылуына? 

a) иә   

b)  ішінара   

c) жоқ 

 

8. Сіздің пікіріңізше, «Әлеуметтік-педагогика және өзін-өзі тану» мамандығы 

бойынша оқу үрдісінің қандай мәселелері ең бірінші кезектегі шешімді талап етеді  ? (5 

нұсқадан кем емес таңдаңыз) 

1 Оқу-әдістемелік әдебиеттердің жетіспеушілігі 

2 Оқу құралдарының заманауи технологиялармен әлсіз жабдықталуы 

3 Аудиториялар жетіспеушілігі 

4 Студенттер үшін оқу пәндерін, оқытушыларды таңдау мүмкіндігінің 

жоқтығы 

5 Қолайсыз сабақ кестесі 

6 Студенттермен сабақ жүргізу үшін таратпа мәліметтерді жылдам көбейту 

мүмкіндігінің болмауы 

7 Студенттердің білімін диагностикалау мен бағалаудың әлсіз жүйесі 

8 Бітірушілерді тұтынушылардың жеткіліксіз сұраныс есебі 

9 Әлеуметтік-педагогикалық тәжірибені ұйымдастыру 

10 Студенттер тәрбінің төмендігі 

11 Оқу жоспарларының жетілдірілмегендігі 

12 Жауап беруге қиналамын 

13 Басқа: 

 

10.  Сіздің қызметіңіз:  11. Университеттегі жұмыс өтілі 

a) Оқытушы 

b) Аға оқытушы 

c)  доцент   

d) Профессор 

e)  Кафедра меңгерушісі   

a) 5 жылға дейін 

b)  5-10   

c)  11-15   

d)  16-20   

e)  20 жылдан жоғары   

 

 

 

 

 

 

ҚОСЫМША В 
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5В012300-Әлеуметтік педагогика және 

өзін-өзі тану  

 Типтік оқу бағдарламасы  

Алматы, 2016 

«Педагогика және білім беру менеджменті» 

кафедрасының 5В012300-Әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану мамандығына 

арналған силабустар мазмұны (әл-Фараби ат. 

ҚазҰУ мысалында) 

Анализ бөлімі 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ 

Пәннің тақырыптық жоспары 

1. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік 

білім беру Бағдарламасының ғылыми-

теориялық негіздері 

1.1 Адамзаттың жаһандық мәселелері 

және оны шешу жолдары 

1.2 Қазіргі әлемдегі рухани-

адамгершілік білімнің басымдылығы 

1.3 «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру Бағдарламасының 

тарихи-философиялық негіздері 

1.4 Қазақ мәдениетіндегі рухани-

адамгершілік білім беру 

1.5 «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру Бағдарламасының 

психологиялық негіздері 

1.6 Қазіргі білім беру кеңістігін 

ізгілендірудің жаңа бағыттары 

1.7 Қазіргі ғылымдағы 

постклассикалық емес кезеңінің дамуы 

1.8 Рухани-адамгершілік білім беру 

Бағдарламасының қағидалары 

2. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік 

білім беру Бағдарламасының 

аксиологиялық негіздері 

2.1 Жалпыадазаттық құндылықтар 

«Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік білім 

беру Бағдарламасы мазмұнының негізі 

ретінде 

2.2 Ақиқат өзін-өзі танудың мақсаты 

ретінде 

2.3 Дұрыс әрекет тәжірибесі өмірдің 

негізі ретінде 

2.4 Тыныштық адамның ішкі 

табиғаты ретінде 

2.5 Сүйіспеншілік – өзін-өзі таундың 

негізін қалаушы қағидасы 

2.6 Қиянат жасамау – тұлғаның 

үйлесімді дамуының нәтижесі 

2.7 Педагогикалық үдерістегі 

жалпыадамзаттық құндылықтарды жарыққа 

шығару қағидасы. 

3. Біртұтас педагогикалық үдерісіндегі 

өзін-өзі тану интеграциясы 

3.1 Мұғалімнің адамгершілік үлгісі  

3.2 Өзін-өзі тану мен басқа оқу 

пәндерінің интеграциясы 

3.3 Жалыпадамзаттық құндылықтар 

негізінде оқудан тыс іс-әрекеттің түрлері 

3.4 Ата-аналармен байланыс – «Өзін-

өзі тану» рухани-адамгершілік білім беру 

ДӘРІС 

1.  «Өзін-өзі тану» пәнінің пәннің 

құрылымдық-мазмұндық жүйесі.Өзін-өзі тану – 

әлеуметтік қажеттілік және  уақыт талабы. 

2. «Өзін-өзі тану» үдеріс ретінде. «Өзін-

өзі тану» идеяларының әлемдік философиялық 

ойлар дамуындағы  эволюциясы. 

3. Шығыс ойшылдарының 

еңбектеріндегі және қазақ дүниетанымындағы 

өзін- өзі тану мәселелері 

4. Адамның ішкі жан  әлемі. Жағымды 

ойлар және ішкі сезімдердің үйлесімділігі. 

Сананың құрылымы туралы. 

5. Заманауи психология бастауларына 

оралу (К.Г.Юнг, В.Франкл, К.Роджерс және 

басқалары). Тұлға құрылымы. 

6. Қазіргі  рухани-адамгершілік білім 

кеңістігін ізгілендірудің әлемдік жаңа   

бағыттары. Ізгілік педагогикасы. 

7. Адамзат тәжірибесіндегі мәңгілік  

жалпыадамзаттық  құндылықтар жүйесі.    

II МОДУЛЬ. ӨЗАРА ТҮСІНІСТІК 

ФИЛОСОФИЯСЫ 

8. Ақиқат – өзін-өзі тану мақсаты. Адам 

өміріндегі шындықтың мәні, оның ар-ұжданмен 

байланысы 

9. Қарым-қатынас- адамдар арасында 

өзара түсіністікке қол жеткізу құралы. 

Сүйіспеншілік құндылығы. 

10. Адамның жақын айналасы.  Адам 

өміріндегі отбасы мен туыстық қатынастардың 

маңызы «Дұрыс әрекет»  құндылығы. 

11. Өзін-өзі тану және басқа пәндердің 

құндылықтар иерархиясындағы  

интеграциялық сипаты: мәні мен түрлері. 

12. Мен өмір сүретін әлем.  Әлемнің 

тұтастығы және және адамның, қоғамның және 

табиғаттың өзара тәуелділігі. « Ішкі 

тыныштық» құндылығы. 

13. .Дін-қоғамның  және тұлғаның 

рухани байлығының бір  бөлігі. Діннің  ізгілікті 

негіздері. «Қиянат жасамау» құндылығы 

14. Өзін-өзі тану   тұлғаның  кәсіби 

өзіндік дамуының негізі 

15. Жалпыадамзаттық 

құндылықтардың адамның көшбасшылық 

сапаларын дамытудағы орны. 

 

 

-Модульдердің атауы 

және тізбесі типтік 

бағдарламаға сәйкес 

келмейді; 

 

-Дәріс тақырыптары 

мен типтік 

бағдарламада 

берілген тақырыптар 

арасында   ішін-ара 

сайкестік бар;  

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

зерттелетін 

тақырыптардың 70% 

силабуста 

қамтылмаған; 

 

- Типтік бағдарлама 

бойынша 

қамтылмаған 

сұрақтар реті: 

1.1, 1.2, 1.4, 1.7, 1.8; 

2.1, 2.4, 2.7;  

3.1, 3.4, 3.5;  
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Бағдарламасын жүзеге асырудың қажетті 

шарты 

3.5 Қазақстан Республикасы 

азаматын тәрбиелеудің тұжырымдамалық 

негіздері. 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

1. Адамзаттың жаһандық  

мәселелерін шешудегі білім берудің рөлі. 

2. Әлемидік қоғамның жаһандану 

жағдайындағы адамнывң рухани-

адамгершілік дамуының өзектілігі. 

3. Тарихи ретроспективтегі рухани-

адамгершілік білім беру. 

4. Қазақ мәдениетіндегі рухани-

адамгершілік білім беру. 

5. «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру Бағдарламасын 

жүзеге асыру шарттары мен қағидалары. 

6. Сана арқылы оқытудың негіздері. 

7. Гуманистік психологияның 

негізіндегі адам тұлғасының құрылымы: 

негізгі компоненттері мен олардың өзара 

байланысы. 

8. Рухани ізгілік педагогикасы. 

9. Қазіргі ғылымдағы 

постклассикалық емес кезеңнің мазмұны. 

10.  Абсолюттік жалпыадамзаттық 

құндылықтар. 

11. Ақиқат өзін-өзі танудың 

мақсаты ретінде. 

12. Дұрыс әрекет жалпыадамзаттық 

құндылық ретінде. 

13. Ішкі тыныштықтың мәні. 

14. Сүйіспеншілік энергиясы. 

15. Қиянат жасамау – тұлғаның 

үйлесімді дамуының нәтижесі. 

16. Жалпыадамзаттық 

құндылықтарды анықтау – 

қайырымдылықтардың көріну жолы. 

17. Өзін-өзі танудағы мұғалімнің 

орны. 

18. Шынайы көшбасшының 

адамгершілік қасиеттері. 

19. Өзін-өзі тану мен басқа оқу 

пәндерінің интеграциясы 

20. Өзін-өзі тану оқудан тыс іс-

әрекет арқылы. 

21. Отбасылық тәрбиенің этикасы. 

22. Қазақстанның білім беру жүйесі 

арқылы қоғамның рухани құндылықтарын 

қайта жаңғырту. 

 

СОӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ 

1. Заманауи әлемдегі рухани-

адамгершілік білім берудің өзектілігі. 

2. Адамзаттың ұлы ұстаздарының 

ілімдерін және өмірдің рухани негіздерін 

зерделеу. 

 

 

 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚ 

1.  «Өзін- өзі тану» курсының мақсаты 

мен міндеттері. Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі 

жүзеге асыруының шарты ретінде.  Іскерлік 

ойын «Салем! Бұл Мен! 

2. «Өзін-өзі тану» идеяларының XIX-

XX ғасырлардағы батыс және орыс 

философиясындағы көрінісі. 

3. Өзін-өзі танудың этнопедагогикалық 

негіздері. Қазақ мәдениетіндегі рухани-

адамгершілік білім. 

4. Өзін-өзі тану үдерісінің  

психологиясы: мәні мен ерекшеліктері. «Мен 

тұжырымдамасы». Тұлға  дамуындағы өзіндік 

сана. 

5. Өзін-өзі танудың психологиялық 

сипаты: байланысы, ұқсастығы  және 

айырмашылығы 

6. Өзін-өзі тану  үдерісінің   рухани-

адамгершілік гуманистік негіздері. 

7. Өзін-өзі тану баспалдақтары. 

Адамның өзін-өзі тануындағы мотивация және 

қажеттіліктер.   

8. Өзін-өзі тану тұлғаның өзін-өзі 

жүзеге асыру шарты ретінде. Тұлғаның 

жасөспірімдік, жастық    кезеңдегі дамуы 

туралы көзқарастарды талдау. 

9. Тұлғааралық қарым-қатынас 

түрлері. Тілдесімнің вербальды және 

бейвербалды жақтары. Кикілжіңдер туралы 

түсінік. 

10. Адам өмірі мен тағдыры, қарым-

қатынас мәселесі және  жалғыздық 

философиясы. 

11. Өзін-өзі тану және жаратылыстану 

циклындағы пәндерді ықпалдастыру 

мысалдары. 

12. Азаматтық және қазақстандық 

патриотизмнің   тұлғаның  өзін-өзі тануындағы 

мәні. 

13. Адамның  табиғатқа құндылықты 

көзқарасы.Қазіргі  экологиялық мәселелерді 

шешуге әрбір адамның қосар үлесі. 

14. Тұлғаның мәдени мұраларға, 

көркемдікке деген құндылықты  қатынасы. 

Өнер арқылы өзін-өзі  тану. 

15. Өзін-өзі  қабылдау және өзін-өзі 

болжау  тұлғаның өзін-өзі дамыту механизмі 

ретінде 

СОӨЖ 

1. Өзін-өзі танудың антропологиялық 

негіздері (К.Д.Ушинский, Н.А. Бердяев, 

Р.Штайнер тұжырымдары бойынша талдау 

(презентация түрінде) 

 

 

 

Практикалық сабақ 

тақырыптары мен 

тапсырмалары типтік 

бағдарламадағы 

тапсырмаларға сәйкес 

келмейді; 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша лекция   

тақырыптары мен 

практикалық 

сабақтардың 

тақырыптары бірін-

бірі толықтырып 

отырады;  

 

-Силабус бойынша 

лекция тақырыптары 

мен практикалық 

сабақтардың 

тақырыптарының 

мазмұндары әртүрлі; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-СОӨЖ тақырыптары 

типтік бағдарлама 

тақырыптарына 

толығымен сәйкес 

келмейді; 
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3. Өмірдің рухани негіздерін және 

Қазақстанның ұлы ұстаздарының ілімдерін 

зерделеу. 

4. «Өзін-өзі тану» рухани-

адамгершілік білім беру Бағдарламасының 

психологиялық-педагогикалық негіздері. 

5. «Руханилық» ұғымын 

анықтаудың алуан түрлі ғылыми 

тұғырлары. 

6. Жалпыадамзаттық 

құндылықтардың тәжірибесі адамның ішкі 

мәдениетінің негізі ретінде. 

7. Адамзаттың ұлы ұстаздарының 

шынайы көшбасшылық туралы ойлары. 

8. Педагог-гуманистердің еңбектері 

мен өмірлерінен адамгершілік мысалдары. 

9. Өзін-өзі тану және 

математикалық, географиялық 

(студенттердің оқып жатқан 

мамандығының аясындағы) пәндердің 

интеграциясы. 

10. Өзін-өзі тану интеграциясы мен 

оқудан тыс іс-әрекет. 

11. Төзімділік, рух беріктігі және 

риясыз сүйіспеншілік идеалдары бақытты 

отбасының негізі ретінде. 

12. Ел әл-ауқатының тірегі – ер 

баланың адамгершілік қасиеттері мен қыз 

баланың адамгершілік қасиеттері. 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. Жалпыадамзаттық құндылықтар ( 

5-11 сыныптар). Мұғалімдер үшін оқу-

әдістемелік құрал. – Алматы: ҰҒПББСО 

«Бөбек», 2014 ж. 

2. Мұқажанова Р.А., Омарова Г.А.  

Өзін-өзі тану пәнін оқыту әдістемесі. 

Мұғалімдер үшін оқу-әдістемелік құрал. – 

Алматы: ҰҒПББСО «Бөбек», 2013 ж. – 128 

б. 

3. Мұқажанова Р.А., Омарова Г.А.  

«Өзін-өзі тану» және басқа оқу пәндері: 

оқыту мазмұны мен әдістерін 

интеграциялау. Мұғалімдер үшін оқу-

әдістемелік құрал. – Алматы: ҰҒПББСО 

«Бөбек», - 96 б. 

4. Роль учителя в программе НДО 

«Самопознание». Учебно-методическое 

пособие для учителей. – Алматы: ННПООЦ 

«Бобек», 2013 ж. 

5. Истинные лидеры в истории 

человечества (духовно-нравственный 

аспект лидерства). - Алматы: ННПООЦ 

«Бобек», 2013 ж. 

 

2. Адам өмірінің шынайы 

құндылықтары, адамгершілік идеалдары, 

мақсаты мен мәні. «Реалды және  идеалды Мен» 

тақырыбына эссе  жазу. 

3. Адамзаттың ғаламдық 

проблемаларының рухани-адамгершілік 

сипаты (Рим клубының тұжырымдамалары).   

4. Іскерлік ойын «Қарым – қатынасқа 

түсу ( тренинг түрінде ) Адамзаттың ұлы 

тұлғалары өмірінен. «Дұрыс әрекет» 

құндылығы тұрғысынан ой-толғау жазу   

5. «Мен-бұл менмін» және  «Мен және 

менің әлемім» атты тақырыпта сызба 

құрастыру.(таңдау бойынша), «Мен – елімнің 

азаматымын» тақырыбына  эссе жазу 

6. «Адамдағы сұлулық сезімі» 

тақырыбында шығарма жазу. Менің идеалым – 

парасаттылық пен жақсылық ойлаудың үлгісі» .  

«Менің досым»  атты  шығармашылық 

жұмыстар (таңдау бойынша). 

7. «Өзін-өзі тану» баспалдақтары» 

тақырыбына пәннің түсініктемелік аппараты 

бойыша глоссарий дайындау 

 

 

 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Назарбаева С.А. Самопознание. 

Алматы: 2003г  

2. Маралов В.Г. Основы самопознания и 

саморазвития. - Москва:  Академия», 2004. 

3. Шабельников В.К. Психология души: 

Учебное пособие для студ. психол. фак. высш. 

учеб.заведений. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. 

4. Өзін-өзі тану. Хрестоматия. 1 курс. / 

Нұркеева С.С., Нұрбеков С.Ж., Қашқарова 

Л.О.- Алматы: Бөбек, ҰПҒПББСО, 2007.-322б. 

5. Амонашвили Ш.А. Основы гуманной 

педагогики. Кн. 1,2 Как любить детей. – М.: 

Амрита-Русь, 2001. 

 

 

-Студенттердің 

өзіндік 

жұмыстарыңың 

түрлері, бақылау 

сұрақтары және 

формалары мүлде 

өзгеше; 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

әдебиеттер тізімі, 

силабуста мүлдем 

көрсетілмеген; 

 

ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУДЫ ОҚЫТУ ӘДІСТЕМЕСІ 
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 Пәннің тақырыптық жоспары 

1. «Өзін – өзі тану» пәнін оқытудың 

аксиологиялық негіздері 

1.1 Ақиқат өзін – өзі танудың мақсаты 

ретінде 

1.2 Дұрыс әрекет жасаудың тәжірибесі 

дамагершіліктің алтын ережесі ретінде 

1.3 Тыныштық адамның ішкі табиғаты 

ретінде 

1.4 Сүйіспеншілік – әлем құрылымының 

негізі 

1.5 Қиянат жасамау – тұлғаның үйлесімді 

дамуының нәтижесі 

2. «Өзін – өзі тану» пәнін оқытудың 

құрылымдық – мазмұндық және 

әдістемелік аспектілері  

2.1 Өзін – өзі тану сабағын жоспарлау 

негіздері 

2.2 Өзін – өзі тану сабағындағы жағымды 

көңіл – күй 

2.3 Өзін – өзі тану сабақтарында дәйексөзді 

қолдану 

2.4 Өзін – өзі тану сабақтарындағы ән айту 

және музыка  

2.5 Өзін – өзі тану сабақтарындағы топтық 

және шығармашылық іс – әрекет 

2.6 Өңгіме (өсиет - әңгіме) айтудың әдісі 

2.7 Өзін – өзі тану тану сабақтарын талдау 

2.8 Өзін – өзі тану танудағы мұғалімнің рөлі 

3. Өзін – өзі тану тараулары мазмұнының 

әдістемелік сипаттамасы 

3.1 Пән мазмұнының логикалық құрылымы 

3.2 Бастауыш мектеп үшін тараулардың 

әдістемелік сипаттамасы 

3.3 Орта сыныптар үшін тараулардың 

әдістемелік сипаттамасы  

3.4 Жоғары сыныптар үшін тараулардың 

әдістемелік сипаттамасы 

1 МОДУЛЬ «Өзін-өзі тану» пәнін мектепте 

оқыту әдістемесінің теориялық негіздері 

Дәріс 

1.  Жалпы білім беретін мектептердегі   

«Өзін-өзі тану» пәнін оқыту әдістемесінің 

ғылыми – теориялық негіздері 

2. «Өзін-өзі тану» пәнінің  мазмұндық-

құрылымдық жүйесі: адамзаттың 

тұжырымдамалық ерекшеліктері 

3. «Өзін-өзі тану» пәнінің жаңартылған 

білім беру жүйесіндегі орны. Пәнді оқытудағы  

оқытудағы ресми- нормативтік құжаттар.   

4. Рухани-адамгершілік білім беру 

бағдарламасының гуманистік сипаты. Ізгілік 

педагогикасы. 

5. Өзін-өзі тануды  оқыту әдістемесінің 

психологиялық негіздері. Ізгілік 

психологиясының классиктері рухани- 

адамгершілік білім туралы. Ішкі (рухани 

адамгершілік) және сыртқы зияткерлік білім. 

МОДУЛЬ 2 «ӨЗІН-ӨЗІ ТАНУ» 

ПӘНІН ОҚЫТУДЫҢ ӘДІСТЕМЕЛІК 

ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

6. Өзін-өзі танудың психологиядан 

өзгешелігін ашу. Жарыққа шығару қағидаты. 

Пеагогиканың үш типі. Мұғалімнің үш стилі. 

7. «Өзін өзі тану»  пәнінің 

интеграциялық сипаты және  басқа пәндермен 

ықпалдасуының оқыту үдерісіндегі маңызы. 

8. «Өзін-өзі тану» рухани-адамгершілік 

бағдарламасын тиімді жүзеге асыру шарттары. 

9. Сабақтың құрылымдық-мазмұндық 

компоненттері. Сабақтың мақсаты мен 

міндеттері: рухани адамгершілік тереңдігі. 

10. Өзін-өзі тану бойынша оқу 

сабақтарын жүргізу әдістемесі. Сабақтың 

құрылымдық-мазмұндық компоненттері. 

11. Өзін-өзі тану сабақтарындағы 

музыканың орны және әдістері. 

12. Өзін-өзі тану бойынша оқушылардың 

өзіндік жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері 

және мазмұны. 

13. Оқу жетістіктерін  бағалау 

формалары. Тестлеу. Өзін-өзі тану 

сабақтарының мониторингі. 

14. «Өзін-өзі тану» пәні  мұғалімінің 

педагогикалық қарым-қатынасының 

ерекшеліктері. Мұғалім құзыреттілігі. 

15. Классиктер еліктеу үлгісі ретіндегі 

ата-аналар мен мұғалім туралы. Мұғалім 

өміріндегі жағымды көңіл - күйге енудің 

маңызы 

 

 

 

-Модульдердің атауы 

және тізбесі типтік 

бағдарламаға сәйкес 

келмейді; 

 

-Даріс тақырыптары 

мен типтік 

бағдарламада 

берілген тақырыптар 

арасында   ішін-ара 

сайкестік бар;  

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

зерттелетін 

тақырыптардың 80% 

силабуста 

қамтылмаған; 

 

- Типтік бағдарлама 

бойынша 

қамтылмаған 

сұрақтар реті: 

1.1, 1.2,1.3, 1.4, 1.5; 

2.1, 2.2, 2.3, 2.5, 2.6, 

2.7;  

3.1, 3.2, 3.3, 3.4;  
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3.5 Оқушылардың рухани – адамгершілік 

дамуын бағалау мен сабақтардың 

мониторингі 

ПРАКТИКАЛЫҚ САБАҚТАР 

ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ ҮЛГІСІ  

1. Жалпыадамзаттық 

құндылықтарды анықтау – тұлғаның 

үйлесімде дамуының нәтижесі 

2. Қазіргі сәтте болу тәжірибесі 

3. Өзін – өзі тану сабақтарындағы 

сүйіспеншілік қағидасы 

4. Дұрыс әрекетке тән қасиеттер 

5. Ішкі тыныштық сезімдердегі 

сүйіспеншілік ретінде 

6. «Өзін – өзі тану» пәнін оқытудағы 

қиянат жасамау қағидасы  

7. Өзін – өзі тану сабағының 

құрылымы 

8. Түрлі жағымды көңіл –күйді 

өткізудің әдістемелері 

9.Өзін – өзі тану сабағындағы 

жығымды пікір 

10. Өзін –өзі тану сабақтарындағы 

хормен ән айтуды ұйымдастырудың 

ерекшеліктері 

11. Өзін – өзі тану сабағынындағы 

топтық және шығармашылық іс – әрекет 

интуитивтік ойлауды дамытудың тәсілі 

ретінде 

12. Оқиға айту әдісі терең рухани – 

адамгершілік әңгімелеудің негізі ретінде 

13. Жалпыадамзаттық 

құндылықтарды анықтауда сабақтық 

жоспардың әзірлемесі 

14. Өзін – өзі тану сабағын талдау 

ережелері 

15. Өзін – өзі тану сабағындағы 

мұғалімнің рөлі 

16. «Өзін –өзі тану» пәнінің 

мазмұнын реттеуші саралау дидактикалық 

негіздемелері 

 

 

 

Практикалық сабақ 

1. «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың 

мақсаты мен міндеттері. Пәнді оқыту талаптары 

мен ережелері. 

2.  «Өзін-өзі тану» пәнін оқыту 

әдістемесінің ұстанымдары. 

3. Өзін-өзі тануды мектепте оқытудың 

әдістемелік шарттары, ұстанымдары. 

4. Өзін-өзі танудың дүниетанымдық 

негіздері. 

5. Өзін-өзі тану сабағында позитивті 

ойлау. 

6. «Өзін-өзі тану» сабақтарында рухани-

адамгершілік мәнде оқиға айту, әңгіме 

құрастыру әдістемесі. 

7.  Өзін-өзі тануды оқытуда 

интерактивті әдістің мүмкіндіктері. 

8. Тарихты (аңыздар) айту өнері 

оқушыларды терең  рухани-адамгершілік 

әңгімелесу үдерісіне қызықтыру ретінде. 

9. Өзін-өзі тану сабағындағы 

шығармашылық және топтық жұмыс. 

Педагогикалық өзара әрекет ету технологиясы 

10. Өзіндік дамудың технологиясы және 

педагогтың өзіндік дамуының 

ұйымдастырылуы. 

11. ҚР  жалпы білім беретін 

мектептерінде «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың 

тәжірибесі. 

12. Өзін-өзі тануда әлеуметтік-

психологиялық тренингтер. Тренинг өткізу 

әдістемесі. 

13. Өзін-өзі тану мұғалімінің кәсіби 

шеберлігі: педагогикалық   имиджі,  

ұйымдастыру мәдениеті. 

14. Өзін-өзі тану мұғалімінің рөлі мен 

қызметі. Оқу кеңістігін ұйымдастыру. 

15. «Өзін-өзі тануды оқыту әдістемесі» 

бойынша жоба қорғау. Шығармашылық 

жұмысты презентациялау. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Практикалық сабақ 

тақырыптары мен 

тапсырмалары типтік 

бағдарламадағы 

тапсырмаларға 80% 

сәйкес келмейді; 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша лекция   

тақырыптары мен 

практикалық 

сабақтардың 

тақырыптары бірін-

бірі толықтырып 

отырады;  

 

-Силабус бойынша 

лекция тақырыптары 

мен практикалық 

сабақтардың 

тақырыптарының 

мазмұндары әртүрлі; 

 

-Негізгі зерттелетін 

сұрақтар «Өзін-өзі 

тану» пәнінің 

сұрақтарын биршама 

қайталайды; 
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17. Бастауыш мектептегі «Өзін – өзі 

тану» пәнін күнтізбелік жоспарлауының 

ерекшеліктері 

18.Бастауыш мектептегі Бастауыш 

мектептегі өзін – өзі тану сабағының 

сабақтық жоспарының әзірлемесі 

19. Негізгі орта білім беруге арналған 

өзін – өзі тану сабақтарының тақырыптық 

және мазмұндық негізі 

20. Орта буын сыныптарындағы өзін 

– өзі тану сабағының сабақтық жоспарының 

әзірлемесі 

21. Жалпы орта білім беруге арналған 

өзін – өзі тану сабақтарының тақырыптық 

және мазмұндық негізі 

22. Жоғары буын сыныптарындығы 

өзін – өзі тану сабағының сабақтық 

жоспарының әзірлемесі 

23. Оқушылардың рухани – 

адамгершілік тәрбиелігін өлшейтін 

әдістемелер. 

СОӨЖ ТАҚЫРЫПТАРЫНЫҢ 

ҮЛГІСІ 

1. Жалпыадамзаттық құндылықтар 

адамның ішкі мәдениетінің негізі ретінде 

2. Өзін – өзі тану пәнін 

жоспарлаудың негіздері 

3. Өзін – өзі тану сабағының 

әдістемелік тәсілдері арқылы жағымды 

ойлауды дамыту 

4. Өзін – өзі тану сабақтарындағы 

музыканы қолданудың ерекшеліктері. 

5. Өзін – өзі тану сабақтарындығы 

шығармашылық және толық жұмыстарды 

жүргізудің ережелері 

6. Белгілі бір жалпыадамзаттық 

құндылықты анықтау мақсатында рухани – 

адамгершілік әңгімелеуді өткізуге арналған 

оқиға, әңгімелеу және т.с.с. таңдау 

7. Өзін – өзі тану сабағының 

мониторингі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОБЖ 

1.  «Өзін-өзі тану» пәнін мектепте 

оқытудың ерекшеліктері тақырыбында 

баяндама жасау. 

2.  «Өзін-өзі тану» курсын оқытудағы 

инновациялық әдістер және технологиялар. 

Интерактивті әдістердің сипаттамасы және 

классификациясы. Топтық жоба дайындау. 

3. «Өзін-өзі тану» пәнін оқытудың жаңа 

әдістерінің классификациясы. «Өзін-өзі тану» 

курсында диагностикалық әдістемелерді 

қолдану. 

4. «Сүйіспеншілік» құндылығы 

бойынша сабақ өткізу әдістемесі. 

           «Ақиқат» құндылығы бойынша сабақ 

өткізу әдіс-тәсілдері. 

5. «Ішкі тыныштық» құндылығы 

бойынша сабақ өткізу әдістемесі. 

           «Дұрыс әрекет» құндылығы бойынша 

сабақ өткізу әдістемесі. 

6. Сыныптан тыс шараларды ұйымдастыру және 

олардың түрлері ( таңдау бойынша  бір  іс-

шараның жоспарын құрастыру) 

7.  Өзін-өзі тану мұғалімінің 

педагогикалық және ғылыми-әдістемелік 

мәдениеті. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-СОӨЖ тақырыптары 

типтік бағдарламада 

берілген  

тақырыптарға  сәйкес 

келмейді; 

 

-Студенттердің 

өзіндік 

жұмыстарыңың 

түрлері, бақылау 

сұрақтары және 

формалары мүлде 

өзгеше; 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

әдебиеттер тізімі, 

силабуста берілген 

әдебиеттер тізімімен 

ішін-ара  сәйкес 

келеді; 
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8. Педагог – гуманистердің өмірінің 

адамгершілік үлесі мен  еңбектері. 

9. Мектептің әр түрлі білім беру 

сатыларыңдағы өзін – өзі тану күндізбелік 

жоспарлауының ерекшеліктері 

10.Өзін – өзі танудың әр тарауы 

бойынша сабақтың мазмұндық негіздерін 

түсінуі 

11. Оқушылардың рухани – 

адамгершілік тәрбиелілігін өлшеу 

ерекшеліктері 

12. Оқушылардың рухани – 

адамгершілік деңгейін анықтау 

әдістемелері 

 

Негізгі әдебиеттер 

1. Мұқажанова Р.А, Омарова Г.А. Өзін – өзі 

тану оқыту әдістемесі. Мұғалімдер үшін оқу 

– әдістемелік құрал. – Алматы: ҰҒПББСО 

«Бөбек», 2013 – 128 б. 

2. Тренерлер үшін нұсқаулық. 

Мұғалімдер үшін оқу – әдістемелік құрал. – 

Алматы ҰҒПББСО «Бөбек», 2015-96 б. 

3. Жалпыадамзаттық құндылықтар (5 

– 11 сыныптар). Мұғалімдер үшін оқу – 

әдістемелік құрал. – Алматы ҰҒПББСО 

«Бөбек», 2014 

4. Омарова Г.А., Абдрахманова А.М., 

Афанасенко Л.Д. Элективные 

интегрированные курсы в профильной 

школе по программе нравственно – 

духовного образования «Самопознание». 

Методическое пособие для учителей 

самопознания/ Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 

2014. 

5.Истинные лидеры в истории 

человечества (духовнонравственный аспект 

лидерства) / Алматы, ННПООЦ «Бөбек», 

2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Өзін-өзі тану пәні бойынша жалпыға 

міндетті мемлекеттік стандарты. -  Алматы: 

ҰҒПББСО «Бөбек»,2006.– 74. 

2. Жалпы орта білім беретін 

мектептерге арналған өзін-өзі тану пәні 

бойынша бағдарламалар жинағы. Алматы: 

«Бөбек» ҰҒПББСО, Адамның үйлесімді дамуы 

институты, 2009 ж. 

3. Мұқажанова Р.А, Омарова Г.А. Өзін-

өзі тану пәнін оқыту әдістемесі. Мұғалімдер 

үшін оқу-әдістемелік құрал. – Алматы: 

ҰҒПББСО «Бөбек», 2013. – 128 б. 

4. «Өмір әдебі» курсы (Адамгершілік 

әліппесі – 1-4 сын.; Адамгершілік 

грамматикасы – 5-9 сын.; Ар-ұждан ілімі – 10-

11 сын.). Мұғалімдерге арналған әдістемелік 

құрал. / Рысбаева А.К., Ходжамуратова С.Г., 

Габбасова Б./– Алматы, «Бөбек» ҰҒПББСО, 

2014. – 160 б. 

5. Тренерлер үшін нұсқаулық. 

Мұғалімдер үшін оқу-әдістемелік құрал. – 

Алматы: ҰҒПББСО «Бөбек»,2015.– 96 б. 

 

 

ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГИКА  

Пәннің мазмұны Дәріс -Модульдердің атауы 

және тізбесі типтік 
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1. Әлеуметтік педагогика, оның 

пәні, міндеттері. 

2. Әлеуметтік педагогиканың негізгі 

қағидалары. 

3. Әлеуметтік педагогикалық үрдіс 

және оны жетілдірудің жолдары. 

4.  Тұлғаны әлеуметтік 

қалыптастыру педагогикасы. 

5. Әлеуеттену факторлары. 

6. Адаптация, дезадаптация и 

реадаптация. 

7. Балалардың, жетіншектердің 

және жастардың дамуындағы әлеуметтік 

аутықушылықтар. 

8. Девиантты және деликвентті 

мінез-құлық. 

9. Отбасы тұлғаны тәрбиелеу мен 

дамытудың ортасы ретінде. 

10. Көше тәрбиелеу ортасы ретінде. 

11. Өмірдегі қиын жағдайлар және 

оған тап болған балалардың орнығуы. 

12. Пенитенциарлы мекемелердегі 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 

мәселелері. 

13. Әлеуметтік-педагогикалық 

виктимология. 

14. Әлеуметтік педагогтың кәсіби 

іс-әрекеті мен педагогикалық мәдениеті. 

 

 

 

 

Практикалық (семинарлық) 

сабақ тақырыптарының үлгілік тізімі 

1. Әлеуметтік педагогика ғылым 

ретінде және іс – әрекет ортасы ретінде. 

2. Баланың қоғамдағы дамуы. Тұқым 

қуалаушылық және баланың дамуы. 

3. Әлеуметтік педагогикадағы 

«қалып» және «ауытқу» түсініктері. Дене 

бітімі және психиканың қалыпты ауытқуы. 

Қалыпты әлеуметтік педагогикалық 

ауытқушылық. 

4. Әлеуметтік педагогиканың 

категориялары. Әлеуметтік – 

педагогикалық іс – әрекет. Тәрбие және 

әлеуметтік тәрбие. 

5. Әлеуметтік педагогиканың 

қағидалары. Классик педагогтардың 

Модуль 1. Әлеуметтік педагогиканың 

методологиялық негіздері. 

1. Әлеуметтік педагогика – білім саласы 

2. Әлеуметтік педагогиканың тұжырымдамалық 

идеялары мен принциптері 

3.  Әлеуметтік педагогикалық үрдіс және оны 

жетілдірудің жолдары 

Модуль 2. Тұлғаны әлеуметтік 

қалыптастыру. 

4. Адамның әлеуметтік дамуының ерекшеліктері 

5. Әлеуметтік тәрбие: мәні мен мазмұны 

6. Отбасы – тұлғаны тәрбиелеу мен дамытудың 

әлеуметтік мәдени ортасы 

7. Оқу – тәрбие мекемелері - өскелең  ұрпақты 

әлеуметтендіру институттары 

Модуль 3. Балаларды дамыту мен 

тәрбиелеудегі әлеуметтік ауытқулар 

8. Баланың және жасөспірімнің балалық кіші 

мәдениеті және әлеуметтік мәдениет әлемі 

9. Әлеуметтік ауытқулар, олардың себептері және 

түзетудің жолдары 

10. Қиын баларды тәрбиелеудің  мәні, себептері, 

проблемалары 

Модуль 4. Әлеуметтік педагогикалық іс - 

әрекеттің  әдістемесі және технологиясы 

11. Әлеуметтік педагогикалық іс - әрекет-процесс 

12. Тұлғамен әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыстың әдістемесі және технологиясы 

13. Семьямен әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыстың әдістемесі және технологиясы 

14. Тұлғамен әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыстың әдістемесі және технологиясы 

15. Бала құқық қорғаудың әлеуметтік 

технологиялары 

 

 

Семинар 

1.  Әлеуметтік педагогиканың пәні, 

негізгі категориялары мен міндеттері 

2. Әлеуметтік педагогиканың тәжірибе 

және ғылым ретіндегі принциптері 

3. Орта педагогикасы, оның мәні 

4. П.Ф. Каптеревтің педагогикалық 

процесс жайлы ілімі 

5. Әлеуметтік педагогикалық процестің 

мәні 

6. Тұлғаның әлеуметтік басталуының 

педагогикасы 

7. Адамды әлеуметтендірудің негізгі 

концепциялары 

8. Әлеуметтік тәрбиенің мәні мен 

мазмұны 

9. Отбасы -тұлға әлеуметтендірлуінің 

негізгі институты 

10. Тұлғаны 

әлеуметтендірілуіндегі  мектептің ролі 

бағдарламаға сәйкес 

келеді; 

 

-Даріс тақырыптары 

мен типтік 

бағдарламада 

берілген тақырыптар 

арасында   ішін-ара 

сайкестік бар;  

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

зерттелетін 

тақырыптардың 50% 

силабуста 

қамтылмаған; 

 

- Типтік бағдарлама 

бойынша 

қамтылмаған 

тақырыптар реті: 

6, 10, 12, 13,14; 

 

 

 

 

-Семинар 

тақырыптары типтік 

бағдарламаға сәйкес 

құрылмаған; 

 

-Силабуста берілген 

семинар 

тақырыптарының реті 

лекция 

тақырыптарының 

мазмұнын   

толықтырып ашып 

тұрған жоқ; 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша берілген 
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еңбектерінің табиғилық және мәденилік 

қағидалар.  

6. Әлекметтік педагогикадағы 

гуманизм қағидаларын жүзеге асыру. 

7. Әлеуметтік –педагогикалық 

зерттеулер. Әлеуметтік – педагогикалық 

зеттеудің мәні. 

8. Әлеуметтік – педагогикалық 

зерттеу әдістерінің сипаттамалары. 

9. Отбасымен жүргізілетін 

әлеуметтік – педагогикалық іс – әрекет. 

10. Отбасында қаупі бар топтармен 

жүргізілетін әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыс. 

11. Әлеуметтік жетімдік  әлеуметтік  

- педагогикалық мәселе ретінде, оларды 

шешу жолдары.  Асырап алушы отбасымен 

жүргізілетін әлеуметтік – педагогикалық 

жұмыс. 

12. Жеткіншектердің әлеуметтік 

дезадаптациясы. Кәмелет  жасқа 

толмағандардың девиантты мінез – 

құлықтары. 

13. Девиантты мінез – құлқы бар 

балалардың адаптациясы мен 

реадаптациясы. 

14. ішімдікке салыну, әлеуметтік – 

педагогикалық мәселе ретінде. 

15. Нашақорлық – балалардағы 

девиантты мінез – құлықтың көріну 

формасы ретінде.  

16. Балалық жезөкшелік және оны 

болдырмау, балалар мен жеткіншектер 

арасындағы жезөкшеліктің алдын – алу. 

17. Кәмелет жасқа толмағандардың 

арасындағы қылмыс 

18. кәмелет жасқа толмаған құқық 

бұзушыларға арналған оқу – 

тәрбиелеушілік мекемелер жүйесі. 

СӨЖ – ның үлгілік 

тақырыбының тізімі 

11. “Балалық кіші мәдениеттің”  

және баланың “әлеуметтік мәдени әлемінің” 

мәні, оның әлеуметтік – мәдени әлеміне ықпал 

жасайтын факторлар 

12. Балалар мен жасөспірімдердің 

ауытқушылық жүріс – тұрыстары, әлеуметтік – 

педагогикалық мәселе ретінде 

13. Конфликт, оларды шешудің 

әдіс – тәсілдері 

14. Қазақстандағы әлеуметтік 

педагогикалық ой-пікірлердің қазіргі 

замандағы маңызы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СӨЖ 

1. Әр – түрлі дәуірлердегі -тәрбие 

теориясымен қоғамдық дамудың теориясының 

тақырыптар тізімінен 

бірінші жане үшінші 

сурақтардан басқасы 

қамтылмаған; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша берілген 

СӨЖ 14 тақырыпты 

құрап отыр, силабуста 
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1. «Қазақстандағы әлеуметтік – 

педагогикалық идеяның тууы және дамуы» 

тақырыбына баяндама дайындау. 

2. Конспектілеу: Еуропадағы 

әлеуметтік – педагогикалық идеялар: Я.А. 

Коменский, Дж. Локк, Ж.Ж.Руссо, И.Г. 

Песталоцци. Және т.б. 

3. «Діни мекемелердегі әлеуметтік – 

педагогикалық әрекет» тақырыбында 

әртүрлі білім көздерінен материалдар 

жинау. 

4.АҚШ – тағы әлеуметтік – 

педагогикалық жұмыстың ерекшеліктеріне 

жазбаша түрде сипаттама беріңіз. 

5. «Батыс Еуропадағы қазіргі 

әлеуметтік – педагогикалық жұмыс» 

тақырыбына ьаяндама дайындау. 

6. «Әлеуметтік педагогиканың даму 

мәселелері» тақырыбына библиография 

дайындау. 

7. «Кеңес Одағы кезіндегі әлеуметтік 

– педагогикалық жұмыстар» тақырыбына 

баяндама әзірлеу. 

8. Т.С. Шацкийдің әлеуметтік – 

педагогикалық әрекетін анықтау және 

сипаттама беру. 

9. А.С. Макаренконың «Ұстаздық 

дастан» кітабы бойынша аннотация беру. 

10. «Қазақ КСР – дағы әлеуметтік – 

педагогикалық жұмыстар» тақырыбына 

әртүрлі білім көздерінің материалдар 

жинақтау. 

11. «Қазақстан Республикасындағы 

әлеуметтік педагогикалық жұмыстар» 

тақырыбына әртүрлі білім көздерінің 

материалдау жинақтау. 

12. «Қазіргі кездегі балаларды 

әлеуметтік қорғау» құжаттарды талдау. 

13. Халықты әлеуметтік қорғау 

жөніндегі мемлекеттік саясат» құжаттарды 

талдау. 

14. «Балалық шақтағы, жетімдік және 

әлеуметтік жетімдік мәселелері» 

тақырыбына презентация әзірлеу. 

өзара байланыстылығын (тарихи аспект) 

сипаттап жазыңыз. 

2. Конструктивті-жобалаушылық және 

апробациялық шығармашылық тапсырма: 

Шет ел педагогикасындағы әлеуметтік – 

педагогикалық идеялардың негізгі бағыттары 

(60 – 90 жыл) 

3. Әлеуметтiк-педагогикалық шағын 

жоба әзiрлеу 

4. Әлеуметтік педагогтың түрлі 

балалармен жүргізілетін әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс технологиясын жасаңыз. 

5. Әлеуметтік педагогтың отбасымен 

жүргізілетін жұмысы.  

6.  Балалық шақты әлеуметтік-

педагогикалық, проблемалары және оларды 

шешу жолдарын көрсетіңіз. 

7. Девиантты мінез-құлықты 

жасөспірімдерге арналған реабилитациялық 

бағдарламасын жасаңыз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

барлығы 7 тақырып 

берілген және үлгі 

бойынша берілген 

типтік бағдарлама 

тақырыптарына 

сәйкес келмейді;  
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Негізгі әдебиеттер: 

1. ҚР Конституциясы. Алматы, 1995. 

2. Әлеуметтік көмек туралы заң. 

Астана 2003. 

3. Л.В. Мардахаев Социальная 

педагог. М., 2008 

4. Беркімбаева Ш.К., Иманбаева С.Т., 

Абаева Ғ.А. т.б. Әлеуметтік педагогика. 

Алматы, 2012 

5. Ю.В.Василькова и др. Социальная 

педагогика М.., 2000. 

6. А.В. Мудрик Социальная 

педагогика М.,2000 

7. Социальная работа и социальная 

философия.М.,1996. 

8. Г.Н. Филонов Социальная 

педагогика: научный статус и прикладные 

функции//Педагогика, 1994 № 6; Ю.К. 

Бабанский. Педагогика. М.1983. 

 

 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1. 1.Қазақстан Республикасының бала құқы 

туралы заңы.–Астана, 2002. - 12 б. 

2. 2.Балаларқұқығы туралы конвенция. -№9-10.-

28 наурыз. –Б.4-5. 

3. 3.Айтбаева А.Б. Әлеуметтік педагогика 

негіздері. Оқу құралы Алматы: Қазақ 

университеті, 2011 – 130 бет 

4. 4.Әлқожаева Н.С. Әлеуметтік педагогика. Оқу 

құралы, Алматы, 2011 

5. 5.Мудрик А.В. Социальная педагогика. М., 

2000. 

6. 6.Мардахаев Л.В. Социальная педагогика: 

Учебник –М.: Гардарики,2005.-269 с. 

7. 7.Мудрик А.В. Введение в социальную 

педагогику. –М.2006 

8.  8.Василькова Ю.В., Василькова Т.А. 

Социальная педагогика. М., 2006. 

9. 9.Мардахаев Л.В., Таубава Ш.Т., Беркімбаева 

Ш.К. Әлеуметтік педагогика негіздері. Алматы, 

2015 

 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша 8 негізгі 

әдебиеттер тізімі 

берілген; 

-Силабус бойынша  

әдебиеттер тізімі 9  

және типтік 

бағдарлама бойынша 

берілген әдебиеттер 

тізімінен 3-ші және 6-

шы әдебиеттер тізімін 

пайдаланған;  

ӘЛЕУМЕТТІК-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ЖҰМЫСТЫҢ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 

Пәннің мазмұны 

1. Әлеуметтік педагогтың іс-

әрекетінің мазмұны 

2. Әлеуметтік-педагогикалық іс-

әрекет үрдіс ретінде 

3. Әлеуметтік-педагогикалық іс-

әрекеттің инфраструктурасы 

4. Тұлғамен жүргізілетін 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 

технологиясы мен әдістемесі 

5. Баланың құқығын әлеуметтік-

педагогикалық қорғау технологиясы 

6. Отбасында жүргізілетін 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстың 

әдістемесі мен технологиясы 

7. Топтармен, балалар мен жастар 

бірлестіктері және ұйымдарымен 

жүргізілетін әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыстың әдістемесімен технологиясы 

8. Қоғамдағы әлеуметтік-

педагогикалық жұмыстың әдістемесімен 

технологиясы 

9. Әлеуметтік-педагогикалық іс-

әрекет әлеуметтік басқару ретінде 

 

Лекция 

1-модуль. Кәсіби-педагогикалық іс-

әрекет жүйесіндегі әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс 

1. Әлеуметтік педагогтың жұмыс жасау 

технологияларына кіріспе 

2. Әлеуметтік жұмыстағы технологиялық 

үдеріс: мәні мен мазмұны. Әлеуметтік- 

педагогикалық технологиялардың 

сипаттамасы. 

 3.Әлеуметтік-педагогикалық басқаруды 

жоспарлау. 

4. Әлеуметтік педагогтың отбасымен жұмысы.   

5. «Тәуекелділік тобы» балаларымен жұмыс 

технологиялары. (Мәселелі дәріс). 

6. Девианттық мінез-құлықты балалармен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс 

технологиялары. 

-Силабус бойынша 

лекция тақырыптарын 

бір модульге болген; 

 

-Даріс тақырыптары 

мен типтік 

бағдарламада 

берілген тақырыптар 

арасында   ішін-ара 

сайкестік бар;  

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

зерттелетін 

тақырыптардың 70% 

силабуста 

қамтылмаған; 

 

- Типтік бағдарлама 

бойынша 
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Практикалық (семинарлық) сабақ 

тақырыптарының үлгісі 

1. Әлеуметтік ауытқушылығы бар 

және девианттық, деликвенттік мінез-

құлықтағы балаларды әлеуметтік-

педагогикалық зерттеудің әдістері. 

2. Қауіпке бейім топтағы» балалар 

және олардың сипаттамасы. 

3. Маргиналдық мінез-құлықтың 

сипаттамасы. 

4. Отбасына әлеуметтік-

педагогикалық кеңес беру әдістемесі. 

5. Деликвенттік мінез-құлықтың 

ерекшеліктері. 

6. Деликвенттік мінез-құлықты 

және қалыпты баланың тұлғасы. 

7. Әлеуметтік педагогтың әртүрлі 

категориядағы отбасылармен жұмыс 

әдістемесі. 

 

 

7. Кәмелетке толмағандар арасындағы 

құқықбұзушы балалармен әлеуметтік-

педагогикалық технологиялар. 

8. Суицидтік мінез-құлықтағы балалармен 

жұмыс технологиялары 

9. Мүгедек балалар және олардың 

отбасыларымен әлеуметтік-педагогикалық 

жұмыс технологияларының мәні. 

10. Конфессиялармен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс. 

11. Қаңғыбас балаларымен жұмыс 

технологиялары. 

12.  (Мәселелі дәріс).  

Ғаламторға тәуелді балалармен жұмыс 

технологиялары. 

13. Қатігездікке ұшыраған балалармен жұмыс 

істеу технологиялары. 

14. Дарынды балалармен жұмыс 

технологиялары. 

15. Шетелдегі әлеуметтік педагогтардың 

теориясы мен тәжірибелері. 

 

 

Практикалық (семинарлық) сабақ 

1. Әлеуметтік педагогтың кәсіби-

педагогикалық жұмыс жүйесіндегі кәсібилік 

пен шеберлік. 

2. Әмбебап әлеуметтік технологиялар: 

диагностика, терапия, алдын-алу, 

реабилитация, адаптация, кеңес беру. 

3. Әлеуметтік педагог технологияларын 

жобалау. 

4. Әлеуметтік педагогтың отбасымен 

жұмысындағы түрлері, бағыттары.   

5. Тәртіп бұзушы оқушыларға көмек көрсету 

тұжырымдамалары (концепциялары). 

6. Жағдайсыз қалған жасөспірімдер әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс. 

қамтылмаған 

сұрақтар реті: 

5, 6, 8, 9;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Силабуста берілген 

тақырыптар тізбесі 

типтік бағдарламада 

берілген сұрақтармен 

сәйкес келмейді;  

 

-Лекцияда берілген 

кейбір сұрақтар 

өзгеріссіз семинар 

тақырыптарында да 

берілген; 

8. Суицидтік мінез-

құлықтағы 

балалармен жұмыс 

технологиялары 

11. Қатігездікке 

ұшыраған балалармен 
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СӨЖ-діңтақырыптары мен 

тапсырмалардың үлгілік тізімі 

1. «Әлеуметтік-педагогикалық іс-

әрекеттің әдістемесі» және «әлеуметтік-

педагогикалық іс-әрекеттің 

технологияларының» негізгі ұғымдарына 

анықтама беріңіз. 

2. Әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-

әрекетінде қолданылатын «әдіс», «тәсіл» 

және «құрал» ұғымдарының мәнін ашыңыз. 

3. Әлеуметтік-педагогикалық 

технологияның мәні мен ерекшеліктерін 

ашып көрсетіңіз. 

4. Әлеуметтік-педагогикалық 

технология үрдісіндегі баланың мәселесін 

шешу алгоритмін ашып көрсетіңіз. 

5. Отбасы типтерін атаңыз және 

жіктеңіз. 

6. Қауіпке бейім отбасындағы 

балалның негізгі мәселелерін атаңыз. 

7. «Жетімдік», «бала асырап алу» 

және «қамқорлыққа алу» ұғымдарына 

анықтама беру. 

8. Әлеуметтік жетім балаларды 

халықаралық асырап алу мәселесіне өз 

көзқарасыңыз. 

9. «Асырап алушы отбасы» 

ұғымының мәні. 

10. Асырап алушы отбасымен 

жүргізілетін әлеуметтік-педагогикалық 

қызметтің кезеңдерін атаңыз. 

7. Психотропты заттарды қолданатын 

балалармен жұмыс технологиялары.   

8. Суицидтік мінез құлықтағы балалармен  

жұмыс әдістері, әдістемесі. 

9. Қараусыз қалған балаларымен  әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс және оны алдын-алу.   

10. Қоныс аударған қашқындардың 

балаларымен жұмыс технологиялары. 

11. Өмірдегі әртүрлі жағдайда қалған адамдарға 

әлеуметтік-педагогикалық қолдау көрсету. 

12. Қараусыз қалған балаларымен әлеуметтік-

педагогикалық жұмыс. 

13. Қатігездікке ұшыраған балаларымен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыс. 

14. Шығармашылық мекемелердегі балалармен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмыстар. 

15. Шетелдегі әлеуметтік жұмыс тәжірибелері. 

 

 

СӨЖ-діңтақырыптары 

1-CӨЖ: Әлеуметтік педагог  тұлғасының үлгісі 

мен оның кәсіби құзыреттілігі. 

2-CӨЖ: 1.Әлеуметтік педагог қызметінің 

жоспарын құрастыру (жыл, ай, тоқсанға).  

2.«Шетелдік және отандық тәжірибедегі 

әлеуметтік педагогтың отбасымен 

жұмысындағы технологиялар» 

3-CӨЖ: 1.«Тәуекелділік тобы» балаларымен 

әлеуметтік педагогтың жұмысындағы 

инновациялық бағыт. 

2. «Құқық бұзушы балалармен жұмыс 

техникасы, әдістемесі  

3. (Тұлғаға бағытталған  технология): 

«Девианттық мінез-құлықты балалармен 

әлеуметтік-педагогикалық жұмысындағы жаңа 

бағыттары» 

4-CӨЖ:1.«Қоғамда тұлғаны әлеуметтендіруге 

көмектесетін жаңа әдістемелер». 

жұмыс істеу 

технологиялары.  

15. Шетелдегі 

әлеуметтік 

педагогтардың 

теориясы мен 

тәжірибелері. 

 

-Семинар  

тақырыптарының 

ішінде бир сұрақ екі 

рет берілген; 

9. Қараусыз қалған 

балаларымен  

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс және оны 

алдын-алу.   

12. Қараусыз қалған 

балаларымен 

әлеуметтік-

педагогикалық 

жұмыс. 

 

-Студенттің өзіндік 

жұмысының  түрлері 

, бақылау сұрақтары 

және формалары 

типтік бағдарламада 

берілген сұрақтар мен 

тапсырмаға сәйкес 

келмейді; 
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11. Балалардың ішімдікке 

тәуелділігінің даму деңгейіне сипаттама 

беру және әлеуметтік-педагогтың әрбір 

деңгейде көмек беру мүмкіндіктерін 

негіздеу. 

12. «Девиантты мінез-құлық», 

«деликвенттік мінез-құлық», 

«қараусыздық» ұғымдарын негіздеу. 

13. Ішімдікке тәуелді балаларға 

қатысты мемлекеттің әлеуметтік 

саясатының негізгі бағыттарын анықтаңыз. 

14. Жасөспірімдер арасындығ 

нашақорлықтың себептерін сипаттаңыз. 

15. Жасөспірімдерде ішімдіктің 

әсерінен болатын физиологиялық, 

психологиялық және әлеуметтік 

үрдістердің өзара байланысын көрсетіңіз. 

16. Жасөспірімдердің есірткіні 

қолдану себептерін ашып көрсетіңіз. 

17. Кәмелетке толмаған 

қылмыскерлерге арналған оқу-тәрбие 

мекемелері жүйесінің құрылу қағидаларын 

сипаттаңыз. 

18. Баланың девиантты мінез-

құлық болдырмаудағы әлеуметтік-

педагогтың алдын-алу іс-әрекетінің 

мазмұнын ашыңыз. 

19. Баланың девиантты мінез-

құлқын түзетумен айналысатын негізіг 

оңалту мекемелерін атаңыз. 

20. Девиантты мінез-құлықты 

балалармен жұмыста қолданылатын ерекше 

әлеуметтік-педагогикалық 

технологияларды сипаттаңыз. 

21. Кәмелетке толмағандар 

арасында құқық бұзушылықтың алдын-

алудағы әлеуметтік институттардың 

бағыттарын сипаттаңыз. 

22. Құқық бұзушы 

жасөспірімдермен жеке дара жүргізілетін 

жұмыстың әдістемесін негіздеу. 

23. Дін, конфессия ұғымдарына 

сипаттама беріңіз. 

24. Әлеуметтік оңалту 

технологиясына негіздеме беру. 

25. Қиын балалармен жүргізілетін 

тәрбие жұмысының ерекшеліктеріне 

сипаттама беріңіз. 

 

 Негізгі әдебиеттер 

1. 1.Андреева И.Н. Антология по истории и 

теории социальной педагогики. М., 2002. 

2. 2.Антология социальной работы Т.1. 

История социальной помощи в 

России/Сост. М.В. Фирсов М; 1994. 

3. 3.Бочарова В.Г. Социальная педагогика. – 

М; 1994. 

4. 4.Василькова Ю.В. Методика и опыт 

работы социального педагога. Учебное-

пособие – М. Издательский центр 

«Академия», 2004. 

5. 5.Загвязинский В.И. Методология и 

методика социально-педагогического 

2.Жоғары сынып оқушыларының 

психологиялық мәселелерін шешу 

технологиясы. 

5-CӨЖ:1.Баяндама: «Жасөспірімдер 

арасындағы сектантық іс-әрекеттің алдын –

алу». 

2. «Қоғамда тұлғаны әлеуметтендіруге 

көмектесетін жаңа әдістемелер» 

3. (Тұлғаға бағытталған технология).  

 «Тұлғаны әлеуметтендіру концепциялары» 

4.Жоғары сынып оқушыларының 

психологиялық мәселелерін шешу 

технологиясы.  

5.  Баяндамалар: 

Нұсқа А. Ғаламторға тәуелді балаларымен 

жұмыс техникасы .  

Нұсқа Б. Қараусыз қалған балаларымен 

психологиялық-педагогикалық жұмыс. 

6-CӨЖ: Қатігездікке ұшыраған балалармен 

жұмыс жасау бағдарламасын құрастыру. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Негізгі әдебиеттер: 

1.Мардахаев Л.В. Социальная педагогика. – 5-е 

изд. М.: изд. Юрайт, 2011.-797с 

2.Мустаева Е.А. Социальная педагогика. М, 

2003. – 528 с. 

1. 3.Овчарова Р.В. Справочная книга социального 

педагога. – М.: ТЦ Сфера, 2002. – 480 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

әдебиеттер тізімі, 

силабуста мүлдем 

көрсетілмеген; 
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исследования: Кн. Для социальных 

работников и социальных педагог, М.: 1995. 

6. 6.Мардахаев Л.В. Методика и технологии 

работы социального педагога. Учеб-метод. 

Пособие – М.; 2003. 

7. 7.Менлибекова Г. Система подготовки 

учителя к социально-педагогической 

работе. – Астана, 2000.  

 

4.Никитина Н.И., Глухова М.Ф. Методика и 

технология работы социального педагога. 

Уч.пос. М, 2005.-399с. 

5.Алмазов Б.Н., Беляева М.А, Бессонова Н.Н. 

Методика и технологии работы социального 

педагога. М, 2011.-192с.  

6.Садвакасова З.М. В помощь социальному 

педагогу, или как работать с трудными детьми. 

Уч.мет.пос. – Алматы, 2008.- 192 с. 

 

САМОПОЗНАНИЕ 

Тематический план дисциплины 

1. Научно-теоретические основы 

Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

1.1 Глобальные проблемы 

человечества и пути их решения 

1.2 Приоритетность духовно-

нравственного образования в современном 

мире 

1.3 Историко-философские основы 

Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

1.4 Духовно-нравственное 

образование в казахской культуре 

1.5 Психологические основы 

Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

1.6 Новые подходы к гуманизации 

современного образовательного 

пространства 

1.7 Постнеклассический этап развития 

современной науки 

1.8 Принципы Программы 

нравственно-духовного образования 

«Самопознание» 

 

2. Аксиологические основы Программы 

нравственно-духовного образования 

«Самопознание» 

2.1 Общечеловеческие ценности 

как основа содержания Программы 

нравственно-духовного образования 

«Самопознание» 

2.2 Истина как цель самопознания 

2.3 Праведное поведение как 

следствие осознания истины 

2.4 Покой как внутренняя природа 

человека 

2.5 Любовь – основополагающий 

принцип самопознания 

2.6 Ненасилие – результат 

гармоничного развития личности 

2.7 Принцип выявления 

общечеловеческих ценностей в 

педагогическом процессе 

Лекция 

1.  Самопознание как условие 

самореализации личности. Задачи учебного 

курса «Самопознание». 

2. Истоки становления концепции  

самопознания как  программы духовно-

нравственного совершенствования 

человечества.  

3. Духовно-нравственное развитие как 

необходимый компонент совершенствования 

отечественного образования. 

4. Принципы программы нравственно-

духовного образования «Самопознание». 

5. Новые подходы к гуманизации 

образования через концепции самопознания и 

саморазвития.   

6. Рефлексия как практический  

механизм самопознания. 

7. Реализация программы 

саморазвития человека как возможность 

непрерывности процесса  

самосовершенствования личности . 

8. Истина как цель самопознания. Пути 

достижения истины.    

9. Любовь к окружающему миру как 

основополагающий принцип самопознания.   

10. Практика праведного поведения как 

основа сохранения жизни современной 

цивилизации.   

11. Пути достижения внутреннего покоя  

как результат гармоничного развития личности. 

12. Нравственные качества истинного 

лидера как условие гармоничного развития 

окружающего мира. 

13. Позитивное мышление как 

реализация на практике принципов 

самопознания.    

14. Роль родителей в формировании 

позитивного мышления.    

15. Барьеры саморазвития личности и их 

преодоление.    

 

 

Модульдердің атауы 

жоқ; 

 

-Даріс тақырыптары 

мен типтік 

бағдарламада 

берілген тақырыптар 

арасында   ішін-ара 

сайкестік бар;  

 

-Типтік бағдарламада  

сұрақтар тізбесі улкен 

үш бөлім бойынша 

бөлініп берілген;  

-Силабуста 

сұрақтардың  30% 

ғана қамтылған; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



206 

 

3. Интеграция самопознания в целостном 

педагогическом процессе 

3.1 Нравственый пример учителя  

3.2 Интеграция предмета 

«Самопознание» и других дисциплин 

3.3 Организация внеучебной 

деятельности на основе общечеловеческих 

ценностей 

3.4 Связь с родителями – 

необходимое условие реализации 

Программы нравственно-духовного 

образования «Самопознание» 

3.5 Концептуальные основы 

воспитания гражданина Республики 

Казахстан 

 

Примерный перчень тем практических 

занятий 

1. Роль образования в решении 

глобальных проблем человечества. 

2. Актуальность духовно-

нравственного развития человека в 

условиях глобализации мирового 

общества. 

3. Духовно-нравственное 

образование в исторической 

ретроспективе. 

4. Духовно-нравственное 

образование в казахской культуре. 

5. Принципы и условия 

осуществления Программы нравственно-

духовного образования «Самопознание» 

6. Основы обучения через сознание 

7. Структура личности человека на 

основе гуманистической психологии: 

основные компоненты и их взаимосвязь. 

8. Педагогика духовного 

гуманизма. 

9. Содержание 

постнеклассического этапа развития 

современной науки. 

10. Абсолютные 

общечеловеческие ценности. 

11. Истина как цель самопознания. 

12. Праведное поведение как 

общечеловеческая ценность. 

13. Сущность внутреннего покоя. 

14. Энергия Любви. 

15. Ненасилие – результат 

гармоничного развития личности. 

16. Выявление общечеловеческих 

ценностей – путь к проявлению 

добродетелей. 

17. Роль учителя в самопознании. 

18. Нравственные качества 

истинного лидера. 

19. Интеграция самопознания и 

других дисциплин. 

20. Самопознания через 

внеучебную деятельность. 

21. Этика семейного воспитания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Семинар 

1.  Задачи метапредмета 

«Самопознание» и его роль формировании 

современной личности. 

2. Духовно-нравстенные приоритеты 

современного образования и значение процесса 

самопознания личности в реализации концепции 

образования через всю жизнь. 

3. Духовно-нравственное развитие как 

необходимый компонент  совершенствования 

отечественного  образования. 

4. Сопоставительный анализ концепций 

развития самопознания как области социальной 

практики. 

5. Учет  особенностей  процесса  

самопознания и саморазвития на разных 

ступенях онтогенеза человека. 

6. Самопринятие и 

самопрогнозирование как механизм 

саморазвития личности.    

7. Алгоритм составления программы 

саморазвития личности. 

8. Интегральная модель современного 

человека.        

9. Энергия любви к жизни. Особенности 

понимания сущности любви в самопознании.     

10. Факторы, определяющие праведное 

поведение современной личности.   

11. Техники достижения внутреннего 

покоя.   

12. Система учебно-воспитательных 

мероприятий, формирующих нравственные 

качества неформальных лидеров. 

13. Техники достижения внутреннего 

покоя.   

14. Организация духовно-нравственного 

воспитания в семье и процесс 

самосовершенствования личности. 

15. Роль учителя в преодолении барьеров 

саморазвития ученика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Семинар 

тақырыптары типтік 

бағдарламаға сәйкес 

құрылмаған; 

 

-Силабуста берілген 

семинар 

тақырыптарының реті 

лекция 

тақырыптарының 

мазмұнын   

толықтырып ашып 

тұрған жоқ; 

 

-Типтік бағдарлама 

бойынша берілген 

тақырыптар тізімінен 

4, 13, 14, 17 

сурақтардан басқасы 

қамтылмаған; 
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22. Вожрождание духовных 

ценностей общества через систему 

образования в Казахстане. 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ЗАДАНИЙ 

ДЛЯ СРС 

1. Изучить первоисточники, 

труды и описание жизни казахских акынов, 

жырау, просветителей Ш. Валиханова, Ы. 

Алтынсарына, А. Кунанбаев, Ш. 

Кудайбердиева, Ж. Аймауытова, М. 

Дулатова, М. Жумабаева, С. Торайгыроваи 

др. 

2. Прочитать произведение Ю. 

Баласагуни «Знание, дарующие счастье» и 

написать эссе на тему «Качества истинного 

лидера в произведении Ю. Баласагуни». 

3. Прочитать «Слова наиздания» 

Абая Кунанбаева. 

4. Прочитать произвдения Ш. 

Кудайбердиева и подготовить эссе на одну 

из тем: «Размышление о прочитанном», 

«Совесть и душа в учении Ш. 

Кудайбердиева». 

5. Прочитать Платона «Диалоги 

Сократа» ии другие произведения о 

Сократе. Приведите примеры бесед 

Сократа. 

6. Написать эссе на тему: «Прав 

ли И. Кант, утверждая, что существует 

единый моральный закон, заложенный в 

каждом человека априори?». 

7. Прочитать произведение М. 

Монтеня «Опыты», главу «О воспитании». 

8. Познакомиться с «Великой 

дидактикой» Я.А. Коменского и выделить 

основные принципы воспитания и 

образования. 

9. Познакомиться с работами по 

педагогикем Л.Н. Толстого. Написать эссе 

на тему «Любовь в педагогике Л.Н. 

Толстого». 

10. Изучить книгу С.А. 

Назарбаевой «Этика жизни» и написать 

эссе на тему «Актуальность духовно-

нравственного образования в современном 

мире». 

11. Выбрать одного из педагогов-

гуманистов: А. Дистервег, Д.И. Менделеев, 

Я.А. Коменский, Л.Н. Толстой, К.Д. 

Ушинский, Я. Корчак, В.А. Сухомлинский 

и др., прочитать их труды. 

12. Выбрать одного из педагогов и 

мыслителей-гуманистов Казахстана: М.Х. 

Дулати, М.Ж. Копеев, Ы. Алтынсарин, Ш. 

Валиханов, М. Жумабаев, Ж. Аймауытов, 

С. Торайгыров и др., прочитать их труды. 

13. Прочитать одну из новых книг 

(с 2000 года) педагога-гуманиста Ш.А. 

 

 

 

СРСП 

Консультация и прием СРС 

 

СРС 

1.  Подготовить аудио - презентацию 

результатов изучения научных трактатов и работ 

педагогов и мыслителей о необходимости 

организации самопознания и путей 

саморазвития человека. 

2. Подготовка доклада на тему: 

«Самопознание как область духовной практики 

народов мира: экскурс в историю» (доклад с 

аудио- и видео-презентацией. 

3. Защита программы саморазвития  

личности на основе изучения  собственных 

индивидуальных особенностей. 

4. Подготовка реферата с 

использованием не менее 3-х исследований 

ученых педагогов-психологов на тему: «Любовь  

как основа и смысл счастливой  жизни каждой 

личности» (с видео презентацией). 

5. Демонсторация кейса, содержащего не 

менее 10 техник достижения внутренней 

гармонии и покоя. 

6. Подготовить  для портфолио перечень 

притч, демонстрирующих   по основные  

ценности самопознания в процессе 

социализации современной личности. 

7. Подготовить презентацию 

выступления по теме: «Система  психолого-

педагогической поддержки профессионального 

развития учителя самопознания».  

 

 

 

 

-СӨЖ тақырыптары 

типтік бағдарламада 

берілген  

тақырыптарға ішін-

ара  сәйкес келеді; 

 

-Студенттердің 

өзіндік 

жұмыстарыңың 

түрлері, бақылау 

сұрақтары және 

формалары  өзгеше; 
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Амонашвили и написать эссе-отзыв об этой 

работе. 

14. Написать эссе на тему 

«Истинный лидер в моей жизни». 

15. Написать эссе-размышление на 

тему «Роль учителя в нравственно-

духовном образовании». 

16. Провести конференцию на 

тему «Теории гуманистов-психологов как 

методологическая основа программы НДО 

«Самопознание» или «Возрождение 

духовности в психологии». 

17. Сочинить притчу по 

выыявлению общечеловеческой ценности 

– Истина, Любовь, Праведное поведение, 

Внутренний покой, Ненасилие. 

18. Разработать три примера 

интеграции самопознания в предметы 

естественнонаучного цикла и два примера 

интеграции самопознания в предметы 

гуманитарного цикла. 

19. Подготовить проект 

проведения балготварительной акции на 

основе принципа социального 

взаимодейтсвия на тему «Дорогою добра». 

20. Подготовить доклад и 

презентацию на тему «Роль родителей в 

духовно-нравственном развитии ребенка». 

 

Основная литература 

1. Общечеловеческие ценности 

(5-11 кл.). Методические пособие для 

учителей /Алматы, ННПООЦ «Бобек», 

2014. 

2. Мукажанова Р.А., Омарова 

Г.А. Методика преподавания дициплины 

«Самопознание» в школе. Учебно-

методическое пособие для учителей. – 

Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. – 128 с. 

3. Мукажанова Р.А., Омарова 

Г.А. «Самопознание» и другие учебные 

предметы: возможности интеграции 

содержания и методов обучения». Учебно-

методическое пособие для учителей. – 

Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. – 96 с. 

4. Роль учителя в программе НДО 

«Самопознание». Учебно-методическое 

пособие для учителей. – Алматы: 

ННПООЦ «Бобек», 2013. 

5. Истинные лидеры в истории 

человечества (духовно-нравственный 

аспект лидерства). Алматы: ННПООЦ 

«Бобек», 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная литература: 

1. Назарбаев Н.А. Взгляд в будущее: 

модернизация общественного сознания . Статья 

от 12 апреля 2017г//   

2. Назарбаева С.А. Самопознание и 

гармоничное развитие человека. // Евразия.- 

2013.-№2.- С.4-12. 

3. Александрова, Е.А. Миры и меры 

ребенка в образовании с позиции нового 

стандарта / Е.А. Александрова // Народное 

образование. – 2013. – № 1. – С. 205–213. 

4. Архиреева, Т.В. Я-концепция 

младшего школьника: структура, 

закономерности и условия развития: 

монография / Т.В. Архиреева. – Великий 

Новгород: Новгородский гос. ун-т., 2013. – 467 

с. 

5. Самопознание: хрестоматия для 

студента..- Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2012. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

әдебиеттер тізімі, 

силабуста берілген 

әдебиеттер тізімімен 

сәйкес келмейді; 

МЕТОДИКА ПРЕПОДАВАНИЯ САМОПОЗНАНИЯ 

Тематический план дисциплины 

1. Аксиологические основы преподавания 

«Самопознания» 

1.1 Истина как цель самопознания 

Лекция 

1.  Цель и сущность преподавания 

дисциплины «Самопознание» 

Модульдердің атауы 

жоқ; 
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1.2 Практика праведного поведения 

как золотое правило нравственности 

1.3 Покой как внутренняя природа 

человека 

1.4 Любовь – основа мироздания 

1.5 Ненасилие – результат 

гармоничного развития личности 

2. Структурно-содержательные и 

методические аспекты преподавания 

предмета «Самопознание» 

2.1 Основы планирования урока 

самопознания 

2.2 Позитивный настрой на уроке 

самопознания 

2.3 Использование цитат на уроках 

самопознания 

2.4 Пение и музыка на уроках 

самопознания 

2.5 Творческая и групповая 

деятельность на уроке самопознания 

2.6 Метод рассказывания историй 

(притч) 

2.7 Анализа урока самопознания 

2.8 Роль учителя в самопознании 

3. Методическая характеристика 

содержательных разделов самопознания 

3.1 Логическая структура 

соджержания предмета 

3.2 Методическая характеристика 

разделов для начальной школы 

3.3 Методическая характеристика 

разделов для средних классов 

3.4 Методическая характеристика 

разделов для старших классов 

3.5 Мониторинг духовно-

нравственного развития школьников 

 

Примерный перечень тем практических 

занятий 

1. Выявления общечеловеческих 

ценностей – принцип гармоничного 

развития личности. 

2. Практика сонастроенности с 

настоящим моментом. 

3. Принцип любви на уроках 

самопознания. 

4. Качества, присуще праведному 

поведению. 

5. Внутренний покой как любовь в 

чувствах. 

6. Принцип ненасилия в 

преподавании предмета «Самопознание». 

7. Структура урока самопознания. 

8. Методики проведения разных 

видов позитивного настроя. 

9. Позитивное высказывание на 

уроке самопознания. 

10. Организационные особенности 

пения хором на уроках самопознания. 

2. Духовно-нравственное наследие 

человечества как основа содержания предмета 

«Самопознание» 

3. Ключевые понятия методики 

преподавания дисциплины «Самопознание» 

4. Принципы методики преподавания 

самопознания. 

5. Условия и формы преподавания 

самопознания. Творческая и групповая 

деятельность 

6. Роль позитивного мышления на 

уроках самопознания. 

7. Искусство рассказывания историй как 

основа проведения духовно-нравственной 

беседы 

8. Творческая работа на уроках 

самопознания. Подходы в активизации 

мыслительного процесса обучающихся 

9. Значение музыки и пения хором на 

уроках самопознания 

10. Логическая структура содержания 

предмета.   

11. Методическая характеристика 

разделов для начальной школы. Методические 

приемы урока 

12. Методическая характеристика 

разделов для средних классов. Технологии 

обучения детей подросткового возраста 

13. Методическая характеристика 

разделов для старших классов. Технологии  

проведения урока самопознания у 

старшеклассников 

14. Роль внеучебной деятельности в 

духовно-нравственном образовании 

15. Организация домашней работы. 

Мониторинг занятия и оценивание духовно-

нравственного развития школьников 

 

Семинарское занятие 

1.  Задачи методики преподавания 

предмета «Самопознание» в школе 

2. Этапы развития духовно-

нравственного образования в обществе 

3. Самопознание как метапредмет. 

Инновационные методики в преподавании 

достижения истины на уроке самопознания 

4. Методика разыгрывание сценок 

5. Постулаты гуманной педагогики. 

6. Духовная практика «Жить здесь и 

сейчас». Средства обучения и воспитания 

7. Технология рассказывания историй и 

техника постановки вопросов 

8. Методика рассказа на уроках 

самопознания 

9. Технология организации беседы на 

уроках самопознания 

10. Основные направления предмета 

«Самопознание». 

11. План урока для начальной школы. 

Технологии и концепции обучения детей 

младшего школьного возраста 

 

-Типтік бағдарламада  

сұрақтар тізбесі улкен 

үш бөлім бойынша 

бөлініп берілген;  

-Силабуста лекция 

сұрақтардың  90% 

типтік бағдарламамен 

сәйкес келеді; 
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11. Творческая и групповая 

деятельность на уроке самопознания как 

способ развития интуитивного мышления. 

12. Метод рассказывания историй 

как основа глубокой духовно-

нравственной беседы. 

13. Разработка поурочногоплана 

урока на выявление общеловеческой 

ценности. 

14. Правила анализа урока 

самопознания. 

15. Роль учителя в самопознании. 

16. Дидактические основания, 

регулирующие отбор содержания предмета 

«Самопознание». 

17. Особенности календарного 

планирования предмета «Самопознание» в 

начальной школе. 

18. Разработка поурочного плана 

урока самопознания в начальной школе. 

19. Тематика и содержательная 

основа уроков самопознания для основного 

среднего образования. 

20. Разработка поурочного плана 

урока самопознания в классах среднего 

звена. 

21. Тематика и содержательная 

основа уроков самопознания для общего 

среднего образования. 

22. Разработка поурочного плана 

урока самопознания в старших классах. 

23. Методика измерения духовно-

нравственной воспитанности школьников. 

 

Примерные задания к СРС 

1. Подготовить проект на тему 

«Выявление общечеловеческих ценностей 

– стержневая идея урока самопознание». 

2. Написать эссе на тему 

«Практика общечеловеческих ценностей в 

моей жизни». 

3. Составить глассарий 

дисциплины «Методика преподавания 

самопознания». 

4. Подготовить презентацию на 

тему «Структурно-содержательные и 

методические аспекты преподавания 

предмета «Самопознание». Пройти 

публичную защиту. 

5. Создать собрание цитат на 

выявление конкретной общечеловеческих 

ценностей. 

6. Разработать поурочные планы 

на выявление определенной 

общечеловеческой ценности. Овладеть 

навыками отбора содержания урока и 

методических приемов с целью раскрытия 

ценности, темы и качеств. 

7. Написать методческие 

рекомендации с учетом возрастных 

12. План урока для средних классов 

13. План урока для старших классов 

14. Тренинг «Радость общения» 

15. Нравственный пример учителя. 

Размышление над ситуацией 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СРС 

1. Пронализируйте типовой учебный 

план по предмету «Самопознание» (класс на 

выбор) 

2. Пронализируйте учебник по предмету 

«Самопознание» (класс на выбор) 

3. Подготовить конспект урока – 

поурочный план по теме: «Радость жизни» 

4. Подготовить презентацию – наглядное 

пособие по ценностям «Самопознания» 

5. Пронализируйте урок в школе по 

предмету «Самопознание»  

6. Разработайте технологию 

строителлинга для урока «Самопознание» 

(«Подарок учителя») 

7. Соберите базу видео для урока 

«Самопознание» (10 видео) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Силабуста 

студенттердің өзіндік 

жұмыстары  

7 тақырыппен 

шектелген;  

 

СӨЖ тақырыптары 

типтік бағдарламада 

берілген  

тақырыптарға ішін-

ара сәйкес келеді; 
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особенностей школьников по выявлению 

конкретной общечеловеческих ценности. 

8. Овладеть навыками 

календарного планирования по уровням 

общего среднего образования. 

9. Провести мониторинг духовно-

нравственной воспитанности школьников 

класса по одной из методик. 

10. Освоить технологическую 

карту по планированию урока 

самопознание в детских дошкольных 

учреждениях. 

 

Основная литература 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. 

Методика преподавания дисциплины 

«Самопознание» в школе Учебно-

методическое пособие для учителей. – 

Алматы: ННПООЦ «Бобек», 2013. – 128 с. 

2. Руководствсоо для тренера. 

Учебно-методическое пособие для 

учителей. /– Алматы: ННПООЦ «Бобек», 

2015. – 96 с. 

3. Общечеловеческие ценности (5-

11 кл.). Методическое пособие для 

учителей/ Алматы: ННПООЦ «Бобек», 

2014 

4. Омарова Г.А., Абдрахманова 

А.М., Афанасенко Л.Д. Элективные 

интегрированные курсы в профильной 

школе по программе нравственно – 

духовного образования «Самопознание». 

Методическое пособие для учителей 

самопознания/ Алматы, ННПООЦ 

«Бөбек», 2014. 

5. Истинные лидеры в истории 

человечества (духовно-нравственный 

аспект лидерства)/ Алматы, ННПООЦ 

«Бобек», 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная литература. 

1. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. 

Методика преподавания дисциплины 

«Самопознание» в школе. – Алматы, 2013. – 176 

с. 

2. Мукажанова Р.А., Омарова Г.А. 

Общечеловеческие ценности в НДО 

«Самопознание». –Алматы, 2014 

3. Мукажанова Р.А. Руководство для 

тренера: основной уровень. -  Алматы, 2015 

4. Общечеловеческие и национальные 

ценности в изменяющемся обществе. - Алматы: 

Ақылкітабы, 2007. - 220 с. 

5. Омарова Г. Духовно-нравственное 

воспитание студентов вузов на основе 

общечелевоческих ценностей, - А., 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарламада 

берілген негізгі 

әдебиеттер тізімі 

силабуста берілген 

әдебиеттер тізімімен  

сәйкес келеді; 

 

 

 

 

 

 

 

 

СОЦИАЛЬНАЯ ПЕДАГОГИКА 

Содержание дисциплины 

1.Социальная педагогика , ее предмет, 

задачи. 

2.Основные принципы социальной 

педагогики.   

3.Социально-педагогический процесс и 

пути его совершенствования. 

4.Педагогика социального становления 

личности. 

5.Факторы социализации. 

6.Адаптация, дезадаптация и реадаптация. 

7.Социальные отклонения в развитии 

детей, подростков и молодежи. 

8.Девиантное и делинквентное поведения.  

9.Семья как среда воспитания и развития 

личности. 

10.Улица как средства воспитания.  

Лекция 

1.Социальная педагогика , ее предмет, задачи 

2.Основные принципы социальной педагогики.   

3.Социально-педагогический процесс и пути 

его совершенствования. 

4.Педагогика социального становления 

личности. 

5.Факторы социализации: государство, этнос и 

нация, менталитет. 

6.Адаптация, дезадаптация и реадаптация. 

7.Социальные отклонения в развитии детей, 

подростков и молодежи: норма и патология в 

социальном развитии человека. 

8.Девиантное и делинквентное поведения. 

Характеристика делинквентного поведения. 

9.Семья как среда воспитания и развития 

личности 

10.Социально-педагогическая работа с детьми 

улицы. 

-Лекция 

тақырыптары 

модульдерге 

бөлінбеген; 

-Силабуста берілген 

лекция тақырыптары 

типтік бағдарламада 

берілген тақырыптар 

тізбесімен 100% 

сәйкес келеді;  
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11.Трудные жизненные ситуации и 

устройство детей, оказавшихся в них. 

12.Проблемы социально-педагогической 

работы пенитенциарных учреждений. 

13.Социально-педагогическая 

виктимология.   

14.Профессиональная деятельность и 

педагогическая культура социального 

педагога. 

 

 

Примерная тема семинарских занятий 

1. Социальная педагогика как 

наука и как сфера деятельности. 

2. Развитие ребенка в социуме. 

Наследственность и развитие ребенка. 

3. Понятия «норма» и 

«отклонения» в социальной педагогике. 

Физические и психические отклонения от 

нормы. Социально-педагогические 

отклонения от нормы. 

4. Категории социальной 

педагогики. Социально-педагогическая 

деятельность. Воспитание и социальное 

воспитание. 

5. Принципы социальной 

педагогики. Принципы 

природосообразности и 

культуросообразности в трудах классиков 

педагогики. 

6. Реализация принципа 

гуманизма в социальной педагогики. 

7. Социально-педагогическое 

исследование. Сущность социально-

педагогических исследований. 

8. Характеристика методов 

социально-педагогического исследования. 

9. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей. 

10. Социально-педагогическая 

деятельность с семьей группы риска. 

11. Социальное сиротство – как 

социально-педагогическая проблема: пути 

их решения. Социально-педагогическая 

работа с приемной семьей. 

12. Социальная дезадаптация 

подростков. Девиантное поведение среди 

несовершеннолетних. 

13. Реадаптация и адаптация детей 

девиантного поведения. 

14. Алкоголизм как социально-

педагогическая проблема. 

15. Наркомания как форма 

проявления девиантного поведения детей. 

16. Детская проституция и 

предупреждение, профилактика 

проституции среди детей и подростков. 

17. Преступность среди 

несовершеннолетних. 

18. Система учебно-

воспитательных учреждений для 

несовершеннолетних правонарушителей. 

11.Трудные жизненные ситуации и устройство 

детей, оказавшихся в них. 

12Проблемы социально-педагогической работы 

пенитенциарных учреждений. 

13.Социально-педагогическая виктимология.   

14.Содержание работы с детьми, оставшимися 

без попечения родителей.  

15.Профессиональная деятельность и 

педагогическая культура социального педагога. 

 

 

Семинар 

1. Прикладные задачи социальной 

педагогики 

2. Общая характеристика принципов 

социальной педагогики 

3. Характеристика компонентов 

социально-педагогического процесса. 

4. Социализация как социально-

педагогическое явление.   

5. Характеристика  факторов 

социализации: мезофакторы, микрофакторы. 

6. Детская субкультура; необходимость 

учета социокультурного мира ребенка и 

подростка в процессе социализации. 

7. Социальные  отклонения в развитии 

детей. 

8. Трудновоспитуемые дети: сущность, 

причины, проблемы.        

9. Типы семейного воспитания.     

10. Социально-педагогическая работа с 

детьми улицы. 

11. Содержание индивидуальной 

работы с детьми, оказавшимися в трудной 

жизненной ситуации. 

12. Система учебно-воспитательных 

учреждений для несовершеннолетних 

правонарушителей: характеристика, формы и 

методы работы. 

13. Методы и принципы работы с 

детьми жертв воспитания. 

14. Правовые основы  обеспечения 

социально-педагогической деятельности.   

15. Пути предупреждения и 

преодоления профессиональной деформации 

социального педагога. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарламада 

берілген семинар 

тақырыптарының 

70% силабуста 

қамтылған; 
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Примерная тематика СРС 

1. Подготовить доклад на тему: 

Зарождение и развитие социально-

педагогических идей в Казахстане. 

2. Конспект: Социально-

педагогические идеи в Европе: Я.А. 

Коменский,Дж. Локк, Ж.Ж. Руссо, И.Г. 

Песталоцци и другие. 

3. Сбор материала из различных 

источников на тему: «Социально-

педагогическая деятельность 

религиозных организаций». 

4. Писменная характеристика 

особенностей социально-педагогической 

работы в США. 

5. Подготовить доклад на тему: 

«Современная социально-

педагогическая работа в Западной 

Европе». 

6. Подготовить библиографию на 

тему: «Проблемы развития социальной 

педагогики». 

7. Подготовить доклад на тему: 

«Современная социально-

педагогическая работа в советский 

период». 

8. Выявление и характеристика 

социально-педагогческой деятельности 

С.Т. Щацкого. 

9. Аннотация на книуг А.С. 

Макаренко «Педагогическая поэма». 

10. Сбор материалов на тему: 

«Социально-педагогическая работа в 

КазССР». 

11. Сбор материалов по теме: 

«Социально-педагогическая работа в 

Республике Казахстан». 

12. Аанализ документов: 

Социальная защита детей в 

совренменных условиях. 

13. Аанализ документов: 

Государственная политика по 

социальной защите населения. 

14. Подготовить презентацию на 

тему: «Проблемы детства, сиротства и 

социального сироства». 

 

Основная литература 

1. Конституция РК. Алматы, 1995. 

2. Закон о социальной помощи. 

Астана 2003. 

3. Л.В. Мардахаев Социальная 

педагогика. М., 2008. 

4. Беркімбаева Ш.К., Иманбаева 

С.Т., Абаева Ғ.А. т.б. Әлеуметтік 

педагогика. Алматы, 2012. 

5. Ю.В. Василькова и др. 

Социальная педагогика. М., 2000. 

6. А.В. Мудрик. Социальная 

педагогика. М., 2000. 

СРСП 

Консультация и прием СРС 

СРС 

1. Аналитическое задание «Социальная 

педагогика как область социальной практики». 

Проанализировать ведущие тенденции развития 

социальной педагогики на основании ведущих 

представителей науки. Изложить результаты в 

виде реферата. 

2. Особенности возрастной 

социализации человека на различных этапах его 

жизни. Подготовить доклад с видео-

презентацией. 

3. Защита кейса на тему «Социально-

педагогическая технологии профилактике 

девиантного поведения детей и подростков, 

оказавших в сложной жизненной ситуации». 

4. Разработка проекта по теме 

«Превенция отклонений в  семейном 

воспитании». 

5. Защита кейса на тему 

«Консультирование  с различными категориями 

детей, оказавшимися в сложной жизненной 

ситуации». 

6.  Защита доклада по теме 

«Профилактика и коррекция виктимности 

школьников». 

7.  Защиты программы саморазвития 

личности социального педагога.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная литература: 

 

Основная литература 

1. Ахметова Г.К., Мынбаева А.К., 

Маликова Н.А. Профессиональные деформации 

личности педагога. Теоретические основы и 

профилактика.-Алматы, 2013. 

2. Василькова Т.А. Социальная 

педагогика.- М., 2012 

3. Мудрик М.В. Социальная педагогика.- 

М, 2014 

4. ПузиковаС.М. Социально-

педагогические формы работы по обеспечению  

-СӨЖ тапсырмалары 

типтік бағдарламада 

берілген сұрақтарды 

қамтымайды; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Силабуста берілген 

негізгі әдебиеттер 

тізімі типтік 

бағдарламада 

берілген 

әдебиеттермен ішін-

ара сәйкес келеді; 
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7. Социальная работа и социальная 

философия. М., 1996. 

8. Г.Н. Филонов. Социальная 

педагогика: научных статус и прикладные 

функции//Педагогика, 1994 №6; Ю.К. 

Бабанский. Педагогика. М., 1983. 

 

информационной безопасности  школьников.// 

Вестник КазНу им. аль-Фараби.-  Серия 

«Психология и социология».- №3(54).- 2015. – 

С.62-70. 

5. Тюрина Э.И.Социальная работа с 

семьей и детьми (2-е изд., перераб. и доп.) 

учебник.- 2014.  

 

ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

Содержание дисциплины 

Введение в дисциплину 

1. Содержание деятельности социального 

педагога. 

2. Социально-педагогическая деятельность 

как процесс. 

3. Инфраструктура социально-

педагогической деятельности. 

4. Методика и технология социально-

педагогической работы с личностью. 

5. Технология социально-педагогической 

защиты прав ребенка. 

6. Методика и технология социально-

педагогической работы с семьей. 

7. Методика и технология социально-

педагогической работы с группами, 

детскими и молодежными 

объединениями и организациями. 

8. Методика и технология социально-

педагогической работы в социуме. 

9. Социально-педагогическая деятельность 

как социальное управление. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лекция 

Л.1,2: Тема 1. Цель и задачи курса 

«Технологии социально-педагогической работы 

с детьми». 

Л. 3,4 Цели, принципы и содержание 

социально-педагогической работы с детьми 

Л. 5,6 Общее представление о технологиях 

социально-педагогической работы с детьми 

Л. 7,8  Классификация социально-

педагогических технологий 

Л. 9,10   Социально-педагогические 

технологии  работы с семьей 

Л.  11,12  Технологии социально-

педагогической работы с детьми группы риска 

Л. 13,14  Технологии социально-

педагогической работы с детьми из неполных 

семей 

Л. 15,16   Технологии социально-

педагогической работы с детьми-инвалидами 

Л.  17,18  Социально-педагогическая 

поддержка детей, нуждающихся в специальной 

помощи. 

Л. 19,20 Социально-педагогическая работа с 

детьми из неблагополучных семей 

Л. 21,22 Технологии социально-

педагогической работы с родителями 

Л. 23,24 Социально-педагогическая 

поддержка одаренных детей в 

общеобразовательной школе 

Л.25, 26  Основные направления работы 

социального педагога с классными 

руководителями и школьными психологами 

-Лекция 

тақырыптары 

модульдерге 

бөлінбеген; 

 

-Силабуста берілген 

лекция тақырыптары 

типтік бағдарламада 

берілген тақырыптар 

тізбесімен ішін ара  

сәйкес келеді;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



215 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерный перечень тем семинарских 

занятий. 

1. Методы социально-

педагогического изучения детей с 

девиантным и деликвентным поведением, 

школьной дезадаптации, пеагогической и 

социальной запущенности. 

2. Дети «группы риска» и их 

характеристика. 

3. Характеристика маргинального 

поведения. 

4. Методика социально-

педагогического семейного 

консультирования. 

5. Особенности деликвентного 

поведения. 

6. Личность нормального ребенка и 

детей девиантного поведения. 

7. Методика работы социального 

педагога с различными категориями семей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л. 27,28  Инновационные технологии 

социально-педагогической работы с детьми 

Л.29,30 Методики и технологии социально-

педагогической работы  с педагогически 

запущенными детьми 

Семинар 

С. 1. Функции социального педагога  в 

работе с детьми 

С. 2  Содержание  социально-

педагогической работы с детьми 

C.3  Методы и формы работы социального 

педагога с детьми 

С. 4  Характеристика субъектных, 

деятельностных и средовых технологий 

С.5  Цели, задачи и уровни социально-

педагогической работы с семьей 

С.6  Цели, задачи и уровни социально-

педагогической работы с семьей 

С.7  Технологии социально-педагогической 

работы  по профилактике социального сиротства 

С.8  Цели, задачи и основные принципы 

работы с детьми инвалидами. Проблемы 

социальной адаптации детей инвалидов 

С. 9  Содержание работы с детьми, 

нуждающимися в специальной помощи 

С.10. Цели, задачи, этапы и содержание 

социально-педагогической работы с детьми из 

неблагополучных семей в условиях школы. 

С. 11  Организация различных форм 

социально-педагогической работы с родителями 

С.12 Технология организации различных 

форм культурно-досуговой работы с трудными 

детьми 

С.13 Технология организации различных 

форм культурно-досуговой работы с 

одаренными  детьми 

С.14 Взаимодействие  социального педагога 

с классными руководителями и школьными 

психологами 

 

 

 

 

 

-Типтік 

бағдарламада 

берілген семинар 

тақырыптарының 

тізімінен 7-тақырып  

силабуста қамтылған, 

қалған тақырыптар 

қарастырылмаған; 
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Примерный перечень тем и заданий 

СРС 

1. Дать определение основным 

понятиям «Методика социально-

педагогической деятельности». 

2. Раскройте сущность понятий 

«метод», «прием» и «средство», 

используемых профессиональной 

деятельности социального педагога. 

3. Раскройте сущность и 

особенности соцально-педагогических 

технологий. 

4. Раскройте алгоритм решения 

проблемы ребенка в процессе социално-

педагогических технологий. 

5. Составьте логико-структурную 

схему «Классификация типовой семей». 

6. Назовите основные проблемы 

детей в семьях группы риска. 

7. Дайте определение понятиям 

«сиротство», «опека и попечительство», 

«усыновление». 

8. Ваше отношение к 

международному усыновлению 

социальных сирот. 

9. Определите сущность понятия 

«приемная семья». 

10. Назовите этапы социально-

педагогической деятельности с приемной 

семьей. 

11. Охарактеризуйте уровни 

развития алкогольгой зависимостей у 

детей. 

12. Обоснуйте понятия «девиантное 

поведение», «деликвентное поведение». 

13. Определите основные 

направления государственной социальной 

политики. 

14. Охарактеризуйте причины 

подростковой наркомании. 

15. Покажите взаимосвязь 

физиологических, психологических и 

социальных процессов, происходящих с 

подростками под дейтсвиям алкоголя. 

16. Раскройте причины 

употребления наркотиков подростками. 

17. Охарактеризуйте принципы 

построения системы учебно-

воспитательных учреждений для 

несовершеннолетних преступников. 

18. Раскройте содержание 

профилактической деятельности 

социального педагога. 

19. Назовите основные 

реабилитационные учреждения. 

С. 15 Цели, задачи и содержание 

деятельности социального педагога с 

педагогически запущенными детьми 

 

СРС 

СРС 1. Подготовьте выступление и 

презентуйте его. Тема: «Направления 

деятельности социального педагога с детьми» 

СРС 2.  Напишите эссе «Типы социально-

педагогических технологий и их 

характеристика» 

СРС 3. Разработать программу социально-

педагогической работы с детьми из неполных 

семей. 

СРС 4. Составить рекомендации 

социальному педагогу по работе с детьми 

инвалидами 

СРС 5. Создание и презентация программы 

социально-педагогической работы с 

родителями, имеющими детей с ограниченными 

возможностями. 

СРС 6. 1)Разработать и презентовать 

мероприятие для учащихся средних классов на 

тему: «Наш мир» с использованием игровых 

технологий (форма на выбор). 2) Подготовьте 

презентацию «Оригинальная форма культурно-

досуговой работы с детьми-инвалидами» с 

использованием наглядных материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Типтік бағдарламада 

студенттердің өзіндік 

жұмыстарына 

арналған 40 

тақырыпша берілген, 

силабус бойынша 6 

СРС тақырыбын 

берген. Бағдарламада 

көрсетілген үлгі 

тақырыптар 

силабуста мүлде 

пайдаланылмаған;  
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20. Охарактеризуйте особенности 

социально-педагогических технологиий. 

21. Охарактеризуйте основные 

направления деятельности социальных 

институтов. 

22. Обоснуйте методику 

индивидуальной работы с подростком-

правонарушителем. 

23. Дайте характеристику понятиям 

«религия», «конфессия». 

24. Обоснуйте технологию 

социальной реабилитации. 

25. Прокомментируйте особенности 

воспитательной работы с 

трудновоспитуемыми детьми. 

26. Назовите типы социально-

педагогических технологий. 

27. Охарактеризуйте технологии 

социально-педагогической защиты прав 

ребенка. 

28. Определите методику 

диагностики семьи. 

29. Разъясните технологию 

организации групповой деятельности и 

технологию целевого программирования. 

30. Охарактеризуйте методику 

социально-педагогической экспертизы. 

31. Раскроте сущность технологии 

социального посредничества. 

32. Объясните систему работы с 

волонтерами. 

33. Объясните методику 

организации благотварительных акций. 

34. Определите методику 

социально-педагогической работы с 

различными категориями детей. 

35. Определите особенности 

профилактики школьной дезадаптации. 

36. Определите технологию 

профилактики и преодолдения 

межличностных конфликтов. 

37. Прокомментируйте специфику 

деятельности социального педагога по 

разраешению споров о воспитании детей. 

38. Дайте характеристику методики 

диагности микросреды. 

39. Проанализируйте 

проектирование и планирование 

социально-педагогической деятельности. 

40. Охарактеризуйте технологию 

уличной работы. 
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