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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

Бұл диссертациялық жұмыста нормативтік құжаттарға сілтемелер 

қолданылған: 

Қазақстан Республикасының 2007 жылы 27 шілдеде №319-III ҚРЗ 

бұйрығымен бекітілген «Білім туралы» заңы, Астана, Ақорда және 2011 

жылғы 24 қазанында бұйрыққа толықтырулар мен өзгертулер енгізілген № 487–

ІV ҚРЗ, Астана, Ақорда; 

Педагогтың кәсіби стандарты. //«Атамекен» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы № 133 бұйрығына қосымша 

Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңы. 2019 

жылғы 27 желтоқсан № 293-VІ ҚРЗ, Нұр - Сұлтан, Ақорда 

Қазақстан Республикасы жоғары кәсіптік білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты,  2018 ж. 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Жаңа жағдайдағы 

Қазақстан – іс-қимыл кезеңі» атты халыққа Жолдауы (2020 жыл)  

Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 5 мамырдағы № 182 

бұйрығы. Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 6 

мамырда № 20580 

Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаевтың «Халық бірлігі және 

жүйелі реформалар – ел өркендеуінің берік негізі» атты халыққа Жолдауы 

(2021 жыл, қыркүйек). 

«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы Қазақстан Республикасы 

Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысы 
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АНЫҚТАМАЛАР 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Оқушының өздік оқу іс-әрекеті – оның белгілі бір пән аясында және өзін 

қызықтыратын өмір саласынан өздігінен білім, білік, дағдыларын дамытуға 

байланысты шығармашылық үдерісте тиімді әдістерді қолдану нәтижесінде 

нақты көрініс табатын  танымдық әрекеттері. 

Өздік жұмыс – бұл мұғалімнің тікелей қатысуынсыз, бірақ оның 

тапсырмасы бойынша және осы үшін арнайы бөлінген уақытта орындалатын 

жұмыс. 

Оқушының өздік оқу іс-әрекетін басқару – оның сабақта, сабақтан тыс 

шығармашылық үдерісте өздігінен орындайтын жұмыс барысындағы танымдық 

әрекеттерін бақылау және мақсатқа сай нәтижеге жеткізуде тиімді 

ұйымдастырушылық әдістерді қолдану. 

Іс-әрекет – мақсат қою, мәселені шешуде тиімді әдістерді қолдану, негіздеу, 

оны тәжірибе жүзінде дәлелдеу барысында нәтиженің нақты көріну 

әрекеттерінің жиынтығы. 

Зерттеушілік іс-әрекет – бұл іс-әрекеттің ерекше бір түрі, ол өзінің 

субъектісінің қасиеттеріне арнайы талаптар қояды. Оның қоятын талаптарын 

анықтамас бұрын оның қандай ерекшеліктері бар екендігін білу қажет. 

Зерттеушілік іс-әрекет – міндетті түрде шығармашылық іс-әрекетпен 

байланысты. 
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КІРІСПЕ 

Зерттеудің көкейкестілігі. Жаңа Қазақстан жағдайында білім беру 

жүйесін жаңғырту үдерісі – білім мазмұнының сапасын арттыру, білім берудің 

ұлттық моделін жетілдіру, жаңа технологияларға педагогикалық көзқарас 

қалыптастыру, бәсекеге қабілетті маман даярлау, мектеп оқушыларының 

шығармашылық ойлауын дамыту, білім алушылардың өзін-өзі дамыту, өзін-өзі 

ұйымдастыру белсенділіктеріне бағытталған кешенді шаралардан талап етіледі. 

Білім жүйесін жаңғыртудың республика экономикасының дамуына септігін 

тигізетіні анық, өйткені мемлекеттің әлеуметтік-экономикалық жетістігі елдің 

білім жүйесі мен азаматтарының білім дәрежесінен талап етіледі. 

Бәсекеге қабілетті мемлекет болуды бүгінгі ұрпақтың дамуынан, 

отбасынан, мектепке дейінгі және жалпы орта білім беретін ұйымдардың қазіргі 

оқушыларды жан-жақты білімді, білікті етіп қалыптастырудан, оларды жеке 

шығармашыл, өзіндік ой-пікірін дамытудан талап етіледі. Ал бұл болса, оларды 

тәрбиелейтін болашақ мұғалімдердің кәсіби даярлығының жетілдірілуін қажет 

етеді.  

Сол себепті заманауи жоғары педагогикалық білім берудің басты мақсаты 

еңбек нарығында бәсекеге қабілетті, құзыреттілігі дамыған, өзінің іс-әрекетін 

ұйымдастыра алатын, басқара алатын, өзіндік көзқарасы қалыптасқан, әлемдік 

стандарт деңгейінде нәтижелі жұмыс жасауға бағытталған, кәсіптік өсуге, іс-

әрекетке болып жатқан өзгерістерге, оңтайлы, тез бейімделуге қабілетті білікті 

маман, өз қалауы мен қоғам талабына сай келетін, өзінің ойын еркін айта 

алатын, ұлттық тілді, елдің тарихын жетік меңгерген, отандық және әлемдік 

мәдениеті қалыптасқан, шығармашыл ойлы нағыз кәсіби маман дайындауға 

бағдарланған.  

  Маманның бәсекеге қабілеттілігін арттыру мәселесі «Рухани жаңғыру: 

болашаққа бағдар» мемлекеттік бағдарламасында негізгі міндеттердің бірі, 

болуы да сондықтан. Сондай-ақ, осы бағдарламада ұлттық негізді сақтай 

отырып қоғамдық сананы қалыптастыру көзделген [1].  

Қоғамдық сананы қалыптастыру өскелең ұрпақтың санасын дамытудан 

басталады. Ал бұл болса,   оқушылардың өздік ойлауын, өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыруын, өздік шешім қабылдауын, яғни өздік білім алуы мен  өздік 

іскерлігін дамытумен тікелей байланысты жүзеге асырылады.  Оның нәтижелі 

болуы білім беру сапасының деңгейінен талап етіледі.  

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы №726 

Қаулысымен бекітілген «Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасының 

негізгі міндеттерінің бірі – «барлық білім беру деңгейлерінде білім 

алушылардың білім сапасын арттыру» болып табылатындығы сондықтан [2]. 

Білім алушылардың, соның ішінде мектеп оқушыларының білім сапасын 

арттыру негіздерінің бірі – болашақ мұғалімнің оқушыларды, сыныпты және  

олардың білімі мен жан-жақты дамуын тиімді басқаруынан талап етіледі. 

Осыдан оқушылардың білім деңгейінің жоғарылауы мен жан-жақты дамуына  

ыпал ететін олардың өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру сапасын арттыру 

қажеттілігі туындайды. Бұл болса, болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу 
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іс-әрекетін басқаруға даярлығының қалыптасуын қажет етеді. Осы тұрғыдан 

болашақ мұғалімді даярлауда жоғары оқу орны білім беру жағдайындағы  

мүмкіндіктерді пайдаланудың және оларды оқушының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлаудың қажеттігі артады.  

Жоғарыда аталған мәселе өзектілігінің құндылығын Қазақстан 

Республикасы «Білім туралы» Заңы [3],  «Педагогтың кәсіби стандарты» [4], ҚР 

«Педагог мәртебесі туралы» Заңы [5]  және т.б. мемлекеттік құқықтық-

нормативтік құжаттар да айқындай түседі. 2019 жылдың желтоқсан айында 

қабылданған Қазақстан Республикасы «Педагог мәртебесі» Заңының 

қабылдануы және соған сәйкес педагогқа қатысты қызметтері, іс-әрекеттері, 

құзыреттіліктеріндегі өзгерістерінің болуындағы жаңаша көзқарас қатарында 

оқушылардың білімі мен іс-әрекетінің дамуын басқару құзыреттілігі 

айрықшаланады. 

Осыдан жаңа міндеттер туындайды. Соның бірі жоғары педагогикалық оқу 

орындарында білім беру бағдарламаларын әлемдік білім беру стандаттарына 

сәйкес қамтамасыздандыру және біртұтас педагогикалық процеске  

жаңалықтарды ендіру болып табылады. Жоғары педагогикалық оқу 

орындарында заман талаптарына сай болашақ маманның толыққанды білімін 

қалыптастыру олардың өздігінен жұмыс істеуге және білім дағдыларын 

дамытуға жағдай жасалуымен де айқындалады. Оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруда олардың өздігінен білім алу, өздік жұмыстарында өзін-өзі 

дамыту, өзін-өзі тәрбиелеу, өзін-өзі ұйымдастыру да негізгі мәселелердің бірі 

саналатындығы сондықтан. 

Осы айтылғандар өз кезегінде оқушының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға, 

олардың оқу-тәрбие үдерісін жаңаша ұйымдастыруға  болашақ мұғалімнің 

даярлығының қажеттілігін дәлелдей түседі. Өйткені оқушының өздік оқу іс-

әрекетін тиімді басқарудың нәтижесі осы іс-әрекетке болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастыру деңгейінен талап етіледі. 

Осыған орай ұсынылып отырған зерттеуде болашақ мұғалімнің кәсіби 

даярлығын қалыптастыру мәселесі басқару теориясы тұрғысынан, яғни 

болашақ мұғалімнің педагогикалық іс-әрекетке даярлығын  қалыптастыру 

процесі – басқарылатын процесс ретінде, оқушылар – дамыта оқытуды 

толыққанды жүзеге асыруға қабілетті басқару субъектісі тұрғысынан 

қарастырылады. 

Өйткені бүгінгі таңда оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару 

шығармашылық ізденіс пен «өмір бойы білім алу» тұжырымына сәйкес  

«барлық уақытта, әрбір жерде өздігінен білім алуға» қол жеткізу мәселесі 

саналады. Үздіксіз өздігінен білім алуға деген ұмтылыстың, проблеманың 

пайда болуы, ең алдымен, әлеуметтік-экономикалық факторлардан талап 

етіледі. Сондай-ақ, бұл проблемаларды қазіргі білім алуға қажетті құралдармен 

де, тұлғаның, топтың бірлескен ұжымның қоршаған айналасына көзқарасын, 

қатынасын қайта бағдарлау жолымен де шешу мүмкін. Осы тұрғыда, болашақ 

мұғалімдердің ақпараттық ой-өрісін, мәдениетін дамыту және олардың 

заманауи білім беру технологияларын меңгерумен қатар, өздігінен білім алу 
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процесін ұйымдастыруға, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға қажетті 

психологиялық, теориялық, практикалық даярлықтарын қалыптастыру 

проблемасының көкейкестілігі күннен-күнге артып отыр. 

Ал бұл болса, ғылыми білімнің қазіргі деңгейі педагогикалық үдерісті 

ұйымдастыруда басқарудың жалпы теориясын қолдану қажеттілігін тудырады. 

Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін жеткілікті деңгейде 

басқару үшін  оның  бойында жоғары педагогикалық білімнің болуымен қатар 

білім берудегі басқару  саласынан арнайы білім, біліктерінің болуы тиіс. 

Осыған қатысты білім беру саласындағы мамандарды даярлауға жаңа талаптар 

қойылып отыр. Себебі заманауи қоғам бүгінгі мұғалімдердің кәсіби 

құзыреттілігінің құрамында білім берудегі ұйымдастырушылық, басқарушылық 

іс-әрекетті жүзеге асыруға қабілеттіліктерінің болуын қажет етеді. 

Болашақ педагогтарды кәсіби даярлаудың теориясы мен практикасы 

В.В.Краевский, В.А.Сластенин, В.Б.Кузьмина, Н.Д.Хмель, Ш.Т.Таубаева, 

Б.Ә.Әбдікәрімұлы, А.Е.Абылқасымова, Г.Ж.Меңлібекова, А.К.Мыңбаева, 

Б.А.Жетпісбаева, К.М.Беркимбаев еңбектерінде қарастырылса, 

Ұ.М.Әбдіғапбарова, Р.С.Омарова және т.б. ғалымдар зерттеулерінде білім 

алушылардың өзін-өзі дамытуы, өзін-өзі ұйымдастыру мәселелері көрініс 

тапқан.  

Білім берудегі басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері Ф.Роджерс, 

Т.Питерс, Ф.У.Тейлор, Ю.А.Конаржевский, М.М.Поташник, Т.И.Шамова, 

С.Д.Якушева және т.б. ғалымдар еңбектерінде жан-жақты негізделген.  

Отандық педагог ғалымдар еңбектерінде білім берудегі менеджмент 

мәселесін зерттеу ХХ ғасырдың 90 жылдарынан бастау алғанымен, негізінен 

соңғы жылдары кеңірек зерттеле бастады. Атап айтатын болсақ, 

Т.О.Балықбаев, Т.М. Баймолдаев,  С.К.Исламгулова,  К.Ж. Аганина, 

З.А.Исаева, Ж.Б.Умирбекова. А.А.Жайтапова  және т.б. жалпы білім беретін 

мектептің педагогикалық үдерісін басқарудың теориясы мен практикасын 

зерттесе; А.С.Сатыбалдиева, Л.Н.Ким, К.А.Жусупова, Е.Ш.Козыбаев, 

Б.К.Омарова және т.б. ғалымдар жоғары оқу орнын басқарудың ғылыми-

педагогикалық негіздерін, педагогикалық шарттарын, ерекшеліктерін; 

А.Туксанбаев, А.З.Адильгазинов және т.б. білім беру ұйымдары 

басшыларының даярлығын жетілдірудің теориялық-әдістемелік негіздерін; 

Б.Сайлыбаев, А.Абишев және т.б. білім беру ұйымдарын басқарудағы өзара 

әрекеттестік, сабақтастықтың ғылыми негіздерін зерделеді.  Д.Абдраимов, 

А.Джунусбекова,  К.Аданов, Д.Садирбекова, А.Санхаева және т.б. болашақ 

мұғалімінің басқарушылық іс-әрекетін дамыту, басқарушылық мәдениетін, 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері, 

эксперименттік тәжірибесі  мәселелерін қарастырған.  Ал К.Есенова білім беру 

менеджерлерін дайындау жүйесін ғылыми-практикалық тұрғыдан жан-жақты 

қарастырған.  

Аталғандардың ішінде біздің еңбегімізге жақын келетін зерттеулердің 

өзінде болашақ бастауыш сынып мұғалімдері зерттеу нысанына алынған. 

Мәселен, А.Джунисбекова болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің 
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басқарушылық іс-әрекетке даярлығын қарастырса [6], К.Аданов олардың 

басқарушылық мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық жүйесін жасап 

негіздеген [7], ал М.Книсарина кіші мектеп жасы оқушыларының 

басқарушылық іс-әрекетін қалыптастыруды теориялық тұрғыдан негіздеп, 

әдістемесін жасаған [8]. Д.Абдраимов мұғалімдерді басқарушылық іс-әрекетке 

даярлауда ақпаратттандыру мәселесін жан-жақты талдаған [9]. Ал жалпы 

болашақ педагогтың басқару мәселесі қарастырылған еңбектерде 

Д.Садирбекова олардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін 

қарастырса, А.Н.Санхаева білім беру жүйесіндегі корпоративті басқаруға 

даярлау мәселесін негіздеуге талпынған.   

Аталған зерттеулерге жасалған талдау  отандық ғылымда болашақ 

педагогтарды оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлау 

мәселесінің арнайы зерттеу нысанына алынбағандығын көрсетеді.  

Өздігінен білім алу мәселесі А.Я.Айзенберг, А.К.Громцева, 

И.Л.Наумченко және басқа ғалымдардың зерттеулерінде көрініс тапқан. Білім 

алушылардың үздіксіз білім беру аясында өздігінен білім алу жолдары 

Б.Ф.Райский  Е.П.Белозерцев, В.Прокопюк және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

қарастырылса,  өздігінен білім алуын ұйымдастыру мәселелері Ю.К.Бабанский, 

Б.П.Есипов, Ф.В.Письменский, С.Ж.Османова және т.б. зерттеушілердің 

еңбектерінде негізделген.  

Оқу процесінде білім алушылардың өздік жұмыстарын ұйымдастыру 

мәселесі  У.С.Абдукаримова, К.А.Дүйсенбаев, Р.М.Микельсон, В.Д.Мороз, 

А.В.Бабаян  және т.б. ғалымдардың зерттеулерінде зерделенсе, олардың өздік 

жұмыстармен айналысуының психологиялық негіздері С.Л.Рубинштейн, 

Н.Ф.Талызина, А.В.Петровский және т.б. ғалымдардың еңбектерінде 

көрсетілген. 

А.Б.Беляев, А.Ш.Демеуов және т.б. ғалымдар өздігінен білім алуды 

дамыту мәселелерін қарастырса, А.К.Мыңбаева, Қ.А.Сарбасова, И.В.Роберт 

және т.б. зерттеушліер студенттердің өздігінен білім алуды дамытуда 

ақпараттық-технологияларды қолдануды  жан-дақты негіздеген.  

Біздің зерттеуімізге қызығушылық тудырады деген отандық еңбектер 

қатарында А.Р.Боранбаева, Н.Б.Жaмaнқұлoвa cтyдeнттepдiң өздiгiнeн бiлiм aлy 

бiлiк, дaғдылapын қaлыптacтыpyдың дидaктикaлық нeгiздepiн зepдeлece, 

Б.З.Aңдacoвa кpeдиттiк oқытy жaғдaйындa бoлaшaқ мұғaлiмдepдiң өздiгiнeн 

бiлiм aлy құзыpeттiлiгiн қaлыптacтыpyды зepттeгeн. К.Б.Cмaтoвa жoғapы oқy 

opындapындa өзiндiк жұмыcтap apқылы бiлiм aлyшылapдың oқy бiлiктepiн 

қaлыптacтыpyды нeгiздece, Н.Уәлиeвa cтyдeнттepдiң құзыpeттiлiгiн 

қaлыптacтыpyды  өзiндiк жұмыcын ұйымдacтыpy нeгiзiндe жүзeгe acыpyды 

қapacтыpғaн. P.Б.Иcмaйлoвa өзiндiк жұмыc apқылы cтyдeнттepдiң кәciби 

бaғыттылығын қaлыптacтыpyды тeopиялық-әдicтeмeлiк тұpғыдaн нeгiздeгeн.   

Ә.Мүciлiмoв,  Б.Cыдықoвa, М.Бaймыpзaeв, C.Миpceйтoвa, Г.A.Бaкиpoвa 

жәнe т.б. ғaлымдap зepттeyлepiндe  oқy үдepiciндeгi өзiндiк жұмыcтың 

cтyдeнттi жeкe тұлғa әpi қaлыптacтыpyшы құpaлы peтiндe мaңыздылығының 

бacымдығы көpceтілгeн. Бұл зерттеулерде студенттердің өзiндiк жұмыcы 
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тереңнен қараастырылып, олардың жeкe шығapмaшылық oйлayын, ғылымғa 

қызығyшылығын жәнe apнaйы бiлiм aлyын қaмтaмacыз eтeтiн жoғapы oқy 

opындapындa қoлдaнылaтын oқытy әдici тұpғыcынaн дәлeлдeнгeн. 

Білім алушылардың өздік жұмысы, өздігінен білім алу мәселесі 

қарастырылған зерттеулерде де оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару 

мәселесінің арнайы зерттелмегендігі байқалды. 

Сонымен зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге 

және практикаға жасаған талдау болашақ мұғалімді басқару іс-әрекетіне  

даярлау проблемасының кейбір аспектілерінің зерттелгендігін, өздік жұмыстың 

студенттерге қатысты басым зерттелгендігін, ал оқушылардың өздік оқу іс-

әрекеті мәселесінің  жете зерттелмегендігі мен оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға болашақ мұғалімді даярлау мәселесінің ғылыми 

әдебиеттерде қарастылмағандығы осы процесті теориялық тұрғыдан арнайы  

зерттеу қажеттігін және оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыздандыру 

керектігін байқатты. Ол бізге қоғам сұранысы мен бүгінгі ғылым мен практика 

арасында мынадай қарама-қайшылықтардың бар екендігін көрсетті:  

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға  

қоғамның сұранысы мен оны басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын 

қалыптастыру мәселесінің зерттелу деңгейінің жеткіліксіздігі арасында;  

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру мәселесін зерттеу қажеттігі мен оның 

теориялық негіздерінің айқындалмауы арасында; 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыруды жоғары педагогикалық оқу 

орындарының білім беру процесінде жүзеге асыру қажеттілігі мен оны іске 

асырудың әдістемелік негіздерінің жеткілікті деңгейде жасалмауы арасында. 

Аталған қарама-қайшылықтар жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыруды теориялық 

негіздеу мен оны практикаға ендірудің әдіс-тәсілдерін іздестіру зерттеудің 

проблемасын айқындады және бізге диссертациялық жұмыстың тақырыбын 

«Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру» деп таңдауға себеп болды.  

Зерттеудің мақсаты: Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыруды теориялық 

негіздеу, әдістемесін жасау және оның тиімділігін  тәжірибелік- экспериментте  

тексеру  

Зерттеудің нысаны: болашақ мұғалімдерді кәсіби даярлау процесі 

Зерттеу пәні: жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру 

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті», 

«оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару» ұғымдарының мәні нақтыланса, 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың  мәні мен мазмұны анықталса; 

психологиялық-педагогикалық шарттары айқындалып, құрылымдық-
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функционалдық моделі және оны жүзеге асырудың әдістемесі жасалса, сондай-

ақ олар жоғары педагогикалық  оқу орындарының оқыту процесіне тиімді 

ендірілсе, онда жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің психологиялық,  теориялық, практикалық  даярлығы 

қалыптасады, өйткені, аталған даярлық қалыптасу процесі тұжырымдамалық, 

технологиялық, бағалаушылық тұрғыдан қамтамасыздандырылады.  

Зерттеудің міндеттері:  

- «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті», «оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқару» ұғымдарының мәнін нақтылау; 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  мәні мен мазмұнын анықтау;  

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  құрылымдық-функционалдық 

моделін жасау; 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  әдістемесін жасау және 

тиімділігін эксперимент жүзінде  тексеру.  

Зерттеудің жетекші идеясы: оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру отандық білім беру 

саласының әлемдік білім кеңістігіне енуі жағдайында аталған процеске жеке 

тұлғалық қасиеттері мен кәсіби педагогикалық, басқарушылық білім, біліктері, 

дағдылары қалыптасқан бәсекеге қабілетті маман даярлауға септігін тигізіп 

қана қоймай жаңа Қазақстанның өскелең ұрпақтарының субьективті даму, 

танымдық белсенділігін арттыру мен өзіндік нәтижеге ерісу мүмкіндіктерін 

ашады.   

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері болып «өздік оқу іс-

әрекеті», «оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару» ғылыми ұғымдарының 

мәнін ашатын  философиялық, әлеуметтану, психологиялық және 

педагогикалық тұжырымдар мен ойлар, кәсіби тұрғыда өздігінен білім алудың 

теориясы, жеке тұлғаны дамыту, басқару теориялары; біртұтас педагогикалық 

процес қағидалары; oқыту үдepіcінің әдіcнaмaлық нeгіздepі; қaзіpгі білім бepу 

мәселелері; болашақ маманды кәcіби даярлауға; білім бepу мaзмұнын дaмытуғa 

ықпaл eтeтін пcиxoлoгиялық-пeдaгoгикaлық жәнe филocoфиялық қағидалар мeн 

ұcтaнымдap. 

Зерттеу көздері: оқушылардың өздік іс-әрекеті, оқушылардың іс-әрекетін 

басқару мәселесі қарастырылған философиялық, психологиялық, 

педагогикалық ғылыми зерттеулер; Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім 

беру саласына қатысты Қаулылары, Ғылым және жоғары білім министрлігінің 

жоғары кәсіптік  білім беруді дамыту тұжырымдамалары, мемлекеттік 

бағдарламалары, нормативтік құжаттамалары; «Білімді ұлт» сапалы білім беру 

ұлттық жобасы; алыс және жақын шет елдік, қазақстандық  психолог, педагог 

ғалымдардың ғылыми жетістіктеріне негізделген озық тәжірибелері; ғылыми-

әдістемелік басылымдар; докторанттың ғылыми-ізденушілік және практикалық 

тәжірибесі. 
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Зерттеу кезеңдері: зерттеу жұмысы 3 кезеңмен өткізілді. 

1-кезең (2018-2019 жж.) - зерттеу проблемасы саласынан материалдар 

жиналды, талдау жасалды, ғылыми аппарат негізделді, жоғары кәсіптік білім 

беру, жалпы білім беретін мектептер жағдайындағы озық тәжірибелер 

жинақталды, оларға талдау жасалды, қорытыланды, тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының бағдарламасы жасалды.  

2-кезең (2019-2020 жж.) – жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру  бойынша 

материалдар сұрыпталды, «өздік іс-әрекет», «оқушылардың өздік оқу іс-

әрекеті»  ұғымдарының мәні нақтыланды. Жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқарудың мәні анықталды, құрылымы жасалды, сипаттамасы 

негізделді. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың мәні мен мазмұны 

анықталды, психологиялық-педагогикалық шарттары айқындалды және 

құрылымдық-функционалды   моделі және оның мазмұны жасалды. Жоғары 

сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығы қалыптасуының  деңгейін анықтаудың диагностикалық әдістемесі 

(сауалнамалар мен анкеталық  сұрақтар, тест түрлері, тренингтер және т.б.) 

іріктелді. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың әдістемесі жасалды. 

Психотехнологиялық бағдарлама, элективті курс бағдарламасы, цифрлық 

сауаттылық клубы іс-шаралар бағдарламасы, жаттығулар жүйесі әзірленіп,  

практикаға ендірілді және педагогикалық практика мүмкіндіктерін пайдалану 

қарастырылды, сондай-ақ оларды жүзеге асыру бойынша әдістемелік нұсқаулар 

әзірленді. Айқындау эксперименті жүзеге асырылды, аралық кесінділер 

алынды.  

3-кезең (2020-2022 жж.) – тәжірибелік-эксперимент жұмысының 

қалыптастыру, қорытындылау кезеңдері жүргізілді. Эксперимент кезеңінде 

алынған  аралық, қорытынды нәтижелерге салыстырмалы талдау жасалды және 

статистикалық өңдеу жұмыстары жүргізілді, қорытыланды. Диссертациялық 

зерттеу материалдары талапқа сай рәсімделді. 

Зерттеу әдістері: философиялық, психологиялық-педагогикалық, оқу-

әдістемелік еңбектерге теориялық талдау жасау, жоғары педагогикалық оқу 

орындарының нормативтік құжаттарын зерттеу, оқу процесін бақылау, жалпы 

білім беретін мектептердің озық тәжірибелерін талдау, әңгімелесу, тест, 

сауалнама жүргізу, сараптау, тәжірибелі-эксперимент жұмысы, нәтижелерді 

жүйелеу,  статистикалық өңдеу. 

Зерттеудің базасы: М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университеті, 

«Мирас» университеті. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:  
- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  теориялық-әдіснамалық негіздері 

айқындалып, «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті», «оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқару»  ұғымдарының мәні нақтыланып, құрылымдық сипаттамасы 
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жасалды, жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқару  

мәселесі психологиялық-педагогикалық проблема тұрғысынан зерттеліп, 

негізделді.  

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  мәні мен мазмұны анықталып, 

оларға ғылыми негізді сипаттама берілді.   

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын  тиімді қалыптастырудың  психологиялық-

педагогикалық шарттары айқындалып,  аталған даярлықты қалыптастыруды  

нәтижелі жүзеге асырудың тұжырымдамалық, технологиялық, бағалаушылық 

құрамдары қамтылған құрылымдық-функционалдық моделі жасалды; 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  әдістемесі жасалды  және оның 

тиімділігі тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексеріліп, ұсыныстар берілді.  

Зерттеудің практикалық маңыздылығы: 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  диагностикасы; 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің психологиялық даярлығын қалыптастыруға арналған 

психотехнологиялық бағдарлама;   

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің теориялық даярлығын қалыптастыруға арналған элективті курс; 

- цифрлық сауаттылық клубының іс-шаралар бағдарламасы (ҚР Әділет 

министрлігінің авторлық куәлігі № 30417, 18.11.2022 ж.);  

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің практикалық даярлығын қалыптастыруға арналған жаттығулар 

жүйесі жасалып тиімділігі іс-тәжірибеде тексерілді. 

- педагогикалық практика мүмкіндіктерін пайдалану кезеңдермен жүзеге 

асырылды.   

Диссертациялық зерттеуде қол жеткізілген нәтижелер мен олардың 

негізінде жасалған нақты ғылыми-әдістемелік ұсыныстарды, зерттеу 

материалдарын болашақ педагогтар даярлайтын білім беру ұйымдарында, 

жалпы білім беретін мектептердің, гимназия мен лицейлердің жоғары 

сатысында, колледждердің тәжірибесінде, педагог кадрлардың біліктілігін 

көтеру мен қайта даярлау жүйесінде пайдалануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар 

- Оқушының өздік оқу іс-әрекеті дегеніміз, «оның белгілі бір пән 

аясында мұғалімнің жетекшілігімен өздігінен ізденіп шығармашылық процесте 

орындайтын жұмыстарындағы тұлғалық сапасы, білімі мен білігінің дамуы  

көрініс табатын  танымдық әрекеттері». Ал, «оқушының өздік оқу іс-әрекетін 

басқару – оның сабақта, сабақтан тыс шығармашылық процесте өздігінен 

орындайтын жұмыс барысындағы танымдық әрекеттерін бақылау, 

субъективтілігін дамыту мен мақсатқа сай өніміне нәтижелі қол жеткізуін 

ғылыми негізде ұйымдастыру».   
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- біздің тұжырымдауымызша  «оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға болашақ  мұғалімдердің даярлығы дегеніміз  – оның аталған 

процесске қойылған талаптарды нәтижелі жүзеге асыруға арналған жеке-

тұлғалық қасиеттері, кәсіби-педагогикалық білімі мен басқарушылық білігінің 

кіріктірілген біртұтас құрылымының дайын күйі». Бұл біздің зерттеуде  

психологиялық, теориялық, практикалық даярлықты құрайды. Әрбір даярлық 

құрамы зерттеу пәніне сәйкес болашақ мұғалімнің аталған процессті жүргізуге 

даяр күйін көрсететін сапаларының болуын айқындайды: психологиялық – 

түрткі, сенімділік, белсенділік, рефлексия; теориялық – кәсіби педагогикалық, 

менеджерлік білімдер; практикалық – басқарушылық біліктер, дағдылар.    

- біздің зерттеуде психологиялық-педагогикалық шарттар – аталған 

процестің тиімді жүзеге асуында сақталатын шартталған тұжырымды 

қағидалардан (оқушылардың  өздік оқу іс-әрекетін басқару пәні тұрғысынан 

қарастыру; кәсіби-педагогикалық және менеджерлік білімдердің кіріктірілуінде 

меңгерту; басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру;  психологиялық-теориялық-

практикалық даярлық кезеңімен және субъект-субъектілік, өзара әрекеттестік 

сұлбасымен жүзеге асыру) және  нәтижелігін қамтамасыздандыратын іс-

шаралар жиынтығынан (психотехнологиялық бағдарлама; элективті курс;  

жаттығулар жүйесі; цифрлық сауаттылық клубы,  педагогикалық практика 

мүмкіндіктерін пайдалану шаралары).    

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-функционалдық  моделі  

тұжырымдамалық (мақсаты, басқару пәнінің мазмұны, даярлық құрамы, 

әдіснамалық тұғырлары), технологиялық (қалыптастыру процесінің мазмұны, 

формалары, әдістері, құралдары, кезеңдері), бағалаушылық (өлшемдері, 

көрсеткіштері, деңгейлері) бөліктерінің бірлігін қарастырады. 

- жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың  диагностикасын; жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын бағыттылық, білімділік, біліктілік сатыларымен қалыптастырудың 

әдістесесін: психологиялық даярлығын қалыптастыруға арналған 

психотехнологиялық бағдарлама;  теориялық даярлығын қалыптастыруға 

арналған элективті курс; цифрлық сауаттылық клубының бағдарламасын; 

практикалық даярлығын қалыптастыруға арналған жаттығулар жүйесін; 

педагогикалық практика мүмкіндіктері шараларын практикаға ендіруді  

онлайн-офлайн аралас оқыту формасымен, инновациялық әдіс-тәсілдерді 

қолданып жүзеге асырғанда нәтижелі болады. 

 Зерттеуді сынақтан өткізу. Зерттеу жұмысының негізгі 

тұжырымдары, теориялық және практикалық нәтижелері халықаралық 

конференцияларда талқыланды:  

1. К вопросу сущности самостоятельной учебной деятельности учащихся 

старших классов // «Жаһандану жағдайындағы ғылым мен білімнің даму 

тенденциялары мен перспективалары» атты Халықаралық ғылыми-
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практикалық интернет-конференция материалдары, Переяслав, 2020,  Ш. 58. 158-

163 бб.   

2. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетінің мәнді сипаты // 

«Жоғары мектептердің ғылымы 2020» атты халықаралық ғылыми-практикалық 

конференциясының материалдары, «Мирас»  Университеті. Шымкент, 2020, 

Том 2. 261-267 бб. 

3. Научно-методическое управление самостоятельной учебной 

деятельности учащихся // И.Арабаев атындағы ҚМУ хабаршысы. Арнайы 

шығарылым: «Инклюзия үшін бірге!» халықаралық студенттік ғылыми-

практикалық конференция, Бишкек 2020, 52-58 бб. 

4. Особенности самостоятельной учебной деятельности учащихся // 

«Әуезов оқулары-17: Әлемдік кеңестіктегі ғылым мен руханияттың жаңа 

серпілістері» атты халықаралық ғылыми-практикалық конференциясының 

еңбектері,  Шымкент 2019.  3-6 бб.  

5. Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өзіндік жұмыстарын орындауға 

даярлығын қалыптастыру // Ғылым-педагог, химия ғылымдарының кандидаты, 

доцент ҚР білім беру ісінің үздігі Қуанышбаев Толыбек Досайұлын еске алуға 

арналған «Жаратылыстану және жаратылыстану-ғылыми білім берудің өзекті 

мәселелері» тақырыбындағы Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдары. Кызыл-Орда. 2019, 305-308 б. 

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұны 9 еңбекте 

жарияланды. Соның ішінде 3 мақала ҚР ҒжЖБ Білім және ғылым 

саласындағы сапаны қамтамасыз ету комитеті ұсынған ғылыми 

басылымдарда, 1 Scopus базасына енген шетелдік басылымдарда, 3 

халықаралық ғылыми конференциялар жинақтарында, оның ішінде 2 алыс-

жақын шетелдік халықаралық ғылыми конференцияда жарық көрді.  

Диссертацияның зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, 

тәжірибеге ендірілуі философиялық, педагогикалық және психологиялық 

еңбектердегі теориялық және әдіснамалық тұжырымдарға негізделуімен, 

тұлғаны дамыту, қалыптастыру, басқару қағидаларын басшылыққа алуымен, 

зерттеу мақсатына сәйкес әдіс-тәсілдерді қолдануымен, тәжірибелік-

эксперимент жұмысының мақсатқа сәйкес келуімен, нәтижелерін 

статистикалық өңдеуімен және алынған нәтижелерді қорытындылауымен 

қамтамасыз етілді. 

Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, үш тараудан, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімі мен қосымшадан тұрады.  

Кіріспе бөлімінде зерттеу тақырыбының көкейкестілігі, ғылыми 

аппараты: мақсаты, нысаны, пәні, ғылыми болжамы, міндеттері, жетекші 

идеясы, теориялық-әдіснамалық негіздері, зерттеу көздері, кезеңдері, әдістері, 

зерттеу базасы, ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі, практикалық 

маңыздылығы, қорғауға ұсынылатын қағидалар мен зерттеуді тәжірибелік 

эксперименттен өткізу жолдары ашып көрсетіледі. 

«Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқарудың 

мәндік сипаттамасы» атты бірінші тарауда философиялық, психологиялық, 
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педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге талдау жасау негізінде оқушының 

өздік оқу іс-әрекетінің мәндік сипаттамасы теориялық тұрғыдан негізделеді. 

«Өздік іс-әрекет», «оқушылардың өздік оқу  іс-әрекеті» ұғымдары нақтыланды. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің түрлері мен құрылымы айқындалып 

оларға сипаттама берілді.  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқару мәселесінің психологиялық-педагогикалық проблема тұрғысынан 

нешізделіп, мәні мен құрылымы айқындалды. 

«Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың теориялық-

әдіснамалық  негіздері» атты екінші тарауда жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын 

қалыптастырудың  әдіснамалық тұғырлары анықталды. Отандық  және алыс-

жақын шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдау жасау негізінде жоғары 

сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастырудың мәні мен мазмұны, даярлықтың психологиялық, 

теориялық, практикалық құрамдары анықталды.  Жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттары 

айқындалды. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-

функционалдық моделі  жасалды. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығы қалыптасуының 

өлшемдері мен көрсеткіштері, деңгейлері айқындалды. 

 «Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың тәжірибелік-

эксперимент жұмысы» атты үшінші тарауда  жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын 

қалыптастырудың диагностикасы анықталып, мазмұндалды. Жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастырудың әдістемесі жасалып, мазмұны беріледі. 

Әдістеменің тиімділігі тәжірибелік-экспериментте тексеріліп, оның мазмұны 

мен динамикасы, нәтижелері баяндалды. Ұсынылған болжамның дұрыстығы 

дәлелденіп, зерттеудің алға қойылған мақсаты мен міндеттері шешімін тауып, 

жүзеге асырылды. 

Қорытындыда зерттеудің негізгі қағидалары, нәтижелері 

тұжырымдалды, әдістемелік ұсыныстар берілді, теориялық және эксперимент 

жұмыс нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен мәселенің болашағын 

айқындайтын болашақ зерттеушілерге арналған зерттеу песпективасы 

ұсынылды.   

Қосымшада тәжірибелік-эксперимент жұмысында пайдаланылған  

материалдар берілді. 
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1 ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ОҚУ ІС-

ӘРЕКЕТІН  БАСҚАРУДЫҢ МӘНДІК СИПАТТАМАСЫ 

  
1.1 «Оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті»  ұғымының мәні  

Зерттеу проблемасының теориялық негіздерін айқындау барысында  оның 

негізгі түйінді сөзі болып табылатын «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті» 

ұғымының мәнін нақтылаудың қажеттігі туындайды. Өйткені осы түсініктің мәнін 

анықтап алмай осы іс-әрекетті басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

қалыптастыру мүмкін емес.  

«Өздік оқу іс-әрекеті» түсінігін нақтылауда психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерде термин тұрғысынан қалыптасқан  «өздігінен білім алу», «өздік 

жұмыс» ұғымдарымен оның арақатынасын анықтау маңызды. Олай дейтініміз бұл 

ұғымдардың өзара бірін-бірі толықтыра түсетіндігі ақиқат. Алайда ғылыми 

әдeбиeттepдe «өздiгiнeн бiлiм aлy» ұғымы бoйыншa қaлыптacқaн eкi үлкeн 

бaғыт бap екендігін ұмытпағанымыз жөн: 1) aдaмның өзiн қызықтыpaтын 

caлaлapдaн  (қoғaмдық, ғылыми, мәдeни жәнe т.б.)  үздiкciз өмip бoйы өздiгiнeн 

бiлiмiн кeңeйтyi; 2) белгілі пән бойынша бiлiм, бiлiк, дaғдылapы мeн aдaми 

caпaлapын өзiндiк тaнымдық ic-әpeкeттe жeтiлдipyi [10]. Біз зерттеу пәнімізге 

сәйкес екінші бағытын қарастырамыз. 

Мәселен, Т.A.Ильинa өз бeтiмeн бiлiм aлy түсінігін «мұғaлiмнiң тiкeлeй 

қaтыcyынcыз, бipaқ oның жeтeкшiлiгiмeн жүзeгe acыpылaтын, caбaқ үcтiндe дe, 

caбaқтaн тыc yaқыттa дa opындaлaтын, тaнымдық пpoцecтepдiң жoғapы 

бeлceндiлiгiмeн cипaттaлaтын, білім алушылардың фpoнтaльды, тoптық жәнe 

жeкe oқy іс-әpeкeтiнiң epeкшe түpi жәнe oқытy пpoцeciнiң тиiмдiлiгiн apттыpy 

бapыcындa олардың өз бiлiмдepiн өздігінше дaмытyының құpaлы» дeп 

түсіндірсе [11], В.П.Пимeнoв, E.C.Caблин сынды ғалымдар «өздiгiнeн бiлiм aлу 

– ішкi түpткi мeн icкe acыpылaтын тaнымдық іс-әpeкeт, яғни, iштeй 

мoтивтeлгeн ic-әpeкeт» деп, анықтама  береді. 

В.И.Тoлкyнoв  «өздiгiнeн бiлiм aлy – бiлiм мeн бiлiк, дaғдылapды игepy, 

тұлғa caпacын қaлыптacтыpy бoйыншa қoйылғaн мaқcaтқa жeтyгe бaғыттaлғaн 

caнaлы ic-әpeкeт» дeп түсіндіріп, «өз бeтiмeн бiлiм aлy түpлi ұйымдық 

фopмaлap apқылы жeкe жәнe жұптық, шaғын жәнe opтa тoптapдa. жүзeгe 

acыpылyы мүмкiн» екендігін толықтыра түседі. Өйткені жұмыcтың ұжымдық 

жәнe жeкe тoптық формалары олардың өз бeтiмeн бiлiм aлy 

қызығyшылықтapын жүйeлi жәнe кeшeндi түpдe icкe acyын қaмтaмacыз 

eтeтіндігін атап көрсетеді [12].  

Өздiгiнeн бiлiм aлy түсінігін нақтылай түсу үшін осы ұғымға ғалымдар 

берген анықтамаларды жүйeлeп кecтeгe түcipдiк жәнe oлapғa тaлдay жacaдық 

(Кесте 1). 
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Кесте 1 - Ғaлымдapдың өздiгiнeн бiлiм aлy ұғымынa бepгeн aнықтaмaлapы 

 

Ғaлымдap Aнықтaмaлapы 

C.Л.Pyбинштeйн 

 

«өздiгiнeн» ұғымы әpeкeттepдiң caнaлы түpткici мeн 

өзeктiлiгiн бoлжaйды, «өзiндiк тaнымдылық» - aқыл-oй іс-

әpeкeтiнiң caпacы peтiндe өздiгiнeн бiлiм aлy мeн дaмyы 

В.П.Пимeнoв, 

E.C.Caблин 

«өздiгiнeн eңбeктeнy жәнe бiлiм aлy- iшкi түpткiлepмeн 

icкe acыpылaтын тaнымдық іс-әpeкeт, яғни, iштeй 

мoтивтeлгeн ic-әpeкeт» 

М.C.Кoвaлeв 

 

«жac бyынның мeктeптepдe, бiлiм бepy мeкeмeлepiндe 

aлaтын бiлiмдepiнe қocымшa бiлiм aлy, бұл aдaмдapдың 

шeкciз жaн-жaқты дaмy құpaлы» 

И.C.Якимaнcкaя 

 

«тұлғaның peфлeкcтiк әpeкeтi нeгiзiндeгi жeкe тұлғa 

мәpтeбeciнiң бeлceндi, бipiздi, жaлпы aлғaндa, қaйтымcыз 

caпaлы өзгepici» 

К.A.Aбyльxaнoвa-

Славская 

 

«шығapмaшылық іс-әpeкeт түpi, oның бapыcындa aдaм 

өзiн жeтiлдipe жәнe өзгepтe oтыpып, тұлғaлық мaңызы бap 

тeк pyxaни ғaнa eмec, мaтepиaлдық құндылықтapды дa 

жacaйды»  

Ю.A.Caлминa 

 

«жeкe тұлғaның әpeкeтiнiң үйлeciмдi дaмyы мeн кәciби 

қызмeтiнiң тиiмдiлiгiн үздiкciз жoғapылaтy мaқcaтындaғы 

caнaлы түpдeгi жocпapлы іс-әpeкeтi»  

Н.Б.Кpылoвa 

 

«жaлпы қoғaм мәдeниeтiмeн жәнe өз өмipлiк тәжipибeciн 

кeңeйтy мәceлeлepiмeн тығыз бaйлaныcты жeкe тұлғaның 

өзiн бiлiм aлyғa ұйымдacтыpy, өзiн бiлiмдендіру процесі» 

М.М.Мұқaнoв 

 

«жaттығy үcтiндe тиicтi мaғлұмaттap oқyшының eciндe 

caқтaлғыш кeлeдi. Өйткeнi oқyшы өздiгiнeн көп жұмыc 

icтeп, oқy мaтepиaлынa өздiгiнeн төceлeтiн бoлaды» 

Н.Д.Xмeль 

 

«бiлiм aлyшылapдың өздiк жұмыcы apқылы жүзeгe 

acaды» 

М.Ә.Құдaйқұлoв 

 

«әp aдaм  кiтaппeн өздiгiнeн бiлiм aлy икeмдiлiктepiн 

мeңгepyi тиic. Aдaм жaн-жaқты бiлiп aлып, oны өздiк ic-

әpeкeтiндe шығapмaшылықпeн қoлдaнy үшiн, жaлпы 

eбдeйлiктepдi қaлыптacтыpy қaжeт» 

Ж.E.Capceкeeвa 

 

«өздiгiнeн бiлiм aлyды ұйымдacтыpy oқып-үйpeнyшiлepдiң 

дaйын бiлiмдi игepyi ғaнa eмec, oны өз күшiмeн, өз 

бeтiншe aлa бiлуі» 

A.P.Бopaнбaeвa «кәciби мaңызды тұлғaлық caпaлapын өздiгiнeн 

жeтiлдipyдe шығapмaшылықпeн өзiн-өзi жүзeгe acыpyын 

қaмтaмacыздaндыpaтын мaқcaтқa бaғыттaлғaн өздiк 

тaнымдық ic-әpeкeт» 

 

Кестеде көрсетілген анықтамалар мазмұны өздігінен білім алу ұғымын өз 

бетімен алудағы шығармашылық іс-әрекет (К.A.Aбyльxaнoвa-Славская), 
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жоспарлы іс-әрекет (Ю.A.Caлминa), танымдық іс-әрекет (C.Л.Pyбинштeйн, 

В.П.Пимeнoв, E.C.Caблин, A.P.Бopaнбaeвa), өзін білімдендіру процесі 

(Н.Б.Кpылoвa)   тұрғысынан айқындалған. Сондай-ақ, М.Ә.Құдaйқұлoв, 

Ж.E.Capceкeeвa «өз бетінше білім алуды» іскерлік тұрғысынан түсіндірсе, 

Н.Д.Xмeль өздігінен білім алудың өздік жұмыс арқылы жүзеге асатындығын 

көрсетеді. Ал бұл болса, ғалымдардың өздігінен білім алуды – өздік іс-әрекет 

деп түсіндіретінін, ал өздік жұмыс өздік іс-әрекетті ұйымдастыру формасы 

екендігін анықтайды.  

Мұндай пікірді өз зерттеуінде C.C.Жұмaшeвa да айтып өтеді: 

пeдaгoгикaлық жoғapы oқy opнындaғы өздiгiнeн бiлiм aлy cтyдeнттepдiң oқy-

тaнымдық, кәciби, пeдaгoгикaлық, тәpбиeлiк жәнe жaлпы мәдeниeттiк дeңгeйiн 

көтepy мaқcaтындa oқытyшы жeтeкшiлiгi мeн бaқылayы apқылы өткiзiлeтiн 

жүйeлi өздiк жұмыc бoлып тaбылaды [13]. 

Осы тұста «өздік жұмыс» ұғымына талдау жасаудың қажеттігі артады.  

Ғылыми әдeбиeттepдe «өздiк жұмыc», «білім алушылардың өздiк жұмыcы» 

ұғымы кeңiнeн қapacтыpылып, жaн-жaқты зepттeлгeн. Өздiк жұмыcтың 

көпқыpлылығын oның филocoфия, пcиxoлoгия, пeдaгoгикa, әлeyмeттaнy 

eңбeктepiндe қapacтыpылғaнынaн көpyгe бoлaды.  

Пeдaгoгикaлық әдeбиeттepдe бiлiм aлyшылapдың oқy процесіндегі өздiк 

жұмыc мәceлeлepi Б.П.Ecипoв, P.Г.Лeмбepг, И.И.Пидкacиcтый, М.Н.Cкaткин, 

Н.Д.Xмeль, Ш.Т.Тayбaeвa  жәнe т.б. eңбeктepiндe зepттeлген [14,15].  

ХХ ғасырдың 60-жылдapында өздiк жұмыc ұғымы білім алушылардың 

тaнымдық күшi мeн қaбiлeтiн дaмытy, бiлiм caпacын көтepy мaқcaтындa бeлгiлi 

бip тaпcыpмaлapды мұғaлiмнiң тiкeлeй қaтыcyынcыз caбaқтa нeмece үйдe 

opындayы тұрғысынан түсіндірілді. Кeйiнгi зepттeyлepдe өздік жұмыc кeң 

тұрғыда дидaктикaлық құбылыc, oқy тaпcыpмacы peтiндe дe, тaпcыpмaны 

opындay бapыcындaғы oйлay, ecтe caқтay ic-әpeкeтiнe сәйкес көpiніс табатын 

фopмa, coндaй-aқ oқyшылapдың өздiк жұмыcын бacқapy мeн ұйымдacтыpyдың 

apнaйы пeдaгoгикaлық құpaлы тұрғысынан да cипaттaлды. 

Зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде өздiк 

жұмыc ұғымына берілген анықтамаларды талдау мақсатында кестеге түсірдік 

(Кесте 2).  

 

Кесте 2 -  Ғaлымдapдың өздiк жұмыс ұғымынa бepгeн aнықтaмaлapы 

 

Aвтopы Aнықтaмacы «өздік жұмыс бұл  

1 2 

П.И.Пидкacиcтый - бiлiм aлyшылapдың өздiк тaнымдық жұмыcын 

ұйымдacтыpyдың құpaлы, өз бeтiншe жұмыc icтeyдi 

дәpicxaнaдa жәнe oдaн тыc жepлepдe ұйымдacтыpyдың 

әp қaндaй түpлepi мeн типтepiн қoлдaнa oтыpып 

cтyдeнттepдiң өздiгiнeн iздeнiп oқyы» 
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2 - кестенің  жалғасы 
 

1 2 

A.Н.Лeoнтьeв,  

Н.Ф.Тaлызинa 

- aдaм миындa зaттap, құбылыcтap тypaлы тoлық бeйнe 

caқтaлy үшiн aдaм мeн зaт apacындa әpeкeттестiк 

қaтынac opнay қaжeттігінен бeйнeлepдiң тoлықтық 

дәpeжeciн бaйқay жәнe жeкe тұлғaның өздiк іс-әрекеті 

apкылы жинaқтaғaн бiлiмiн тoлықтыpып oтыpyы» 

В.C.Тecлeнкo - aдaмның өзi бacқapaтын тaнымдық ic-әpeкeт, яғни, 

жaңa бiлiмдi, icкepлiк пeн дaғдыны қaлыптacтыpy,  

бiлiм, icкepлiк пeн дaғдыны бeкiтy бaғытындa өздiгiмeн 

жүpгiзeтiн жұмыcтap»  

A.Я.Aйзeнбepг 

 

- мәceлeнi epкiн тaңдay шeңбepi, бiлiм көлeмiнiң 

ayыcпaлылығы, coндaй-aқ, өздiгiнeн opындaйтын жұмыc 

жacayғa дaйындaлy мaқcaтындa aлдын-aлa жүpгiзiлeтiн 

жaттығyлap» 

A.И.Зимняя - мaқcaтқa бaғыттaлғaн, oбъeкттiң өзi apқылы 

opындaлaтын, iштeй yәждeлгeн, құpылымдaнғaн жәнe 

әpeкeттiң үдepici мeн нәтижeci бoйыншa түзeтyгe 

кeлeтiн әpeкeттepдiң жиынтығы» 

A.Г.Мopoз - oқyшының тaпcыpмaны мұғaлiмнiң көмeгiнciз, бipaқ 

oның қaдaғaлayымeн opындaйтын ic-әpeкeтi» 

К.I. Aмaнқұлoв - жeкe, тoппeн нeмece фpoнтaльды түpдe oқy 

тaпcыpмaлapын тәлiмгepдiң жeтeкшiлiгiмeн opындaйтын 

oқy жұмыcының түpi» 

Л.В.Жapoвa күш caлa жәнe бeлceндiлiк тaнытa oтыpып, пeдaгoгтың 

тaпcыpмacымeн жәнe oның жeтeкшiлiгiмeн oқy мiндeтiн 

шeшeтiн oқытy әдici» 

 

Берілген анықтамаларды талдау негізінде осы кестеден байқалып 

тұрғандай ғалымдар білім алушының өздік жұмысты орындау барысында 

олардың өздігінен білім алу процесі жүзеге асатынын жоққа шығармайды. Ал 

жоғарыда біз өздігінен білім алу түсінігін талдағанда да оның өздік жұмыс 

арқылы іске асатындығын айтқан болатынбыз. Ал бұл болса, өздігінен білім 

алу мен өздік жұмыстың    бір-бірінсіз жүзеге аспайтындығын дәлелдейді. 

Сондай-ақ, осы екі ұғымның мәні өздік оқу іс-әрекетіне келіп тіреледі. Өйткені 

кестеде берілген анықтамалар мазмұны ғалымдардың өздік жұмыс ұғымын 

әрекеттер жиынтығы (A.И.Зимняя),  танымдық іс-әрекет (В.C.Тecлeнкo), 

мұғалімнің бақылауымен өздігінен орындайтын іс-әрекет (A.Г.Мopoз), оқу  

құралы (П.И.Пидкacиcтый), оқу жұмысының түрі (К.I.Aмaнқұлoв), оқыту әдісі 

(Л.В.Жapoвa) деп анықтауы, өздік жұмыстың өздік оқу іс-әрекетін жүзеге 

асырудың құралы, типі, әдісі екендігін көрсетеді.  

Филocoфия ғылымындa «өздiк жұмыc» тaным процесі тұpғыcынaн 

нeгiздeлгeн. Oның мaқcaты – өзiнің iшкi epкiндiгін жeкe тaнытy. Бұл тypaлы 
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зepттeyшiлep Н.Д.Бpaгин, В.Д.Пeкeлиc өз бiлiмiн жeтiлдipyшiнiң cyбьeктiciнe 

бaғынышты бoлғaндa тaным тeopиясының нeгiзгi пpинциптepiнe  cүйeнe 

oтыpып, cыpтқы мaқcaтын дa aйқындaйды. Филocoфиялық көзқapacтa тұлғаның 

өздiгiнeн бiлiмін жeтiлдipyі оның тaнымды қaжeтсінуімен, мaқcaттылығымен 

жәнe өзiн-өзi тaнытyымен сипатталады. Филocoфтap өздiк жұмыcтың 

peфлeкcиялық әpeкeтiне де мән беріп, оны өзiн-өзi peфлeкcиялay (гeнeзиc), 

өзiн-өзi тaнy (ic-әpeкeт) жәнe өзiн-өзi тaнытy (нәтижe) тұрғысынан да 

қapaстырғaн [16,17]. 

Пcиxoлoгиялық зepттeyлepдe В.Н.Кoзиeв, A.М.Мaтюшкин  жәнe т.б. 

ғалымдар өздiк жұмыcты жeкe aдaмның нәтижeлi ic-әpeкeтi, aдaмның дaмy 

тaлaнтының көpceткiшi peтiндe анықтайды. Зepттeyшiлepдiң пaйымдayыншa 

өздiк жұмыcты нәтижелі орындау нeгiзiндe тұлғaның тaнымдық тaлaнты, нaқты 

мiнeзi қaлыптacады [18,19]. 

Пcиxoлoгиялық пайымдауларда оқушының бiлiмін жeтiлдipyдiң нeгiзгi 

epeкшeлiгi бoлып тaмыpы тepeң дapa мiнeзділік, мaқcaтқa бeйiмдiлiк жәнe 

бipiздiлiк саналатындығы сондықтан. Және олар өздiк жұмыc пpoцeciнiң 

aлдыңғы қатарына өзiн-өзi мотивaциялayды шығарады.  

Әлeyмeттaнy ғылымындa (В.Я.Нeчaeв, E.A.Шyклин жәнe т.б.) өздiк 

жұмыcты aдaмның epeкшe шұғылдaнaтын ici, күндiзгi oқyдaн бacқa epкiн 

тaңдay нeгiзiндe жүзeгe acaтын дepбec ұйымдacтыpылғaн жәнe бaқылayды 

қaжeт eтeтiн ic-әpeкeтi, деп түсіндіреді. Сондай-ақ,  өздiк жұмыc дeгeнiмiз 

шынaйы өз epкiмeн шұғылдaнaтын әлeyмeттiк тұлғaның дepбecтiлiгі жәнe өзiн 

жapнaмaлayшылapдың тaлaбын қaнaғaттaндыpaтын icтiң түpi [20, 21]. 

Осы айтылғандар өздік жұмыс ұғымы педагогика ғылымы саласында ғана 

емес басқа да философия, психология, әлеуметтану әдебиеттерінде де «білім 

алушының дербес орындайтын іс-әрекетін жүзеге асыру» деген түсінікті береді.  

Соның ішінде біздің зерттеуіміз  үшін қызығушылық тудыратын  пікірлер де 

жоқ емес. Мәселен, Б.П.Есипов өздік жұмысқа  «бұл мұғалімнің тікелей 

қатысуынсыз, бірақ оның тапсырмасы бойынша және осы үшін арнайы бөлінген 

уақытта орындалатын жұмыс, сонымен бірге оқушылар өз іскерліктерін көрсете 

отырып және өзінің ақыл-ой және физикалық әрекеттерінің нәтижелерін қандай да 

бір нысанда көрсете отырып, саналы түрде танымдық мақсатқа жетуге ұмтылады», 

- деп атап өтті [14, б. 56]. Өздік жұмысты түсінудегі мұндай тәсілдің артықшылығы 

оқушылардың іс-әрекетінің сипаттамасын, оның ішінде олардың алдына қойылған 

мақсаттарға саналы түрде қол жеткізу қажеттілігін анықтайтын, сондай-ақ оқу 

процесінде өздік жұмысты ұйымдастырудың кейбір ерекшеліктерін анықтайтын 

өлшемі саналады. 

Л.В.Жарова өздік жұмысты мұғалім мен оқушылардың іс-әрекетінің тұтас 

жүйесі ретінде қарастыруды ұсынады және оны «осы іс-әрекеттің оқу 

үдерісінде ішкі және сыртқы жақтарының диалектикалық ажырамас бірлігін 

көрсететін белгілер жиынтығы» тұрғысынан түсіндіреді [22, 127 б.]. 

Л.В.Жарованың еңбегі өздік жұмыс мәселелерін зерделеуде маңызды болып 

табылды. Зерттеуші оның екі тараптың, білім беруші мен білім алушының өзара 

іс-қимыл іс-әрекетінде оқыту процесінде жүзеге асатындығын, өздік жұмыстың 
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сыртқы жағы мұғалімнің оқыту функцияларымен, ал ішкі сипаты – оқушылардың 

танымдық іс-әрекетімен айқындалатынын көрсетеді [23]. 

Демек өзіндік жұмыс оқушылардың оқу іс-әрекетінде өзін-өзі ұйымдастыру 

тәсілі, жаңадан үйрену, білімді бекіту және білімді, дағдыларды тексеру әдісі, атап 

айтқанда, кітапты білім көзі ретінде пайдалану, білімді бекіту немесе тексеру 

кезінде жаттығуды дербес орындауды білдіреді. Оқушылардың өздік жұмыс 

барысындағы іс-әрекеті материалды жетік меңгерудегі белсенділігімен 

қамтамасыз етіледі. Өздік жұмыстың мәнін іс-әрекеттің ерекшелігі сипаттайды, 

сондай-ақ, ол белгілі бір пән аясында жүзеге асырылады, оның негізгі 

сипаттамасы саналы тұрғыдан нақты мақсатқа бағытталуынан көрінеді [24]. 

A.Г.Мopoздың өздiк жұмыcтың мәнiн oкyшы мeн мұғaлiмнiң cыpтқы 

бaйлaныcтapы нeгiзiндe aшyғa тaлпынғaны да өздiк жұмыcты oқытyдың барлық 

әдiciндeгi қaжeттi іс-әрекетті көрсетуіне байланысты анықталған [25]. 

Сонымен ғалымдар білім алушылардың өздік жұмысы ұғымының мәнін 

«олардың барынша белсенділік, шығармашылық, пайымдаулар, бастамалар 

көрсете отырып өз бетінше орындайтын іс-әрекеті» тұрғысынан анықтайды.  

Оқушылардың өздік жұмыс барысындағы іс-әрекеті пәнде меңгерілетін 

материалды жетік игерудегі белсенділігімен қамтамасыздандырылады. 

Қазіргі дидактикада өздік жұмыстың оқушыларды белсенді дербес іс-

әрекетке тарту құралы; оқу еңбегінің түрі; оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастыру формасы ретінде қарастырылуы сондықтан. 

Іс-әрекеттің ерекшелігі өздік жұмыстың мәні болып табылады. Сондай-ақ, 

ол белгілі бір пән аясында жүзеге асырылады және  оның негізгі сипаттамасы 

оның саналы тұрғыдан нақты мақсатқа бағытталуынан көрінеді.  

Сонымен жоғарыда жасалған талдаулар өздігінен білім алу және өздік 

жұмыс ұғымдарының негізгі мәнін құрайтын  «өздiк оқу ic-әpeкeті» болып 

табылатындығын дәлелдеді. Осы негізгі ұғымның мәнiн нақтылауға көшуден 

бұрын «іс-әрекет» түсінігіне талдау жасап кеткенді жөн көрдік.   

Философия ғылымында «іс-әрекет» ұғымы «табиғи-әлеуметтік шындықты 

мақсатты қайта құруда адамның әлеуметтік-тарихи объектісінің нақты түрін» 

білдіреді [26]. Мұнда белсенділік көбінесе феноменнің, процестің қажетті 

сапасының пайда болуының түсіндіру принципі ретінде немесе ол бірлескен 

процесте анықталған байланыстар мен тәуелділіктерді талдаудан тыс 

проблеманы шешу құралы тұрғысынан қарастырылады. 

Л.П.Буева іс-әрекетке берген анықтамасында «іс-әрекет – белгілі бір 

тәртіппен, элементтер құрылымының иерархиясымен, олардың арасындағы 

байланыспен жеке немесе әлеуметтік субъектінің іс-әрекетін басқаратын және 

бүкіл жүйенің функционалдық бірлігін қамтамасыз ететін жүйе» деп, 

көрсетіледі [27]. 

Психология ғылымында іс-әрекет теориясы жеке қасиеттерді меңгеру 

тұрғысынын көрініс тапты. С.Л.Рубинштейн зерттеуінде іс-әрекетке жан-жақты  

талдау берілген. Ол іс-әрекетті бірқатар аспектілерде қарастырған:  

- адамның практикалық және теориялық іс-әрекеті  субъектінің 

объективті әлемге қатынасы; 
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- өмірлік және тұрмыстық жағдайларда басқа адаммен қарым-қатынасқа 

түсуі; 

- сана мен іс-әрекеттің бірлігі; 

- сыртқы жағдайлармен ішкі мүмкіндіктердің өзара әрекеттестігі; 

- адамның іс-әрекеті және белсенділігі [28]. 

Психологтардың еңбектерінде тұлғаның дамуы мен іс-әрекеттің байланысы 

мәселесіне тұжырымдамалық көзқарастың мәні мынада: «адам өзін-өзі 

жаратады, өзін-өзі жасайды», «жеке тұлға үнемі нақты бір тұлғаның ерекше 

әлеуеті барынша толық көрінетін және дамитын әлемге қатысты іс-әрекеттің осы 

түрлерін іздеуге және құруға тұрақты өз дамуының субъектісі болып табылады» 

[29]. 

Психология ғылымында «іс-әрекет» түсінігін анықтауда философия 

ғылымындағы тұжырымдар негізге алынады. Іс-әрекеттің ең кең таратылған 

түсінігі – адамның қоғамда өмір сүруінің тәсілі. Егер біз адамның нақты өмір 

сүру тәртібінің сипатын түсіндірсек, онда ол адамның әлемде өзін белсенді 

өзгертуге және қайта қалыптасуына бағытталған белсенді қатынастардан 

тұратындығын байқаймыз [30]. 

Сонымен ғылыми-психологиялық деңгейде іс-әрекет саналы түрдегі іс-

әрекетке негізделген адамның іс жүзіндегі өмірлік үдерістерінің жиынтығының 

көрінісі. Сондай-ақ, іс-әрекет  адам психикасы тудыратын ішкі қарама-

қайшылықтар мен өзгерістерді ішкі дүниесінде жүзеге асырады, ол өз кезегінде 

іс-әрекеттерді өткізудің шарты ретінде қозғалысқа түседі. 

Осыдан іс-әрекет – субъект пен әлем арасындағы байланыс формасын 

білдіреді. Осыған байланысты әлемді белсенді түрде қайта құру және субъектіні 

«объективті әлемнің кеңірек бөлігін өзіне сіңіру» есебінен өзгертуді білдіретін 

өзара бірін-бірі толықтыратын екі үдерісті қамтиды. 

Іс-әрекет әлеуметтік тұрғыдан  әрекет ету жолдары белгіленетін мәдениет 

объектісі болып саналады. Бұл сыртқы сипат (материалдық немесе идеал) іс-

әрекет үдерісінің шарттылығын және оның барлық жаңа субъектілерді 

дамытуға сәйкес оның даму бағытын  көрсетеді. 

Сонымен, іс-әрекет тұжырымдамасы философия, психология, әлеуметтану 

ғылымдары тұрғысынан қозғалыстың әлеуметтік нысаны; өмір сүру феномені; 

адамның объективті әлемді бейнелеу тәсілі; адамның шындықты белсенділікке 

айналдыру мүмкіндігі тұрғысынан негізделген. Осы тұжырымдар негізінде 

жалпы ғылыми  әдебиеттерде «іс-әрекет –  қоршаған ортаға белсенді қарым-

қатынас жасау формасы», деп түсіндіріледі [31]. 

Іс-әрекеттің келесі бір ерекшелігі оның әлеуметтік, қоғамдық-тарихи 

сипатының болуында.  Өйткені адамның объектілермен іс-әрекет формалары 

дербес жүзеге асырылмайды. Бұл іс-әрекеттердің үлгісін көрсететін және 

бірлескен іс-әрекетке қатысатын басқа адамдардың көмегімен жүзеге 

асырылады. 

Адамдар арасында бөлінген және сыртқы (материалдық) нысаннан жеке 

адамның (ішкі) іс-әрекетіне ауысады және негізгі психологиялық іс-әрекеттерді 
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(білімдер, дағдылар, қабілеттер, мотивтер, көзқарастар және т.б.) 

қалыптастырады. 

Іс-әрекет жанама және өнімді сипатта болады. Іс-әрекеттің жанама 

сипатта болуы. Құралдар қатарына материалдық нысандар, белгілер, рәміздер 

(ішкі құралдар) және басқа адамдармен байланыс жатады. Әрбір іс-әрекетті іске 

асыра отырып біз ол арқылы, тіпті олар іс-әрекетті орындауға шынымен 

қатыспаса да, басқа адамдармен белгілі бір қарым-қатынасқа түседі. Адамның 

іс-әрекеті әрдайым мақсатқа сай болады немесе мақсатқа бағынады. Жетістікке 

қол жеткізуге бағытталған арнайы ұсынылған жоспарлы нәтиже болып 

саналады. Мақсат іс-әрекетке бағытталады және оның бағытын дұрыстайды. 

Барлық уақытта іс-әрекет субъектінің бастамасы. Осыған байланысты іс-

әрекет реакциялардың жиынтығы емес, оны біріктіретін әрекеттер жүйесімен 

негізделеді. Ал, мотив – іс-әрекеттің не үшін жүзеге асатынын, адамның не 

істейтінін анықтайды. 

Іс-әрекеттің өнімді сипаты. Оның нәтижесі – адамның сыртқы әлемінен, 

өзінен, білімінен, ниетінен, қабілетінен және т.б. көрінеді. 

Іс-әрекеттің атқаратын рөліне, мөлшеріне қарай түрлері сан алуан (еңбек, 

танымдық, коммуникативтік және т.б.). Іс-әрекетті психологиялық тұрғыдан 

талдау оларды құрамдас бөліктерге бөлуді талап етеді, олар психологиялық 

реттеудің әртүрлі деңгейлерін сипаттауға, олардың өзара қарым-қатынастарын 

және өзара әрекеттестігін анықтауға мүмкіндік жасайды. А.Н.Леонтьев іс-

әрекеттің мынадай құрамдас бөліктерін анықтайды: 

1) іс-әрекет  – белгілі бір себептерге сәйкес келетін әрекеттер жүйесі. 

Өйткені әрекеттер жүйесі – іс-әрекетті ынталандыратын мұқтаждықтың 

нысаны; ол мотивацияға қол жеткізу қажеттілігін қанағаттандырады. Мотив – 

бір нәрсені екіншіден ерекшелендіретін, оның ерекше сапасын айқындайтын 

басты нәрсе болғандықтан, ол материалдық формада да, және адам қиялында 

әрекет етуші түрде де болады. Ең бастысы ол міндетті болуы тиіс, болмаса іс-

әрекет мотивсіз жүзеге аспайды. 

2) іс-әрекетті құраушы жеке іс-әрекеттер. Әрбір іс-әрекет нақты 

айқындалған аралық нәтижеге, яғни мақсаттарға жетуге бағытталады. Шартты 

түрде айтсақ, түпкі мақсат іс-әрекеттің  мотиві саналады. Мақсат қою – 

адамның дағдысында, білімі мен қабілеттерінде, оның жеке және өздік 

қасиеттерінде, іс-әрекеттің объективті шарттарында  және т.б. көрініс табатын 

күрделі шығармашылық үдеріс. 

3) іс-қимыл жасау әдісі. Іс-әрекеттің жедел құрамы, ең алдымен, оны 

жүзеге асыру шарттарымен анықталады [32]. 

Сонымен, біздің зерттеу пәнімізге сәйкес «іс-әрекет дегеніміз мақсат қою, 

мәселені шешуде тиімді әдістерді қолдану, негіздеу, оны тәжірибе жүзінде 

дәлелдеу барысында нәтиженің нақты көріну әрекеттерінің жиынтығы» деп, 

нақтылаймыз. 

Ал, біздің жағдайымызда бұл оқу іс-әрекеті болғандықтан, осы іс-

әрекеттегі мақсат, мәселе – белгілі бір пән аясында және өзін қызықтыратын 

өмір саласынан білім алу, білімді игеру, меңгеру, білік, дағдыларын дамыту. 
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Олай болса оқу іс-әрекеті – белгілі бір пән аясында және өзін қызықтыратын 

өмір саласынан білім алу, білімді игеру, меңгеру, білік, дағдыларын дамытуға 

байланысты шығармашылық үдерісте тиімді әдістерді қолдану, негіздеу 

барысындағы нәтижеде нақты көрініс табатын әрекеттер жиынтығы. 

Осыдан өздік оқу іс-әрекетінің, осы аталған іс-әрекеттерді өздік 

жұмысында, яғни оқу жұмысын өздігінен ұйымдастыру, жүргізу барысында 

жүзеге асырылатын үдеріс екендігіне мән береміз. 

Eндi, «өздiк oқy ic-әpeкeті» ұғымынa тoқтaлaтын бoлcaқ,  XX ғacыpдың 

opтacынa тaмaн өздiк oқy ic-әpeкeтiнiң пcиxoлoгиялық тeopияcы қaлыптacты. 

Oны нeгiздeyшiлep – Д.Б.Элькoнин, В.В.Дaвыдoв, A.К.Мapкoвa, 

П.Я.Гaльпepин, Н.Ф.Тaлызинa  және т.б. ғалымдар. Бұл олардың oқy 

тeopияcындa жaңa пpoблeмa көтepуінен туындады. Oл – oқy мiндeттepiн жaлпы 

ic-әpeкeт жoлымeн шeшyдe зaттың тaнылғaн oбъeктивтiк қacиeтiн қaйтa 

шығapy пpoцeciндe ic-әpeкeт cyбъeктiciнiң өзгepyiне байланысты болды. Бұл 

тeopияның cepiппeлi өзeгi – «oқy ic-әpeкeтi» түciнiгi. Ocы тeopияның нeгiзiн 

қaлayшылapдың бipi В.В.Дaвыдoв aнықтayыншa бұл: «... тeopиялық бiлiм 

фopмacындa жaлпылaнғaн, зaттық жәнe тaнымдық әpeкeт жoлымeн игepyгe 

apнaйы бaғыттaлғaн aдaм ic-әpeкeтiнiң нeгiзгi түpлepiнiң бipi» [33]. 

И.A.Зимняяның көpceтyiншe, өздiк oқy ic-әpeкeтiнiң мaзмұны бapлық 

зepттeyлepдe былaй aшылaды: мaқcaттылық мәнгe иe бoлyы, бeлceндiлiгi, 

шәкipт ic-әpeкeтiнiң epкiндiгi. Ic-әpeкeттiк aнықтaмaғa caй өзiндiк oқy ic-әpeкeтi 

– oқyшылapдың өздepi ұйымдacтыpғaн, oлapдың iшкi тaнымдық түpткiлepiнe 

caй өз yaқыттapын caнaлы, қoлaйлы бөлyiн жәнe oның жүзeгe acyын, opындaлy 

пpoцeciн өздepi қaдaғaлaйтын, aл ic-әpeкeт қopытындыcын мeктeптeн тыc 

тiкeлeй жүйeлi бacқapy нeгiзiндe мұғaлiм қaдaғaлaйтын жұмыcтap [34]. 

Coнымeн қaтap «өздiк oқy ic-әpeкeтi» ұғымынa түpлiшe мaзмұн бepiлeдi. 

Бipiншiдeн, білімді игepy пpoцeciн тaлдay бapыcындaғы өздiк oқy ic-әpeкeтi – 

бұл бapлық білім алушылардың қaжeттi бiлiмдi игepyінің бapлық дeңгeйiндeгi 

caнaлы ic-әpeкeтiнiң түpi, eкiншiдeн, өздiк oқy ic-әpeкeтi – бұл oқy caбaқтapын 

ұйымдacтыpy фopмacы. Бұл aнықтaмa бoйыншa білім алушылардың өздiк 

жұмыcтapының мaқcaты – бiлiмдi игepy, aл ic-әpeкeт түpi peтiндe oл әpi 

мaқcaтқa жeтy құpaлы мeн шapты, әpi caбaқ фopмacы. 

И.П.Пидкacиcтый өздiк oқy ic-әpeкeтiн «oқy caбaқтapының epeкшe түpi» 

peтiндe қapacтыpaды. Бұл кeздe өздiк ic-әpeкeтi дидaктикaлық құбылыc peтiндe 

eкi жaқты caпaғa иe: білім алушының oқy тaпcыpмacы жәнe «жaдының, 

oйлayдың, шығapмaшылық бeйнeлeyдiң oқу тaпcыpмacын opындay кeзiндe caй 

кeлeтiн әpeкeттiң фopмacы, oл aқыpындa оның бұpын тaныc eмec жaңa бiлiмдi 

игepyiнe әcep eтeдi нeмece aлынғaн бiлiмдi әpeкeт aяcынa caй кeңeйтeдi, 

тepeңдeтeдi» [35].  

A.В.Пeтpoвcкийдiң oқy құpaлындaғы мынaдaй тoлықтыpyмeн caбaқтacaды: 

«Өздiк ic-әpeкeтiнiң oбъeктiciнe aйнaлмaғaн қaндaй дa бip бiлiм aдaмзaт 

жeтicтiгi бoлып caнaлмaйды». Көpiп oтыpғaнымыздaй, бұл анықтамада 

оқушының өздік іс-әрекеті оның оқуының, білім жетістігінің мәні екендігін 

дәлелдейді.  
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В.И.Лoзoвaяның көpceтyiндeгi өздiк oқy ic-әpeкeтi, бeлceндiлiктiң aлyaн 

түpлiлiгi (білім алушылардың oқyғa дeгeн ұмтылыcын cипaттaйтын күйi, 

бiлiмдi игepy пpoцeciндe көpceтeтiн epкi мeн aқыл-oйын шoғыpлaндыpyы, 

бiлiмдi игepyгe ұмтылyы мeн oғaн дaйындығы, aқыл-oй ic-әpeкeтi, ic-әpeкeт 

caпacы т.c.c.), бұл түciнiктiң бip бeлгiмeн ғaнa бepyгe бoлмaйтын көп 

қыpлылығын дәлeлдeйдi. Coндықтaн өздiк oқy ic-әpeкeтi күpдeлi пeдaгoгикaлық 

құбылыc бoлып тaбылaды, oның мaзмұны кeшeндi жoлмeн тaнылaды [36]. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті оның білім мазмұны мен процесіне, 

танымдық іс-әрекетіне деген қатынасынан, танымдық қызығушылықтарының 

бағыты мен тұрақтылығынан, білім мен іс-әрекет әдістерін тиімді меңгеруге 

ұмтылуынан көрінеді [19, б. 36]. 

Зepттey бapыcындa өздiк ic-әpeкeт ұғымынa ғaлымдapдың бepгeн 

aнықтaмaлapынa тaлдay жacaдық (Кесте 3). 

 

Кесте 3 – Ғaлымдapдың өздiк ic-әpeкeт ұғымынa бepгeн aнықтaмaлapы 

 

Aвтopы Aнықтaмacы 

1 2 

И.A.Зимняя  «oқyшылapдың өздepi ұйымдacтыpғaн, oлapдың iшкi 

тaнымдық түpткiлepiнe caй өз yaқыттapын caнaлы, 

қoлaйлы бөлyiн жәнe oның жүзeгe acyын, opындaлy 

үдepiciн өздepi қaдaғaлaйтын, aл ic-әpeкeт 

қopытындыcын мeктeптeн тыc тiкeлeй жүйeлi бacқapy 

нeгiзiндe мұғaлiм қaдaғaлaйтын жұмыcтap» 

 

И.П.Пидкacиcтый «дидaктикaлық құбылыc peтiндe eкi жaқты caпaғa иe: 

cтyдeнттiң oқy тaпcыpмacы жәнe «жaдының, oйлayдың, 

шығapмaшылық бeйнeлeyдiң oқы тaпcыpмacын 

opындay кeзiндe caй кeлeтiн әpeкeттiң фopмacы, oл 

aқыpындa cтyдeнттiң бұpын тaныc eмec жaңa бiлiмдi 

игepyiнe әcep eтeдi нeмece aлынғaн бiлiмдi әpeкeт 

aяcынa caй кeңeйтeдi, тepeңдeтeдi» 

 

В.И.Лoзoвaя «білім алушылардың oқyғa дeгeн ұмтылыcын 

cипaттaйтын күйi, бiлiмдi игepy үдepiciндe көpceтeтiн 

epкi мeн aқыл-oйын шoғыpлaндыpyы, бiлiмдi игepyгe 

ұмтылyы мeн oғaн дaйындығы, aқыл-oй ic-әpeкeтi, ic-

әpeкeт caпacы» 

 

A.E.Әбiлқacымoвa «тaпcыpмaдaғы қoйылғaн мaқcaтқa жeтyгe caнaлы 

түpдe ұмтылa oтыpып нәтижe aлy» 

  

Т.C.Caбыpoв «oқy бeлceндiлiгiн apттыpy жoлдapының бipi» 
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3 кестенің  жалғасы 
 

1 2 

A.В.Уcoвa «oқытyшының бepгeн тaпcыpмacын өзiндiк iздeнicпeн 

opындayдaғы cтyдeнттiң бeлceндi ic-әpeкeтiнiң 

нәтижeci» 

C.A.Нұpпeйicoвa  «білім алушының oқy әpeкeтiн ұйымдacтыpyғa 

бaғыттaлғaн oқытyшының oқытy, бiлiм бepy әдici, 

тұлғaның бүкiл өмip бoйынa үздiкciз жәнe өз бeтiмeн 

бiлiм aлy бapыcындaғы құзыpeттiлiк қaбiлeттepiн 

жeтiлдipyгe ықпaл eтeтiн ic-әpeкeт» 

 

Кестедeн бaйқaлып тұpғaндaй өздiк жұмыc ұғымы мeн өздiк ic-әpeкeт 

түciнiгі мaғынaлac, өтe ұқcac. «Өздiк ic-әpeкeт» жәнe «өздiк жұмыc» кeйдe 

cинoним peтiндe бipiн бipi aлмacтыpып тa қoлдaнылaды.  

Өйткeнi өздiк жұмыc өздiк ic-әpeкeт apқылы icкe acaды. Өздiк ic-әpeкeт 

oқy үдepiciнe қaтыcты aйтылғaндa  – бұл дидaктикaлық ұғым, ғылыми 

пpaктикaлық мiндeттepдi өз бeтiмeн қoю, oның шeшiмiн тaбyдың өзiндiк 

тәciлдepiн бoлжay жәнe aнықтay, жeкe тұлғaның өзiн-өзi бaқылayы, өзiн-өзi 

бaғaлayы нeгiзiндe жүзeгe acaтын әpeкeттep жиынтығы.  

Демек, «өздік оқу іс-әрекетін» бірінші бағыттағы зерттеушілер оқушылардың 

өздік жұмысымен, ал екінші аспектіні қолдаушылар оқушылардың өз бетімен 

білім алуымен байланыстырады. Осыдан «өздік оқу іс-әрекеті» ұғымын білім 

алушыларды оқу жұмысына қатыстыратын, олардың танымдық белсенділігін 

ынталандыратын, зияткерлік қабілеттері мен өз бетімен білім алу қажеттіліктерін 

дамытатын сабақ және сабақтан тыс іс-шаралар кезінде мұғалімнің жанама 

басшылығымен жүзеге асырылатын жеке және топтық оқу іс-әрекетінің жүйесі 

деп түсіндіруге болады [37]. 

Тұлғаны дамытуға бағытталған оқыту үдерісі негізінен оқушыларды іс-

әрекетке бағыттайды.  Тұлғаның толыққанды дамуы оның дәлелді, саналы, 

мақсатты және пәндік іс-әрекетті жүзеге асыруынан талап етіледі. Сондықтан, 

оқытуда дәрменсіз іс-әрекет орын алмау тиістігі заңдылық. Оқу іс-әрекеті дербес 

(белсенді) болуы тиіс. Екінші жағынан, мұғалім оқушының іс-әрекетіне, оның 

еркіне, сезіміне әсер етеді, ал оқушы өз кезегінде мұғалімге тәуелді болып 

табылады. Бұл ретте қарама-қайшылық пайда болады: мұғалімнің әсер ету 

рөліне байланысты оқыту процесі оқушының мұғалім іс-әрекетіне тәуелділігін 

(дәрменсіздігін) болжайды, ал оқу іс-әрекеті дербес сипатта болуы тиіс. Бұл 

қарама- қайшылықты шешу оқушының дәрменсіздігін жеңуге және оның жаңа 

тұлғалық сапасын, танымдық дербестігін қалыптастыруға бағытталған 

мұғалімнің басты міндеті болып табылады, бұл ойлау дербестігін болжайды. 

Сонымен біз, «оқушының өздік оқу іс-әрекеті – оның белгілі бір пән 

аясында мұғалімнің жетекшілігімен өздігінен ізденіп шығармашылық процесте 

орындайтын жұмыстарындағы тұлғалық сапасы, білімі мен білігінің дамуы  

көрініс табатын  танымдық әрекеттері» деп тұжырымдаймыз. 
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1.2 Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің құрылымы мен түрлері 

Зерттеу пәніне сәйкес жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру үшін алдымен өздік оқу 

іс-әрекетінінің құрылымы мен түрлерін анықтап алудың қажеттігі туады. Өйткені 

болашақ мұғалім өздік оқу іс-әрекеті аясында оқушылардың қандай іс-әрекеттерін 

ұйымдастыру керектігін және оларды тиімді ғылыми негізде басқару  үшін оның 

құрылымы мен мазмұнын меңгерген болуы тиіс. 

Біздің зерттеуімізде өздік оқу іс-әрекеті оқушылардың танымдық іс-әрекетін 

ұйымдастырудың жеке түрі ретінде емес, оқыту процесінің мәндік сипаттамасы 

ретінде жеке,  жұптық, топтық, фронтальды болуы мүмкін болатын 

оқушылардың танымдық іс-әрекетінің жалғыз тәсілі ретінде түсініледі.  

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оқыту 

әдістері ғана емес, ұйымдастыру формалары да маңыздылыққа ие.  

Жоғары сынып оқушыларының дербес оқу іс-әрекетінің тиімділігі логикалық 

ойлауды, шығармашылық белсенділікті дамыту үшін оқу материалы негізінде 

зерттеу әсерін қамтамасыз ететін практикалық тапсырмаларды іске асырумен 

анықталады [38]. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру формасы 

дегеніміз – «оқу-танымдық функцияларын атқару ерекшеліктерімен, 

бірізділігімен және таңдауымен ерекшеленетін мұғалім мен оқушылардың 

өзара әрекеттесу процесіндегі қарым-қатынастың мақсатты түрде қалыптасқан 

сипаты. Оқу-тәрбие жұмысындағы өзара байланыстар мен тәртіп – уақыт және 

кеңістік». 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру 

формалары: 

1) Жеке оқшауланған. Бұл оқу материалының мазмұны өз бетінше оқуға 

әбден қолжетімді болған жағдайда орын алады. Бұл жағдайда танымдық міндет 

сыныпқа жалпылама болып көрінбейді және басқа оқушылармен тікелей 

байланыссыз, әр оқушының жеке күш-жігерімен өз бетінше шешіледі. Жеке 

форма әсіресе өздік жазбаша жаттығулар мен жеке өздік жұмыстарды орындау 

кезінде жақсы қолданылады. 

Бұл форманың маңызы зор, себебі ол жеке жұмысты үйретеді және өз 

бетімен жұмыс істеуге үлкен мүмкіндіктер береді. Ол білім, білік және 

дағдыларды неғұрлым саналы және тұрақты түрде меңгеруге ғана емес, 

сонымен қатар тұлғаның дербестік, ұйымшылдық, мақсатқа жетудегі 

табандылық, берілген тапсырманы орындауға жауапкершілік және т.б. сияқты 

құнды қасиеттерінің қалыптасуына ықпал етеді.  

2) фронтальды түрі. Ол жалпы танымдық міндетке жету үшін топтың 

барлық оқушылардың бір мезгілде ортақ тапсырмаларды орындауын 

қарастырады. 

Бұл оқу-танымдық іс-әрекетті ұйымдастырудың ең кең тараған түрі: ол 

дәрістерде, экскурсияларда және басқа да бірқатар нақты оқу сабақтарында 

қолданылады. Оқытуды ұйымдастырудың фронтальды формасы проблемалық, 

ақпараттық, түсіндірмелі және иллюстративті презентация түрінде жүзеге 
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асырылуы мүмкін және репродуктивті және шығармашылық тапсырмалармен 

сүйемелденуі мүмкін. Мұғалім бір мезгілде бүкіл топпен жұмыс жасайды, өз 

әңгімесін түсіндіру, көрсету барысында студенттермен тікелей араласады, оны 

нақты мәселелерді талқылауға тартады және т.б. Бұл мұғалім мен оқушылар 

арасында, сондай-ақ оқушылар арасында ерекше сенімді қарым-қатынас 

орнатуға ықпал етеді, ұжымшылдық сезімін қалыптастырады, өз 

жолдастарының пікірінен қателерді табуға және пайымдауға үйретуге, тұрақты 

танымдық қызығушылықтарды қалыптастыруға және белсенділігін күшейтуге 

мүмкіндік береді.  

Мұғалімге барлық оқушылар үшін орындалатын ой жұмысын таба білу, 

оқу жағдаяттарын алдын ала құрастыру, содан кейін құру, өз пікірін білдіргісі 

келетіндердің барлығын тыңдау, талқылау процесінде қажетті түзетулер енгізу 

қабілеті мен шыдамдылығы қажет. Бұл жағдайда топта ұжымдық ойлау рухы 

билейді. Мұғалімнің бүкіл ұжымға әсер етуіне, оқу материалын бүкіл топқа 

жеткізуге, оқушылардың  жеке ерекшеліктеріне қарай әрекетінде белгілі бір 

ырғаққа жетуге мүмкіндігі бар. Осының барлығы оқушылардың оқу-тәрбие 

жұмысын ұйымдастырудың фронтальды формасының артықшылығы болып 

саналады. 

Алайда фронтальды форманың бірқатар елеулі кемшіліктері бар. Ол өзінің 

табиғаты бойынша белгілі бір абстрактылы оқушыға бағытталған, сондықтан да 

жұмыс тәжірибесінде оқушыларды деңгейлестіру, оларды біркелкі жұмыс 

қарқынына ынталандыру үрдістері жиі кездеседі, оған дайын емес. Оқу қабілеті 

төмен оқушылар баяу жұмыс істейді, материалды нашар меңгереді, оқу қабілеті 

жоғары оқушыларға қарағанда мұғалімнің назарын, тапсырмаларды орындауға 

көп уақытты, жаттығуларды көбірек қажет етеді. 

3) топтық формасы. Белгілі бір оқушылар тобына біртұтас танымдық 

тапсырма берілген оқу сабақтарын ұйымдастыру. Топтық іс-әрекет түрінде 

жеке оқушылар мұғалімнің орнына қойылады, бір-біріне нақты көмек көрсетуге 

болады. Топтық форма өзара жауапкершілікті, зейінділікті тудырады, досының 

жұмысына қызығушылықты қалыптастырады. Тәжірибелік және зертханалық 

жұмыстарды, жаратылыстану пәндері бойынша практикумдарды, еңбек 

дағдыларын, сөйлеу дағдыларын және т.б. дамытуда жұмыстың топтық түрін 

қолданған жөн. Мұндай жұмыс барысында нәтижелерді ұжымдық талқылау 

және өзара кеңесу қолданылады. Осының барлығы жеке өзіндік жұмыстармен 

қатар жүреді. 

Оқушылардың  топтық іс-әрекеті келесі элементтерден тұрады: 

1. Оқушыларды  топтық тапсырманы орындауға алдын ала дайындау, оқу 

мақсаттарын анықтау, мұғалімнің қысқаша брифингі. 

2. Тренингтік тапсырманы топта талқылау және орындау жоспарын құру, 

оны шешу жолдарын анықтау, міндеттерді бөлу. 

3. Оқу тапсырмасын орындау. 

4. Мұғалімнің бақылауы және топтың жеке оқушыларының жұмысын 

реттеу. 

5. Топтағы тапсырмалардың орындалуын өзара тексеру және бақылау. 
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6. Нәтижелер туралы мұғалімнің шақыруы бойынша оқушылардың 

байланысы, мұғалімнің жетекшілігімен дәрісханада жалпы талқылау және 

жалпы қорытындыны қалыптастыру. 

7. Топтардың жұмысын және оқушыларды жеке бағалау. 

Оқушылардың оқу іс-әрекетін сабақта топтық ұйымдастырудың 

артықшылығы айқын. Жеке тұлғаның жағымды және адамгершілік қасиеттерін 

қалыптастыруда олардың бірлескен жұмысының нәтижесі айтарлықтай 

байқалады [39]. 

Дегенмен, бұл форманың бірқатар кемшіліктері де бар, олардың ең 

маңыздысы: топтарды жинау және оларда жұмысты ұйымдастырудағы 

қиындықтар; топтағы оқушылар әрқашан күрделі материалды өз бетінше 

түсініп, оны меңгеру жолын таңдай алмайды. Нәтижесінде әлсіз оқушыларға 

материалды меңгеру қиынға соғады, ал күшті студенттерге  күрделірек, ерекше 

тапсырмалар қажет. 

Бұл жағдайда біздің зерттеуімізге сәйкес оқушылар білімді меңгеру 

деңгейлеріне сәйкес топтастырылғаны жөн. 

4) ұжымдық формасы. Бұл команда өзінің әрбір мүшесін жаттықтырады, 

сонымен бірге команданың әрбір мүшесі оның барлық басқа мүшелерін 

оқытуға белсенді қатысады. Сондықтан ұжымдық оқытудың мәнін былайша 

тұжырымдауға болады: әрбір адам бәріне үйрете алады. 

5) Жұптық жұмыс. 

Статискалық жұп – жұмыс үшін оқушылар бірігіп, бір партада отырады. 

Динамикалық жұп – көрші партада отырған оқушылар жұмыс істеу үшін 

бірігеді. 

Вариациялық жұп – 4 адамнан тұратын топта әрқайсысы бір-бірімен 

жұмыс істейді, бұл кезде ықшамтоптың әрбір мүшесінің нұсқалары әзірленетін 

материалдар мен пікірлер алмасу болады. 

Мұнда жалпы тапсырма ықшамтоп мүшелері арасында бөлінеді. Барлығы 

бәрінен сұрайды, барлығы бәріне жауап береді. Топтың барлық мүшелерінің 

ұжымдық өзара әрекеттесу жағдайы бар. Ең кең таралғаны – көрші 

парталардағы оқушыларды біріктіретін 4 адамнан тұратын ықшамтоп. Әрбір 

кезеңде оқушылардың жартысы сөйлейді, ал қалғандары мақсатты түрде 

тыңдайды, содан кейін рөлдер өзгереді.  

Дидактикада өздік оқу іс-әрекетін шешудің бірнеше жолы байқалды. 

Зерттеушілер олардың: негізгі дидактикалық мақсатын, білімнің дереккөзін, 

тапсырманы орындау тәсілін, танымдық іс-әрекет сипатын жіктеп көрсетеді. 

Біздің ойымызша, әрбір жаңа классификация дидактиканың толық заңды дамуы 

ретінде қарастырылады және педагогикалық ғылымның белгілі бір даму 

кезеңінде өзекті болып табылатын өздік оқу іс-әрекетінің қандай да бір 

аспектісін қамтиды. 

Дидактикалық мақсаттар бойынша жіктеу: 

1) жаңа білім алу (материалды алдын ала оқу, бақылау, практикалық 

тапсырмаларды орындау және т.б.); 

2) дағды мен шеберлікті қалыптастыру (жаттығуларды орындау, қойылған 
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міндеттерді шешу және т.б.); 

3) білімді қолдану (мысалдарды таңдау және құрастыру, еңбек 

тапсырмаларын орындау, шығармалар және т.б. дайындау); 

4) білімді қайталау және тексеру (жазбаша жауаптар, тақырыптарды 

қайталауға тапсырмаларды өз бетінше орындау, қателерді жеңу мақсатындағы 

жұмыс). 

Оқу процесіне ендірілген өздік іс-әрекет осы жіктемеге сәйкес, түрлі 

дидактикалық міндеттерді шеше алады. Әсіресе, онда оқушыны материалды өз 

бетінше оқуға бағыттайтын білімді пайдалану қажеттігіне баса назар аударылады. 

Алайда, мұндай тәсілді шектеу жеткіліксіз. Қазіргі оқу процесі әртүрлі оқу 

құралдарымен жабдықталған, соның негізінде оқушылардың танымдық іс-әрекеті 

ұйымдастырылатыны белгілі. Осыған орай, П.И.Пидкасистый білімнің дереккөзі 

және оған берілген тапсырмалар түрі бойынша өздік іс-әрекеттің жіктелуін 

ұсынды: 

- оқу кітаптарымен жұмыс; 

- анықтамалық әдебиеттермен жұмыс; 

- бағдарламаланған материалдармен жұмыс; 

- шығарма және сипаттама; 

- мұғалімнің тапсырмалары бойынша бақылау; 

- зертханалық тапсырмалар; 

- практикалық жұмыстар [40]. 

Өздік оқу іс-әрекеті түрлерінің мұндай жіктелуі қарапайым және қолдануға 

ыңғайлы. Ол мұғалімдердің іс-әрекетінің ерекшелігін ескере отырып, әрбір 

білімнің  дереккөзін қолдану әдістемесін әзірлеуге, ал оқушыларды осы 

дерекөздермен  өз бетінше білім ала білуге бағыттайды. 

Мұндай тапсырмалардың мәні оларды орындау кезінде қандай да бір ой 

операциясын белсендіру болып табылады. Мысалы, елеулі белгілерді ұсыну, 

нәтижелерді бақылау, салыстыру,  қорытындылау және т.б.. 

Өздік оқу іс-әрекеті түрлерінің жіктелуі оның оқу процесінің әр түрлі 

кезеңдерінде орын алуы мен оны ұйымдастыру кезінде ақпараттың әр түрлі 

көздері пайдаланылуы мүмкін екенін көрсетті. Сонымен қатар, бұл жіктемелер 

мұғалімдерді толық қанағаттандыра алмайды, өйткені олар оқушының танымдық 

дербестігін кезең-кезеңмен қалыптастыру мен дамытуды қажет ететін ретінде 

оқытылудың маңызды талаптарын ескермейді. 

Қазіргі уақытта оқытудағы жеке іс-әрекеттік тәсілдің әзірленуіне, сондай-ақ 

дамыта оқыту идеяларының таралуына байланысты мамандардың оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін белсендіруге деген қызығушылығы арта түсті. Бұл кездейсоқ 

емес, өйткені жеке іс-әрекеттік тәсіл негізінде оқытуды ұйымдастыру мұғалімнің 

барлық әдістемелік шешімдері (оқу материалдарын ұйымдастыру, қандай да бір 

әдістемелік тәсілдерді, әдістерді, жаттығуларды және т.б. пайдалану) білім 

алушының жеке басының призмасы арқылы, яғни оның қажеттілігі, себептері, 

қабілеті, жеке психологиялық ерекшеліктері арқылы сыналуы тиіс.  

Зерттеу барысында ғалымдардың өздік оқу іс-әрекеті туралы ой-пікірлерін 

талдау негізінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетіне сипаттама бердік (Сурет 1). 
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Сурет 1–Өздік оқу іс-әрекетінің мәнді сипаттамасы 

 

Енді осы өздік оқу іс-әрекетін жүзеге асыру мәніне тоқталып көрейік. 

Аталып өткендей, оқу іс-әрекеті – бұл адамның жаңа білім алу, дағдысын 

дамыту немесе бұрынғы меңгерген білім, дағдыларын өзгерту процесі. Оқу 

әрекеті адамға туғаннан берілмейді, оны қалыптастыру тиіс. Оқу іс-әрекетінің 

сәтті өтуі үшін оң уәждеме қажет, яғни білім алуға қызығушылық болуы керек. 

Бірақ оқу іс-әрекетінің түрткісі мен мазмұны бір-біріне сәйкес келмейді, уақыт 

өте келе түрткі күшін жоғалтады. Сондықтан оқу іс-әрекетінің сәттілігінің 

негізгі міндеттерінің бірі – оқытудың мазмұны мен тәсілдерімен тығыз 

байланысты танымдық уәждемені қалыптастыру. Оқу іс-әрекетіндегі өзгерістер 

пәні оқушының өзі болып табылады. Оқу әрекеті – рефлексияны, "Мен бұрын 

кім болдым?" және "Мен қазір кіммін?" деген бағалауды қажет ететін әрекет. 

Сондықтан білім алушы  үшін жаңа тақырып – бұл өзін-өзі өзгерту процесі. Оқу 

Оқуға қызығушылығын,   белсенділігін, танымдық әрекетін, 

ізденушілік, зияткерлік қабілетін, көзқарасын, тұлғалық 

сапасын арттыру 

Өздік оқу іс-әрекетінің сипаты – танымдық іс-әрекет 

 

жаңа білім алу, дағды мен шеберлікті қалыптастыру, білімді 

қолдану, білімді қайталау және тексеру 

 

Жеке, топтық, ұжымдық 

 

 материалды алдын ала оқу,  практикалық 

тапсырмалар,жаттығулар, міндеттерді шешу, мысалдарды 

таңдау,  құрастыру, әдебиеттермен жұмыс, зерттеу 

жұмыстары, шығармалар,жазбаша жауаптар, тақырыптарды 

қайталау, қателерді  түзеу және т.б. 

 
сабақтағы өздік оқу іс-әрекеті, сабақтан тыс өздік оқу іс-

әрекеті, үздіксіз үдеріс. 

 

Тұлғаны 

дамыту 

мақсаты 

Дидактикалық 

мақсаты 

 

Ұйымдастыру 

түрі 

 

Жұмыс түрі 

 

Жүзеге асыру  
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іс-әрекетіндегі ең бастысы – адам өзіне қарап, өз өзгерістерін бағалайды. Жеке 

бағалау – бұл оқу іс-әрекетінің пәні болып табылады. 

Д. Б. Эльконин оқу іс-әрекетінің келесі құрылымын ұсынды: 

1) оқу уәждемесі – баланы оқуға мәжбүрлейтін, оқу іс-әрекетіне мән 

беретін мотивтер жүйесі; 

2) оқу міндеті, яғни бала іс-әрекеттің неғұрлым жалпы тәсілдерін 

меңгеретін тапсырмалар жүйесі; 

3) оқу іс-әрекеттері – оқу міндеті игерілетін іс-әрекеттер, яғни білім алушы 

сабақта меңгеретін барлық іс-әрекеттер (әр пәнге тән және жалпы); 

4) бақылау әрекеттері – олардың көмегімен оқу міндеттерін меңгеру 

барысы бақыланатын әрекеттер; 

5) бағалау әрекеті – оқу міндеттерін меңгерудің табыстылығы бағаланатын 

әрекеттер [41]. 

Кез-келген басқа  іс-әрекет түрі сияқты, оқу іс-әрекетін әр түрлі тұрғыдан 

сипаттауға болады, мысалы: субъективтілік, белсенділік, объективтілік, 

мақсаттылық, хабардарлық, сонымен қатар оның құрылымы мен мазмұны 

жағынан қажеттілік – тапсырма – түрткілер – әрекеттер-операциялар. 

Зерттеуші И.И.Ильясов оқу-танымдық іс-әрекеттің оны басқа  іс-әрекет 

түрлерінен ерекшелейтін төрт негізгі сипаттамасын бөліп көрсетеді:  

1) оқу материалын игеруге және оқу міндеттерін шешуге арнайы 

бағытталған;  

2) онда іс-әрекеттің жалпы тәсілдері мен ғылыми ұғымдар игеріледі;  

3) іс-әрекеттің жалпы тәсілдері міндеттерді шешуден бұрын болады;  

4) ол оқу-танымдық іс-әрекет үнемі қанағаттанбаған ұмтылысқа және осы 

өзіндік қозғалысқа байланысты субъектінің өзін де өзгерістерге әкеледі [42]. 

Өздік оқу іс-әрекетін сипаттай отырып, оның құрылымына сілтеме жасау 

маңызды. Оның құрылымы мынадай құрамдас бөліктерден тұрады: пән, 

мақсат, түрткі, құралдар, оқу іс-әрекеттері және оларды орындау тәсілдері, 

өнім (нәтиже).  

Оқу іс-әрекетінің пәні – меңгерілетін оқу материалының мазмұны. Бұған 

оқытылатын оқу пәндерінің оқу жоспарларына енгізілген ұғымдар, теориялар, 

заңдар, принциптер, міндеттер, алгоритмдер, процестер, әрекет ету әдістері 

және т.б. 

Оқу іс-әрекетінің мақсаты – осы білімді меңгеру, әрекеттің жалпылама 

әдістерін меңгеру, оның барысында оқушы тұлғасын дамыту. Өздік оқу іс-

әрекетінің мақсатын мұғалім қойғанымен, субъективті түрде оқушы жеке 

өңдей, өзгерте алады. Сонымен, өздік оқу іс-әрекетінің мақсаты оқу-тәрбие 

процесінің негізгі бағдарларының бірі болып табылады. 

Негізгі мақсат, өз кезегінде, осы әрекетті құрайтын іс-әрекеттердің жүзеге 

асуына қарай пайда болатын бірқатар жеке мақсаттарға бөлінеді. Әрбір 

мақсаттың оны қанағаттандырудың нақты шарттарымен арақатынасы іс-

әрекетті орындау барысында бірінен соң бірі туындайтын және субъект 

орындалған жұмыстың күтілетін нәтижеге қол жеткізгісі келсе, әр жолы шешуі 

тиіс міндеттерді құрайды. Белгілі бір мақсаттар және тиісінше міндеттер іс-
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әрекетті жүзеге асыру процесінде ғана емес, сонымен бірге оны қандай да бір 

іс-әрекетті жүзеге асыру алдында жүзеге асыру процесінде туындауы мүмкін, 

содан кейін алынған тапсырмалар жүйесі іс-әрекеттің тәрбиелік және 

когнитивтік жоспарын құрайды. Әрбір тапсырманың шешімі субъектіден тиісті 

әрекеттерді талап етеді. Оқушы әрекетті жүзеге асыратын белгілі бір 

операциялар кешенін орындайды. Оқу-тәрбие процесінің шеңберінде іс-

әрекеттер оқушының нақты оқу міндетін орындауы ретінде орындалады. 

Мұндай міндеттердің жиынтығы – жалпы білім беру процесінің өзі. Оқу 

тапсырмалары оқушыларға оқу әрекетінің мақсаттарын жүзеге асыруға 

көмектеседі, бұл өз кезегінде оның жағымды түрткісінің қалыптасуына әсер 

етеді. 

Оқушының оқу әрекетінің түрткісі оның қажеттіліктерінен, 

қызығушылықтарынан, бейімділіктерінен, құндылық бағдарларынан талап  

етіледі. Өздік оқу іс-әрекетінің осы құрамдас бөлігінің ерекше маңыздылығын 

ескеру қажет. Психологиядағы «уәждеме» түсінігі процесті анықтайды, 

нәтижесінде белгілі бір әрекет адам үшін жеке мағынаға ие болады. 

Оқыту, психикалық даму және жеке тұлғаны тәрбиелеу үштік міндетінде 

қызығушылық оның барлық жақтарының арасындағы дәнекер болып табылады. 

Қызығушылықтың арқасында білім де, оны меңгеру процесі де интеллекттің 

қозғаушы күшіне және жан-жақты дамыған тұлғаны тәрбиелеудің маңызды 

факторына айналуы мүмкін. 

Қызығушылық тек интеллектінің дамуына ықпал етіп қана қоймайды, 

сонымен бірге жеке тұлғаның жалпы дамуының қозғаушы күштерінің бірі 

болып табылады. Қол жеткізілген білім жай ғана «игерген ақпаратқа» емес, 

адамның терең жеке рухани байлығына айналуы тиіс. Егер іс-әрекет оқушының 

жеке басына мән бермесе, оның әлеуметтік қажеттілігі танылмаса, оның 

дамуына әсер етпеуі мүмкін. Сондықтан өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыруда 

мұғалімнің алдына қойған мақсатын тұлғаның өз түрткілеріне, оның ішкі 

ұмтылыстарына – белсенділікті ынталандыратын түрткілерге айналдыру өте 

қажет. Бұл бастапқы компонент бүкіл оқу үдерісінде оның соңғы нәтижелерінің 

сәттілігін шешеді. Оқу-танымдық әрекеттің спецификалық түрткілері мыналар 

болуы мүмкін: қызығушылық, мадақтауға ұмтылу, сәтсіздіктер үшін жазадан 

қорқу және т.б., алайда, оқу әрекеті адекватты түрткілермен итермелеуі керек. 

Өздік оқу іс-әрекетінінің басым түрткісі оқу-танымдық қызығушылық 

болуы мүмкін, бұл кезде оқу іс-әрекеті білім, білім, білік жүйесін меңгеру үшін 

жүзеге асырылады. Сондықтан оқу іс-әрекетінде оқу-танымдық қызығушылық 

орталық рөлді атқарады. Өйткені оның басқа мүмкін болатын түрткілерден 

айырмашылығы тек толыққанды оқу әрекетін қамтамасыз ете алады. Танымдық 

қызығушылық – адамның өмір сүру процесінде дамитын, оның өмір сүруінің 

әлеуметтік жағдайында қалыптасатын тұлғаның ең маңызды қалыптасуы. 

Танымдық қызығушылықты дамытудың жетекші, кең таралған және 

педагогикалық тәжірибеде қолданылатын тәсілдерінің бірі – шығармашылық 

тапсырма. 
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Өздік оқу іс-әрекетінің құралдарына оқушының негізгі білімдері мен 

дағдылары, ауызша және жазбаша сөйлеу, оқу әдебиеттері, конспектілер, 

көрнекі және әдістемелік құралдар,оқу мақсатындағы компьютерлер мен 

электрондық басылымдар, зертханалық жабдықтар, оқу теледидары және т. б. 

жатады.  

Өздік оқу  іс-әрекетінің әдістері – бұл білім мен дағдыларды игеру үшін 

құралдарды қолдануды жүзеге асыруға арналған әдістер. Олар оқытушының 

белгілі бір сабақта қолданатын оқыту әдістерінен атал етіледі. Өздік оқу іс-

әрекетінің тәсілдеріне, мысалы, әдебиетті зерттеудің және оқу материалын 

конспектілеудің әртүрлі тәсілдері, есептерді шешудегі математикалық 

операциялар, зертханалық жұмысты орындау және есеп жасау тәсілдері, 

проблемаларды жеке немесе топтық шешу әдістері, зерттелетін құбылыстарды, 

процестерді зерттеу әдістері және т. б. жатады. 

Өздік оқу іс-әрекетінің өнімі –  оқушылардың оқу нәтижесінде алған жаңа 

білімі мен дағдылары. Өнім сонымен қатар психиканың ішкі жаңа білімдер 

және мотивациялық, семантикалық, ақыл-ой және моральдық жоспарлардағы 

әрекеттер болып табылады.  

Ойлау деңгейіне сәйкес оқу-танымдық іс-әрекеттің екі түрі бөлінеді: 

репродуктивті және өнімді (шығармашылық). Репродуктивті белсенділік –бұл 

үлгі бойынша әрекет, мысалы, өткен материалды қайталау және оны түсіндіру, 

белгілі алгоритм бойынша типтік мәселелерді шешу, әдебиетпен өзіндік жұмыс 

негізінде баяндама дайындау, оқу және т. б. Оқушылардың шығармашылық 

танымдық іс-әрекетінің мысалдары стандартты емес мәселелерді шешу, 

зертханалық эксперимент жүргізу, оқу-зерттеу жұмыстары, техникалық 

бұйымдарды құрастыру және т.б. [43].  

Нәтижелерді тексеру және түзету әрекеттері. Өздік оқу іс-әрекетінің  тағы 

бір буыны – бақылау және бағалау. Ол оқу міндеттерінің орындалуын 

бақылауды және оларды шешудің жалпы жолының дамуын бағалауды қамтиды. 

Бұл кезеңдегі оқушының іс-әрекетін оқу тапсырмалары арқылы да 

ұйымдастыруға болады, мысалы: осы мәселені шешуде қандай білімді 

пайдаланғаныңызды айтыңыз, табылған шешімін басқа жолмен тексеріңіз. Ал 

бұл болса өздік оқу іс-әрекеті негізінде оның рефлексиялық және басқару оның 

ұйымдастыру қабілеттерінің дербестігін дамытады. Өзін-өзі бақылау өз іс-

әрекетінің нәтижесін білу арқылы жүзеге асырылуы мүмкінү Мәселен,  егер 

оқушы бір уақытта: олардың дұрыс немесе қате орындалғанын білсе, онда ол іс-

әрекетінің нәтижесін бағалау мәселесіне ерекше көңіл бөледі. 

Өздік оқу іс-әрекеттінің субъективтілігі бұл әрекет түрінің білім 

алушының орындауымен айқындалады. Осыған байланысты олардың 

танымдық іс-әрекетінің деңгейлері анықталады. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің деңгейлері. Қазіргі психология мен 

педагогиканың зерттеулеріне сүйене отырып, іс-әрекеттің екі негізгі деңгейін 

бөліп көрсетуге болады: бірінші деңгей – репродукция элементтері басым 

болатын белсенділік, екінші деңгей – шығармашылық элементтері басым 

болатын белсенділік. Р.А.Низамов оларды сәйкесінше атқарушы және 
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шығармашылық іс-әрекет деп атайды [44]. 

Г.И.Щукинаның пікірінше: 1) репродуктивті-имитативтік (оқушының 

өзіндік белсенділігі жеткіліксіз); 2) іздеу және орындау (оқушы қазірдің өзінде 

оқу мәселесінің шешімін өз бетінше іздейді); 3) шығармашылық (оқу 

тапсырмасын да, оны шешу жолдарын да оқушының өзі ұсынады) [45]. 

Т.И.Шамованың тұжырымдауынша: 1) жаңғырту (білім алуға және 

жаңғыртуға, үлгі бойынша іс-әрекет тәсілін меңгеруге ұмтылу); 2) 

интерпретациялық (зерттелетін нәрсенің мәнін анықтауға, құбылыстың мәніне 

енуге ұмтылу, құбылыстар мен процестердің байланысын түсінуге, өзгерген 

жағдайда білімді қолдану тәсілдерін меңгеруге ұмтылу); 3) шығармашылық 

(құбылыстар мен олардың қарым-қатынастарының мәніне терең еніп қана 

қоймай, сонымен бірге осы мақсаттың жаңа жолын табуға деген қызығушылық 

пен ұмтылыс) [46]. 

Е.В.Коротаева оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің деңгейлерін былайша 

анықтаған: 0) нөлдік деңгей (оқу іс-әрекетінен бас тарту емес, оған немқұрайлы 

қарау); 1) салыстырмалы белсенділік (оқушылардың нөлден тұрақтыға өтпелі 

кезеңі, орындаушылық позициясы); 2) өнімділік деңгейі; 3) шығармашылық 

деңгей [47]. 

Д.Б.Богоявленская  өз зерттеуінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің 

мынадай деңгейлерін айқындаған: 1)ынталандырушы-өнімді, пассивті (ең 

жігерлі және саналы жұмыста оқушы берілген немесе бастапқыда табылған іс-

әрекет тәртібі шеңберінде қалады; тапсырмалар жеке талданады);  2) 

эвристикалық (бір қатар тапсырмаларды салыстыру, нәтижесінде тапсырмалар 

жүйесіне ортақ жаңа заңдылықтар ашылады); 3) шығармашылық (табылған үлгі 

жай ғана шешім емес, дербес мәселеге айналады, оны оқу үшін оқушы өз 

ішінен ынталандырылған әрекетті бастауға дайын) [48].  

Оқытылатын материалды меңгеру мұғалімнің жетекшілігімен жүзеге асса 

да, бұл оқушының ғылымда бұрыннан бар білімді өз бетінше «ашу» үрдісінің 

бір түрі. 

Осы тұрғыдан алғанда оқушылардың оқу процесіндегі оқу-танымдық 

әрекеті өзара байланысты үш кезеңді қамтиды: 

1. Бірінші кезеңде өтілген материалды қабылдау, түсіну және есте сақтау 

немесе теориялық білімді меңгеру жүреді. 

2. Екінші кезеңде осы білімді практикада қолдана білу дағдылары мен 

дағдыларын дамыту жүзеге асырылады, бұл арнайы оқу жаттығуларын 

ұйымдастыруды талап етеді. 

3. Үшінші кезеңде оқытылатын материал бойынша білімді одан әрі 

қайталау және тереңдету, оларды бекіту және практикалық дағдылар мен 

дағдыларды жетілдіру жүзеге асырылады. 

Сонымен қатар, өздік оқу іс-әрекетінінің әрбір түрінде жалпы пәннің бір 

бөлігі болып табылатын өз пәні, өз құрылымы бар. Өздік оқу іс-әрекетінің 

түрлерін анықтау кезінде біз жалпы іс-әрекет пәнінің күрделілігі, көп 

компонентті екендігі туралы идеяны негізге алдық (Кесте - 4). Оқушылардың 
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өздік оқу іс-әрекетінің пәні – бұл білім, дағды, жеке қасиеттер емес. Білім, 

шеберлік, сапа - бұл нәтиже,  

 

Кесте 4 – Өздік оқу іс-әрекетінің түрлері және олардың пәндері 

  

Өздік оқу іс-әрекетінің түрлері Өздік оқу іс-әрекетінің түрлерінің пәндері 

Бақылау 

 

таным объектілерінің сыртқы белгілері, 

қасиеттері 

Эксперимент 

 

 

тікелей араласу, оларға әсер ету арқылы 

алынған табиғат объектілерінің маңызды, 

жетекші қасиеттері, заңдылықтары 

Кітаппен жұмыс 

 

 

оқу, ғылыми және ғылыми-көпшілік 

әдебиеттерде баяндалған жүйеленген ақпарат 

Білімді жүйелеу 

 

 

ғылыми білім жүйесінің жекелеген 

элементтері арасындағы маңызды 

байланыстар мен қатынастар 

Танымдық есептерді 

(мәселелерді) шешу 

танымдық сипаттағы жан-жақты ақпарат 

Графиктерді құру 

 

 

құбылыстар (қасиеттер, процестер, 

сипаттамалар) арасындағы заңды байланыстар 

Баяндама дайындау аналитиклық ақпараттар, дереккөздер 

Техникалық бұйымдарды 

құрастыру 

техникалық қорлар, құрастыру заңдылықтары 

және т.б. 

 

Өздік оқу іс-әрекетін жоспарлау мен ұйымдастыруды мұғалім басқарады 

және бақылайды. 

Жоғарыда айтып өткендей, оқушының өздік оқу іс-әрекетіндегі 

белсенділік, ақыл-ой еңбегі, ішкі дайындығы – оқу-танымдық іс-әрекеттің ең 

маңызды субъективтілік белгілері саналады. Олардың жүзеге асуын 

оқушылардың өзі ғана емес, мұғалім белсендіруі қажет. Демек, мұғалімді 

тағайындау – студенттерге білім, білік, дағдыны жай ғана беру емес, олардың 

білімінің күрделі процесін басқару. Мұғалімнің іс-әрекеті білімді, тәжірибені 

беруге, тыңдаушылардың хабарланған ақпаратты меңгеруін ұйымдастыруға, ал 

тыңдаушылардың іс-әрекеті білім мен тәжірибені игеруге бағытталған. Осыған 

орай келесі 1.3 параграфында жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқару мәселесінің ерекшеліктеріне жан-жақты тоқталамыз. 
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Сурет 2–Өздік оқу іс-әрекетінің құрылымы 

 

Өздік оқу іс-әрекетінің тұлғаны дамытудағы ықпалына, дидактикалық 

мақсатына, танымдық сипатына, практикалық тапсырма түрлеріне берген 

талдау бізге өздік оқу іс-әрекетінің құрылымын жасауға мүмкіндік берді (Сурет 

2). 

Өздік оқу іс-әрекетін тиімді басқарудан тұлғаның маңызды сапасы - 
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танымдық дербестігі қалыптасады. Келесі параграфта (1.3)  жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқарудың мәні теориялық тұрғыдан 

негізделеді.  

 

1.3  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқарудың 

теориялық негіздемесі  

Қазіргі жаңа Қазақстанға қадам басып отырған жағдайда мемлекеттің орта 

білім беру жүйесіне баса назар аудару кезеңіне сәйкес Білім және ғылым 

министрлігінің екіге бөлініп, оның бірі – Оқу-ағарту министрлігі болып отырғаны 

тектен тек емес. Өйткені қазіргі оқыту процесіндегі аса мән берілуге тиісті 

оқушының тұлғасын білім беру субъектісі тұрғысынан қарастыру  және оны жан-

жақты дамыту қажеттігі олардың оқу процесінің тиімді ұйымдастырылуынан 

талап етіледі. 

Соның ішінде жоғары сынып оқушыларының дамуында өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудың  маңыздылығы зор. Қазіргі жалпы білім беретін орта мектептерде 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті арнайы сабақ формасы тұрғысынан өткізілмесе 

де, оның оқу әрекеттерінде өздігінен орындайтын шығармашылық 

тапсырмалардың түрлерін күрделендіру және оны ғылыми  негізде басқару 

қажеттігі басымдық бағыттарға айналып отырғандығы ақиқат.  

Оның үстіне біз зерттеу  пәніне алып отырған жоғары сынып 

оқушыларының жас ерекшелігі жоғары жасөспірімдік шаққа сәйкес келеді, ол 

біріншіден, ал екіншіден осы шақта олардың өзіндік МЕНінің қалыптасуының 

аяқталуы жүреді.  

 «Жасөспірім» сөзінің лингвистикалық мағынасының өзі, қамқорлықтан 

шығу, кәмелетке толу, жасөспірімнің даму ерекшелігін, дербестігін тудыратын, 

әлеуметтік жетілуін, қоғам өмірінде өз орнын табу дегенді білдіреді. Жалпы 

жасөспірімдік кезеңде өзін көрсетуге ұмтылу, өзін жан-жақты ашуға 

құштарлық тән [49]. 

Сонымен, жасөспірімдік кезеңде оқушылардың танымдық белсенділіктері 

жоғарылап, танымдық қызығушылықтары мен интеллектуалды үдерістері 

дамитыны сөзсіз.  

Ғалымдардың тұжырымдауынша жасөспірім шаққа тән ерекшеліктер:  

- қоғамда өз орнын табуға, маңызды бола білуге қажеттілігі [50,51]; 

- сана-сезімі дамуының жаңа деңгейі [52,53]; 

- бала тұлғасының ересектерге ауысуы [54]; 

-өзін-өзі бақылауға, өзіне-өзі талдау жасауға, өзіне деген қарым-

қатынасын, тәртібі мен қызметін өз бетінше реттеуге қажеттілігі [55]; 

- сана-сезімінің барлық үдерістерінің қайта құрылуы [56]; 

- Мен бейнесінің қалыптасуы және өз-өзіне баға беруі мен аса 

танымдылыққа ұмтылысы [57]. 

Бұл ойды отандық психолог ғалымдардың еңбектеріндегі пікірлер де 

дәлелдей түседі.  Мәселен, Қ.Жарықбаевтың тұдырымдауынша «15-17 жаста 

баланың қоғамдық белсенділігі артады, сана-сезімі өседі. Өзі өмір сүретін 

ортадан тиісті орнын алуға тырысады, қоршаған ортаға сын көзбен қарай 
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бастайды. Өзін-өзі бағалауға талпыну, имандылық пен адамгершілік идеялары 

оянып, кемелдене бастайды» [58]. М.М.Мұқанов та «балалардың 16-18 жаста 

жауапкершілігі ұлғайып, өзін-өзі бағалауы көріне бастайтындығын» айтады. 

Осы айтылып өткендер ғалымдардың бәрі жасөспірімге тән басты 

ерекшеліктің қатарында сана-сезімнің жаңа деңгейіне көтерілетіндігін 

көрсетеді.  

Жасөспірім шақта негізгі жаңадан пайда болушылық – тұлғаның 

танымдық, уәждемелік, эмоционалды-құнды сапаларын қозғайтын, сана-

сезімнің жаңа деңгейі пайда болады. Басқа жас шамаларына қарағанда, өзін-өзі 

тану, өзіне эмоционалды-құнды қатынасы мен өз тәртібін реттеу стилі, сана-

сезімнің жасөспірімнің тұлғасы мен тәртібіне айтарлықтай әсерін тигізе 

отырып, өзіне тән өзгеше жас ерекшеліктеріне ие болады. 

Сол себепті Л.И.Божович жоғары жасөспірім шақта басты назар тұлғаның 

уәждемелік аясын дамытуға ықпал ету мүмкіндігін көрсетеді. Мәселен, 

олардың қатарында дүниеге көзқарасын қалыптастыру және танымдық іс-

әрекетін дамыту; өзіндік санасы мен адамгершілік санасын жетілдіру және т.б. 

жатқызуға болады. Осы айтқандарын ол осы шақта баланың «ішкі 

ұстанымының» даму мүмкіндігімен дәлелдейді [59]. 

В.В.Рогачев жоғары сынып жасөспірімдік шақта тұлғалық дамуы 

барысында ізденушілік белсенділікпен ерекшеленетінін көрсетеді. Ол осы жас 

аралығын іс-әрекетке бейімділігімен, өзіндік санасының күрт жоғарылауымен 

және өзіндік орнын табуға ұмтылысымен анықталатынын айтады [60].  

Жоғары жасөспірім шақта ұйымдастырушылық іс-әрекетке деген 

қажеттілік артатындығын, дегенмен өзіндік ұйымдастыру іс-әрекетіне 

бағдарланатынын анықтайды.  

Психологиялық және педагогикалық әдебиеттерді талдау жалпы білім 

беретін мектептерде жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудың педагогикалық тұжырымдамаларын беруге мүмкіндік берді. Бұл 

үрдіске педагогикалық демеу құру үшін маңызды фактор жасөспірімдік шақтық 

кезеңнің аса сезімталдығы болып табылады. Бұл кезеңге Эриксон 

пайымдауынша өзінің ішкі әлемін тану, әлеуметтік құбылыстарға жоғары 

деңгейдегі сезімталдылық, идентификация, іс-әрекетте өз тұлғасын қабылдау, 

өзіндік Менін игеру сезімі тән. Бұл жас аралығында өзіндік орнын табуға деген 

ұмтылыс аса ерекше орынға ие. Бұл үздіксіз үдеріс және көп таңдау 

мүмкіндігін береді. Бұл жағдай өз кезегінде жалпы білім беретін мектептердің 

іс-әрекетіне қатысуға жағымды түрткі болуын, өзіндік интеллектуалды-

танымдық әлеуетін қолдануға құштарлығын оятып, жаңа білім алу қажеттілігін 

тудырады. 

Жасөспірім шақтың тағы бір басты сипаты – өзін-өзі белсенді ету. Ол рухани 

идеалды іздестіруге, өзіндік әлеуметтік құндылықтарды анықтауға әсер етеді, ол 

жасөспірімнің арнайы мүмкіндіктерінің дамуына алып келеді. Бұл – мектептің оқу-

тәрбие үдерісінде өздік оқу іс-әрекетін тиімді басқаруды  маңызды факторға 

айналдырады.  
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Осы айтылып өткендер жоғары сынып оқушысының өздік оқу іс-әрекетін 

белсендіру қажеттігін,  ал оның нәтижелі жүзеге асуы аталған процесті 

ғылыми-әдістемелік тұрғыдан  басқару керектігін талап етеді.   

Сонымен, жоғары сынып оқушыларының жасөспірім жасында өздік оқу іс-

әрекетін тиімді ұйымдастыру қажеттігінің педагогикалық негіздерін талдау мен 

зерттеу бізге мынадай тұжырымдар жасауға мүмкіндік берді: 

- Жоғары сынып оқушысының жасөпірім шақтағы танымдық белсенділігін 

дамытуда өздік оқу іс-әрекетін тиімді ұйымдастырудың маңыздылығы артады; 

- жоғары сынып оқушысының жасөпірім шақтағы өзін-өзі таныту, өзін-өзі 

айқындау мүмкіндіктері өздік оқу іс-әрекетін  тиімді басқару арқылы жүзеге 

асады;  

- жоғары сынып оқушысының жасөпірім шақтағы сана-сезімін кеңейтуге 

ұмтылысы танымдық белсенділік негізінде жүзеге асатын болса, танымдық 

белсенділік өздік оқу іс-әрекеті арқылы дами түседі.  

Жоғары сынып оқушыларының  өздік оқу іс-әрекетін басқару 

ерекшеліктерін анықтау барысында біз 1.1 параграфында айқындағандай өздік 

оқу іс-әрекетінің сипаты – танымдық іс-әрекет болғандықтан біз зерттеу 

барысында оқушылардың танымдық дербестігін басқаруға мән береміз. Сондай-

ақ, біздің зерттеуімізде басқару мәселесі 1.2 параграфында негізделген 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің құрылымы мен түрлерінің күрделілігін 

есепке ала отырып қарастырылады. Әр оқушының танымдық дербестігінің 

белгілі бір деңгейін зерттейтін пән құралдарымен алдын ала белгіленген 

сенімділікке қол жеткізу мақсатында нақты пәндік саланың сапалы ерекшелігін 

ескере отырып, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін педагогикалық және 

психологиялық қамтамасыздандыруды мақсатты жобалауға назар аударылады. 

 «Басқару» түсінігін көп жағдайда қазіргі менеджмент саласындағы 

мамандар басқару әрекеттерінің бірі ретінде қарастырады (жоспарлау, 

ұйымдастыру, орындау, бақылау). А.Г.Коваль мен Е.С.Кузьмин әлеуметтік 

жүйелерде басқару процесі адамдармен байланысты болғандықтан, ол басшылық 

нысанын қабылдайды деп санайды [61]. Бұл ретте басқару субъектілерін басшы 

және басшы органдар, ал басқару объектілерін орындаушы немесе атқарушы 

органдар деп атауға болады. 

М.М.Поташниктің  тұжырымдауынша: «іс-әрекетті басқару циклдік 

қасиетке ие, сол себепті циклді басқарудан бастау керек. Сондықтан біз 

жоспарлау әрекеттерінен (талдау негізінде) бастағанды дұрыс санаймыз. Бірақ 

адамдармен бірге тиімді жұмыс істей алуы үшін бір жоспар жеткіліксіз болып 

келеді. Кім, не және не арқылы орындайтынын (яғни басқару субъектілерін, 

олардың функционалдық міндеттері мен құқықтарын атау), кіммен және қалай 

жұмыс жасайтынын, олармен өзара әрекеттестікті тігінен бе, не көлденеңінен бе 

жүргізетінін анықтау қажет» [62].   

Бірқатар жұмыстарды талдау көрсеткендей, басқару оны бір күйден 

екіншісіне ауыстыру үшін объектінің басқару субъектісіне әсері тұрғысынан жиі 

қарастырылады. Егер сыртқы жағдайлардың әсерінен жүйені уақтылы түзету 

немесе қайта құру қамтамасыз етілмесе, олардың басқару функциясы өзгеруі, 
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бұзылуы мүмкін. Сондықтан жүйенің қайта ұйымдастырылуына қарсы әрекет 

ететін басқару қажет болады. Демек, жалпы түрде басқару «жүйені реттеу» 

тұрғысынан анықталуы мүмкін, яғни осы салада қолданылатын объективті 

заңдылыққа сәйкестендіру қажет етіледі. 

Философиялық сөздікте «басқару» – олардың белгілі бір құрылымын 

сақтауды, қызмет тәртібін қолдауды, бағдарламаны іске асыруды, қызмет 

мақсаттарын қамтамасыз ететін әртүрлі табиғаттың ұйымдастырылған 

жүйелерінің (биологиялық, әлеуметтік, техникалық) элементі, функциясы ретінде 

түсіндіреді. 

Кең мағынада басқару қажетті нәтиже алу мақсатында қандай да бір жүйенің 

жағдайын реттеу болып табылады. 

Біздің зерттеуде Ю.А.Конаржевский берген «басқару» анықтамасы негізге 

алынады. Өйткені анықтамада: а) басқару мақсатын анықтау; ә) сол мақсатқа қол 

жеткізудің тиімді жолдары мен әдістерін қолдану сияқты басқару процесінің 

күрделілігі мен серпінін, оның нәтижесін қамтамасыздандыратын іс-қимыл тәртібі 

берілген [63]. Ал бұл болса, осы анықтаманың құбылыстың іс жүргізу сипатын 

нақты көрсете алатындығын дәлелдейді.  

Сонымен бірге біз білім берудегі «басқару» ұғымын өз зерттеу пәнімізге 

қарай нақтылап алу мақсатында ғылыми әдебиеттерде берілген бірқатар 

анықтамаларға талдау жасадық (Кесте 5). 

 

Кесте 5 - Ғылыми әдебиеттерде «басқару»  ұғымына берілген анықтамалар 

 

Авторлар « Басқару  - бұл ..... 

1 2 

Л.В. Ительсон  

 

нәтижесінде алдын ала дайындалған мақсатқа жететін 

әсердің жиынтығы»  

А.В.Филипов 

 

субъектінің объектіге бағытталған әсері және әсер ету 

нәтижесінде объектінің өзгеруі» 

В.А.Сластенин 

 

мектептегі педагогикалық жүйенің негізгі құрылымдық 

бірліктерін анықтайтын жағдаяттар – педагогикалық 

ұжым және оның басшыларының қызметтік іс-әрекеттері» 

Д.Н.Бобрышев шешімді шығаруды, қабылдауды, қабылданған шешімнің 

орындалуы жөніндегі жұмыс барысын үйлестіруді, 

орындалу барысын бақылауды бірізділікпен жүзеге 

асыру»  

Г.И. Щукина  

 

мектеп ішіндегі психологиялық, ұйымдастырушылық 

және әдістемелік сияқты күрделі процестер мен 

қатынастарды саналы түрде реттеу» 

К.Ғ.Ахметов  бір нәрсені реттеу, бір нәрсені меңгеру, басшылық ету» 

Г.М.Коджаспирова  

 

білім беру процесінің басқару принциптерінің 

ұйымдастыру нормалары мен технологиялық тәсілдерінің  

жиынтығы» 
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5 кестенің жалғасы 
 

1 2 

Ж.Б.Умирбекова  

 

мекеме мақсатына қол жеткізуге және түрткі беруді, 

жоспарлауды, ұйымдастыруды, орындау, бақылау және 

реттеуді қалыптастыруға мүмкіндік беретін жүйелі 

процес» 

Б.А. Абилова,  

К.К. Найманбаева,          

Л.У. Сұлтанбаева  

 

шешім қабылдау, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, 

мақсатқа сәйкес объектіні бақылау, реттеу және жаңа 

шешімдер мен нақты ақпарат негізінде қорытынды 

шығаруға бағытталған іс-әрекет» 

Д.К.Садирбекова оқыту мен тәрбие үдерісінде субъектілердің өзара 

әрекеттестігінің адами қарым-қатынаста нәтижелі жүзеге 

асуын қамтамасыздандыру» 

 

Осы кестеде көрсетілгендей ғалымдар білім берудегі басқаруды іс-әрекет 

түрі, процесс, технологиялық жүйе, шарт, ғылым және өнер тұрғысынан 

айқындаған. Мәселен, Б.А.Абилова, К.К.Найманбаева, Л.У.Сұлтанбаева сынды 

ғалымдар басқаруды шешім қабылдау, жоспарлау, ұйымдастыру, мотивация, 

мақсатқа сәйкес объектіні бақылау, реттеу және жаңа шешімдер мен нақты 

ақпарат негізінде қорытынды шығаруға бағытталған іс-әрекет ретінде түсінсе  

[64], Ж.Б.Умирбекова өз зерттеуінде «басқару» ұғымына төмендегідей 

анықтама береді – мекеме мақсатына қол жеткізуге және түрткі беруді, 

жоспарлауды, ұйымдастыруды, орындау, бақылау және реттеуді 

қалыптастыруға мүмкіндік беретін жүйелі үдеріс [65].  

Сондай-ақ, қарастырылған еңбектерге талдау нәтижесі бізге «басқару» 

ұғымының үш бағытта қарастырылатындығын көрсетті:  

- іс-әрекет оның мәні басқару әлеуметтік іс-әрекет түрінің бірі ретінде, 

заттық нәтижеге жетуді мақсат етіп қояды (Й.Кхол, В.С. Лазарев, Л.И. Суворов, 

Г.X. Попов, М.М. Поташник және т.б);  

- бір жүйенің екінші жүйеге әсері, бір адамның келесі адамға немесе топқа 

әсері ретінде қарастырылған, оның мәні басқарушы объектіні өзгерту 

(В.Г.Афанасьев, А.А.Орлов, Н.С.Сунцов, С.Ю.Трапицын, Н.Д.Хмель және т.б.);   

- субъектілердің өзара әрекеттестігі – бұл негізде өзгерістер тек өзара 

байланысты емес, сонымен өзара шартталған негізде болады (А.Т.Абрамов,  

П.И.Третьяков, Т.И.Шамова, Д.В.Юдин және т.б.) 

Біз өз тарапымыздан басқаруды педагогикалық іс-әрекеттің құрамдас 

бөлігі тұрғысынан және субъектілердің өзара әрекеттестігіне сәйкес 

қарастырамыз. Өйткені, өзара әрекеттестік зерттеу объекті ретінде 

педагогикалық процесті оқытушы мен білім алушылардың шығармашылық 

өзара әрекеттестігін шарттарының тиімділігін (Медеуова Т.А.), білім беруді 

ізгілендіруде пән аралық байланыс процесінде (Бейсенбаева А.А.), мектепте 

педагогикалық процессте ынтымақтастық педагогикасының идеяларын іске 

асыру (Хан Н.Н.), болашақ мұғалімдердің басқарушылық құзыреттілігін 
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қалыптастыру (Садирбекова Д.К.) және с.с. зерттеумен байланысты. Бұл 

жұмыстардың біздің мәселемізге қатысты құндылығы болашақ маманның 

басқарушылық іс-әрекетке қатысты ұстанымдық бағытын нақтылауға 

мүмкіндік береді.  

Орта білім беру жүйесіндегі басқарудың ерекше белгілері: оқушының жеке 

басын қалыптастыру процесіне саналы әсер ету, осы әсердің мақсатты сипаты, 

табиғи сәйкестігі, білім беру теориясы негізінде басқару процесінің ғылыми 

сипаты; білім беру мазмұнының оны жүзеге асырудың әдістерімен, 

формаларымен, құралдарымен бірлігі мен байланысы; оқушы мен мұғалімнің 

белсенді бірлескен оқу іс-әрекеті. 

Басқару түсінігінде – екі объектінің өзара әрекеттесуі, олардың біреуі 

басқару субъектісінің позициясында, ал екіншісі объектінің позициясында 

болуының мәні қарастырылуы да осы себепті [66]. Бұл өзара әрекеттесу үшін 

басқару субъектісі басқару объектісіне басқару объектісі қалай жұмыс істейтіні 

туралы ақпаратты қамтитын басқару командалары деп аталатын әсер ету 

импульстарын бағыттайтындығымен сипатталады. Басқару объектісі деректерге 

сәйкес әрекет етеді. Бұл ретте басқару субъектісі басқару объектісіне тікелей 

әсер етеді, ал басқару объектісі басқару субъектісімен кері байланысқа қатысты 

болады. 

Сонымен қатар, басқарудың мәні мен мақсаты жоспарлау, ұйымдастыру, 

басқару және бақылау, бағалау болып табылатын белгілі бір іс-қимыл 

түрлерін игеру арқылы мұғалімдердің бірлескен іс-әрекетінің мақсаттылығы 

мен ұйымдастырылуын қамтамасыз етуде көрінеді. 

Осылайша, басқару жүйесі – бұл мақсаттармен, міндеттермен және іс-

әрекет қажеттіліктерімен анықталатын және оның жоғары нәтижелеріне қол 

жеткізуді қамтамасыз ететін тұрақты басқару байланыстарымен біріктірілген 

құрылымдық элементтердің жиынтығы. 

Басқару дегеніміз, әдетте, берілген мақсатқа сәйкес басқару объектісін 

шешуге, ұйымдастыруға, бақылауға, реттеуге, сенімді ақпарат негізінде талдау 

мен қорытындылауға бағытталған іс-әрекет деп түсініледі [67]. Оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін басқару процесінде мұғалімнің міндеті – басқарылатын 

процестің күйін өзгерту, оны алдын-ала белгіленген деңгейге жеткізу. 

Сонымен,  білім берудегі басқарудың екі негізгі деңгейі бар. Бірінші 

деңгей – оқу орнын ұйым ретінде басқару. Екінші деңгей – оқытушының 

басқару деңгейі [68]. 

В.И.Кочетков басқарудың бірінші деңгейінің мақсаты – шығармашылық 

әлеуетін дамыту және өзін-өзі дамыту арқылы білім беру мекемелері 

оқытушыларының өнімділігін қамтамасыз ету деп, ал екінші деңгейдің мақсаты 

– әрбір білім алушының шығармашылық мүмкіндіктерін және қабілеттерін 

барынша ашу және дамыту арқылы оқыту үдерісін оңтайлы басқаруды жүзеге 

асыру деп негіздеген [69]. Жалпы алғанда, басшылық ету – басқару шешімдерін 

әзірлеу, қабылдау және енгізу үдерісі. Басқару жекелікке, топтыққа, 

ұжымдыққа бағытталған және тұлғаның қажеттіліктеріне, құндылықтарына, 

көзқарастарына, қарым-қатынастарына әсер етіп, кәсіби іс-әрекеттің тиімділігін 
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арттыратын экономикалық, әкімшілік, психологиялық және педагогикалық 

әсерлері арқылы халықтың іс-әрекетін оңтайландыруға бағытталған кәсіби іс-

әрекет түрі [70]. 

Біз  жұмысымызда басқарудың екінші деңгейін, яғни, мұғалімнің басқару 

іс-әрекетін және оған қоса оқушының өзінің оқу-танымдық іс-әрекетін 

басқаруды қарастырамыз.  

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару мазмұнының бағыттары 3-

суретте көрсетілген.  

 

 
 

Сурет 3 - Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару мазмұнының 

бағыттары 

 

Сондай-ақ, біздің зерттеуіміз үшін қызығушылық тудыратын 

Н.И.Пироговтың еңбегінде оқушылардың білімін жүйелі түрде бақылау 

қажеттілігін, оларды есепке алуда өздік іс-әрекет рөлінің маңыздылығын атап 

өтті [71]. Мұғалімнің басқару іс-әрекетін қалыптастыру мен дамыту барысында 

білім беру үдерісіне жоспарлауды енгізу, педагогикалық қызметтегі еңбекті 

ғылыми ұйымдастыру принциптерін қолдану тән, бұл әкімшілік қызметтің 

саласын кеңейтуді білдіреді. Педагогикалық технологияларды оқыту 

практикасына енгізу оқыту іс-шаралары аясында бақылаудың әсерін ендіру 

қажеттігін анықтады. Педагогикалық шеберліктің ең жоғары деңгейі – 

педагогикалық басқару әдістерін меңгеру, ол дербес ғылыми білім саласы және 

тұтас педагогикалық үдерісте адамның психикалық әрі әлеуметтік даму 

үдерісін басқарудың принциптері, құралдары мен технологияларының 

жиынтығын білдіреді. 

Жоғарыда айтылған анықтама, ой-тұжырымдарды талдау негізінде біз өз 

зерттеу пәнімізге сәйкес «оқушының өздік оқу іс-әрекетін басқару – оның 

сабақта, сабақтан тыс шығармашылық процесте өздігінен орындайтын жұмыс 

барысындағы танымдық әрекеттерін бақылау, субъективтілігін дамыту мен 

мақсатқа сай өніміне нәтижелі қол жеткізуін ғылыми негізде ұйымдастыру», 

деп анықтаймыз.   

Осыған орай біздің зерттеуімізде де жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыруды зерттеу барысында 

«әдістемелік басқару» ұғымына мән берудің қажеттілігі артады. 
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Сонымен, әдістемелік басқару ретінде ол «жүйелі, интегралды – көп 

деңгейлі, бейімді білім, жетекші белгілердің тұрақты жиынтығына ие және 

нақты пән саласына қатысты оқу үдерісін педагогикалық, психологиялық 

қамтамасыз етуді мақсатты жобалаумен айналысатын, әр оқушының оқытылып 

отырған нақты пән құралдарымен білім беру нәтижелеріне алдын ала берілген 

сенімділікпен кепілдік берілген қол жеткізу мақсатында оның сапалық 

ерекшелігін ескеру» түсініледі [72]. 

Әдістемелік басқарудың пәні болып оқушылардың танымдық іс-әрекеті 

табылады. Г.И.Щукина танымдық іс-әрекеттің оқу іс-әрекетінің мазмұнына 

кіретіндігін, ол «мұғалімнің оқыту іс-әрекеті мен оқушының оқу-танымдық іс-

әрекетінің бірлігі мен өзара байланыстылығы» екендігін түсіндіреді. Танымдық 

іс-әрекет оқушының іс-әрекетімен көрсетілген оқу жағын білдіреді. 

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін дамыту тиімді, нәтижелі оқыту барысына 

ықпал етеді [73]. 

П.И.Пидкасистый, оқу процесіндегі танымдық іс-әрекеттің рөлі мен 

маңызына ерекше мән берген: «оқушылардың толыққанды танымдық іс-әрекеті 

олардың білімін дербес толықтыра білуі, ақпарат ағымында бағдарлай білуі 

дамуының басты шарты болып табылады» [74]. 

Ал бұл болса, оқушының белсенді танымдық іс-әрекетке қосылған кезінде 

оқылатын оқу материалының  мәнін түсініп, оны оқу пәнінің жалпы 

заңдылықтары мен жетекші идеялары деңгейінде меңгере алатындығын, 

меңгерілген материалды одан әрі тану тәсілі ретінде қолдана алатындығын 

білдіреді.  

Г.И.Щукина оқушылардың танымдық іс-әрекетінің құрылымы мен мәнін 

зерттей отырып, танымдық қызығушылықты дамыту мақсатында оның 

белсенділігін арттыру қажеттілігін атап көрсетеді [75]. 

Осылайша оқушылардың танымдық іс-әрекеті оқу процесінде жүзеге 

асырылады және осыған байланысты мұғалімнің бірінші кезектегі міндеті болып 

оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару табылады. 

Әдістемелік басқарудың сапалы ерекшелігі, бұл процесте оқушылар басқару 

объектілері ретінде де әрекет ете алады, өйткені оларға мұғалімнің 

басқарушылық әсері бағытталған. Сондай-ақ, басқару субъектілері тұрғысынан 

да қарастырылады, өйткені олар өз іс-әрекетін жүргізудегі субъектілері болып 

табылады және барлық басқару үдерісі оқушылардың жеке басының призмасы 

арқылы ұйымдастырылады. Өзінің жеке мүмкіндіктері мен қажеттіліктеріне ие 

оқушы өз іс-әрекетін ұйымдастыра алу әбден мүмкін. Сондықтан басқару 

барысында оқушының жеке ерекшеліктерін ескеру мұғалімнің негізгі  

міндеттерінің бірі саналуы тиіс. Осыған байланысты оқушы мұғалімге белгілі бір 

тұрғыдан әсер етіп оны басқарады, ал мұғалім жанама түрде басқару объектісі 

ретінде әрекет етеді деп ойлау қисынды. Бұл ретте біз оқушы мен мұғалім 

қызметінің диалектикалық бірлігін, олардың өзара әрекеттесуі мен өзара 

байланыстылығын көріп отырмыз, бұл субъект-субъектілік қарым-қатынас 

аясында оқыту процесін жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. 

Оқу процесінде оқушының жеке тұлғасын, оның мүдделерін, бейімділігін 
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бекітуге байланысты идея А.П.Нечаев, А.Ф.Лазуревский, П.П.Блонский, 

Л.С.Выготский сияқты отандық психологтардың жұмыстарында кеңінен дамыды. 

Мысалы, Л.С.Выготский «Педагогикалық психология» жұмысында іс-әрекет 

тұжырымдамасын, адам санасының белсенділігін, оның ойлауын дамыту 

қажеттілігін негіздейді [76]. 

70-ші жылдардың соңында психология ғылымында оқытудың жаңа, іс-

әрекеттік әдістемелік тәсілін теориялық негіздеу үшін барлық негізгі 

алғышарттар жасалды. Отандық психология адамның танымдық іс-әрекетінде 

сана, ойлау, ұғыну, түсіну рөліне көп көңіл бөледі. 

Соның негізінде А.А.Леонтьев, И.А.Зимняя кезеңдеп оқытудың іс-әрекеттік 

тәсілін әзірледі. Оның мәні оқу объектісінен, оқу пәнінен, оқыту объектісінен - 

оқу іс-әрекетіне екпінді ауысуы болды. Осыған сәйкес іс-әрекет субъектісі – 

оқушы оның қажеттіліктері мен мүдделерімен басты назарда болды [77]. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді жан-жақты талдау 

көрсеткендей, оқытудағы іс-әрекет принципін дәйекті түрде жүргізу жеке 

танымның табыстылығының басты шарты болып табылады. Өйткені «баланың 

өз белсенділігі мен дербестігі жағдайында жан-жақты дамуына себеп оның 

тұлғасының дамуына оң әсерлілігі мен іс-әрекеттің жүзеге асуының қолайлы 

шарттарының бірі болуында». 

Осылайша, оқу процесі үшін әдістемелік басқарудың маңызы оқушының 

белсенді танымдық іс-әрекетін қамтамасыздандыра отырып, оның орындаушы, 

басқару объектісі позициясынан, өз іс-әрекетінің субъектісі позициясына көшуіне 

ықпал етеді, яғни басқарудың толыққанды субъектісі бола алады [78].  

Демек, бұл әдістемелік басқарудың ғылыми негізі болуы тиістігін көрсетеді. 

Әдістемелік басқарудың жүйелі құбылыс ретінде ерекшелігі мен оның оқыту 

мен тәрбиелеу тәжірибесіне әсер ететінін ескере отырып, Г.Б.Есипов әдістемелік 

басқару принциптерін әзірледі. 

1. Әлеуметтік  бағыттылық  және   әдістемелік басқарудың  тәрбиелік  сипаты, бұл: 

а) тәрбие функцияларын күшейту, басқару субъектілерінің кәсіби белсенділігі 

б) оқыту барысында (оқу-жаттығулар және олардың басқару субъектілерін басқару 

қызметінің түрлі нысандарына белсенді тартудағы өзара іс-қимылы) негізгі 

категориялардың тәрбиелік аспектілеріне (нақты пән бойынша мақсаттары, мазмұны, 

әдістері, құралдары, оқу-тәрбие үдерісі) ықпал етуді жандандыру. 

2. Әдістемелік басқарудың кешенділігі, бұл объектіні жан-жақты зерделеуді, 

пән бойынша оқу-тәрбие процесінің барлық жақтарын есепке алуды көздейді. 

3. Әдістемелік басқару жүйесінің ашықтығы, бұл ұсынылған шешімдердің 

ғылымилығын қамтамасыздандыра отырып, әдістемені және сонымен қатар 

ғылымдардың жетістіктерін мақсатты түрде пайдалануға және икемді көрсетуге 

мүмкіндік береді. 

4. Иерархиялық, бұл әдістемелік басқаруды бағыныштылық пен 

бағыныштылыққа қатысты және сонымен бірге белгілі бір салыстырмалы 

дербестігімен ерекшеленетін бірқатар компоненттерден тұратын күрделі тұтас 

процесс тұрғысынан қарауды көздейді. 

5. Оқу үдерісіне әдістемелік ықпал ету деңгейінің бірлігі (басқару, 
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рационалдандыру, жетілдіру; ал бұл болса басқару процестерінің ықпалдастығы 

мен көпаспектілігіне сәйкес келеді және объектілерді бөлек тұрғыдан емес, ал кең 

жүйелердің элементтері ретінде зерттеуді қарастырады). 

6. Әдістемелік басқарудың позициялық икемділігі, бұл типтік есептерді 

шешудің әртүрлі нұсқаларының болуымен анықталады. 

7. Әдістемелік басқару құраларының болуы – оқушының оқу деңгейіне 

байланысты әдістемелік басқарудың әртүрлі бағдарламалары мен сценарийлерін 

құру мүмкіндігін қамтамасыздандыру. 

8. Әдістемелік басқарудың функционалдық бағыты қалыптасатын 

объектілердің атқаратын қызметінің ерекшеліктерін есепке алуды болжайды. 

Жалпы басқару теориясында әрбір басқару түрі оның функцияларын 

айқындаудың қажеттігін көрсетеді.  

Басқару саласындағы әдебиеттерге жасалған талдау «функция» ұғымының 

бірыңғай анықтамасы жоқ екенін көрсетті. Әр түрлі авторлар оны рөл, қасиеттер, 

міндеттер, процедуралар, функция-тапсырма, функция-операция тұрғысынан 

қарастырады. 

Зерттеу барысында біз Г.Х.Поповтың функция ұғымына берген  

анықтамасына сүйенеміз. Ол басқарудағы функцияны іс-әрекеттің жеке бөлігі 

тұрғысындағы ерекше түрі, басқарудағы еңбекті бөлу процесінің өнімі ретінде 

түсіндіреді [79]. 

Бірқатар авторлар басқарудың негізгі функцияларына мақсат қоюды, 

жоспарлауды, басқарушылық шешімдерді қабылдауды, ұйымдастыруды, 

бақылауды, реттеуді (немесе түзетуді) жатқызады. 

Осыған сәйкес қазіргі жағдайда басқарудың ақпараттық-аналитикалық, 

уәждемелік-мақсаттық, жоспарлы-болжамдық, ұйымдастыру-орындаушылық, 

бақылау-диагностикалық, реттеушілік-түзетушілік функцияларын бөліп 

көрсетуге болады [80]. 

Біз жоғарыда айтылғандарға негізделе отырып жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін жүзеге асыруда оның танымдық 

белсенділігін, субъективтілігін дамыту мен  мақсатына сәйкес нәтижеге ерісуін 

ұйымдастыру болғандықтан, бұл сөзсіз ғылыми-әдістемелік басқаруды талап 

етеді. 

Сондықтан жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-

әдістемелік басқаруда жоғарыда талданған басқару функцияларын,  Г.Б.Есипов 

көрсеткен басқару принциптерін негізге ала отырып, біз ғылыми-әдістемелік 

басқарудың функцияларын бөліп көрсетеміз: 

1. Перспективалы сипаттағы ықтимал шешімдерді негіздеуге мүмкіндік 

беретін болжау функциясы мұғалімге басқару субъектісі ретінде жедел сипаттағы 

міндеттерді шешу кезінде болжауды ескеруге көмектеседі. 

2. Жоспарлау функциясы. Басқару идеялары негізінде жоспарлау басқару 

ақпаратының әртүрлі түрлерін ескере отырып құрылады және болжамға сәйкес 

жүзеге асырылады. 

3. Шешім шығару және қабылдау функциясы. Шешімді әзірлеу рәсімі 

мақсаттардың болуын, шешімнің баламалы нұсқаларының болуын, баламаларды 
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бағалауды және олардың оңтайлылығын бағалауды қамтиды. 

4. Жүйенің реттілігі мен бағыттылығын анықтайтын әлеуметтік жүйе 

бөліктерінің өзара байланыс әдісін білдіретін ұйымның функциясы. 

5. Кері байланыс, өзін-өзі бақылау, әдістемелік басқаруды түзету үшін жауап 

беретін бақылауды, реттеуді есепке алу функциясы. 

Біздің зерттеуімізде басқарудың барлық функциялары үздіксіз және 

кешенді сипатпен ерекшеленеді. 

Сонымен, басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру 9 құрамдас бөліктен 

тұрады: 

1) басқару мақсаттарын анықтау; 

2) іс-әрекеттің сапалық өздік ерекшелігін есепке алу; 

3) басқару процесін уәждемелік қамтамасыздандыру; 

4) кері байланысты ұйымдастыру; 

5) бақылауды ұйымдастыру; 

6) өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру; 

7) оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу; 

8) оқу процесін басқару объектілерін меңгеруді ұйымдастыру; 

9) түзетуді ұйымдастыру. 

Басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру – жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруда негізге алынуы тиіс. Өйткені оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін әдістемелік басқарғанда ғана олардың танымдық 

дербестігі  тиімді қалыптасады [81].  

Осыған байланысты ғылыми негізде ұйымдастырудың аталған 9 

құрамдас бөлігі оқушылардың өздік оқу іс-әрекеттерін басқаруда басшылыққа 

алынуы қажет.  

Сол себепті диссертацияда басқарудың аталған 9 құрамдас бөлігінің 

әрбіріне жеке тоқталып, сипаттап өткенді жөн көрдік.  

Аталған блоктардың басқару іс-әрекетінің мазмұнын қарастырайық. 

Басқару мақсаттарын анықтау блогында (№1) мәселені тану және түсіну, 

оны шешу қажеттігі, оның нәтижесін мақсатты қалыптастыру қарастырылады. 

Сонымен қатар, басқару мақсаттарын анықтау «мақсаттылық басқарудың 

басты белгісі ретінде әрекет етеді, өйткені жүйенің әрбір өзгеріске ұшырауы  мен 

бір күйден екіншісіне ауысуы мақсаттар мен нәтижелерге сәйкес болған жағдайда 

ғана ретке келтіріледі». 

Осылайша, барлық авторлар мақсат – бұл болашақ адам ұмтылатын жүйенің 

қалаулы күйі деген пікірге келген. 

Педагогикадағы мақсат туралы келесіні айтуға болады: «Мақсат – білім беру 

ұйымының басшысының заманауи басқарушылық ойлауының маңызды 

сипаттамасы». 

Басқару мақсатты сипатқа ие болғандықтан, оқытудың мақсатын талдау 

макро деңгейде жүргізілуі тиіс, бұл оқытудың осы сатысындағы оқушы 

тұлғасында болуы тиіс барлық өзгерістерді көрсетуді білдіреді. Осыдан кейін 

микроталдау қажет, нәтижесінде қалыптастыру қажет іс-әрекеттің нақты түрлері 

және олардың сипаттамалары, атап айтқанда, жалпылау дәрежесі және 
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автоматтандыру деңгейі анықталады [82]. 

Қалыптасатын танымдық іс-әрекеттің  сапалы өздік ерекшелігін есепке алу 

блогында (№2) басқару объектілері және өздік деңгейлік шегаралар ретінде 

әртүрлі сипаттағы оқу іс-әрекеттерін (алгоритмдік, жартылай кристалдық, 

эвристикалық) бөліп көрсетуге болады. Алгоритмдік іс-әрекет үлгі бойынша 

қадамдық іс-әрекетті көздейді. Жартылай эвристикалық сипаттағы іс-әрекет 

барысында оқушының алгоритмдік ойлау операцияларын басқа ұқсас оқу 

міндеттеріне көшіру жүреді. Эвристикалық іс-әрекет қойылған оқу міндеттерін 

орындау кезінде оқу еңбегінің тәсілдерін еркін меңгеруді көздейді. 

Уәждемелік қамтамасыздандыру (№3) әдістемелік басқарудың орталық 

блогы болып табылады. Белгілі болғандай, оқу-танымдық іс-әрекеттің қандай да 

бір түрін ұйымдастыру барысында психологиялық тұрғыдан, ең алдымен, оқуға 

итермелейтін себептер туралы, оқушылардың оқуға деген көзқарасы жөнінде 

сұрақтар туындайды. Бірқатар ғалымдар, соның ішінде А.А.Леонтьев түрткі мен 

танымдық қызығушылық мәселесін зерттеді, ол түрткіні «іс-әрекеттің моторы» 

деп атады. Ол іс-әрекетте әрбір жеке акт түрткімен және жоспармен 

басталатынын және басында белгіленген мақсатқа қол жеткізу нәтижесімен 

аяқталатынын; ортасында осы жетістікке бағытталған нақты іс-қимылдар мен 

операциялардың динамикалық жүйесі жататынын атап көрсетеді [83]. 

Басқару жүйелі білім тұрғысынан оқушылардың оқу іс-әрекетінің 

уәждемесін қалыптастыруға кешенді көзқарасты қамтамасыздандырады. 

Оқытудың кешенділігіне олардың өзара байланысы мен өзара шарттылығы 

арқылы оқытудың қазіргі заманғы тәсілдерін пайдалану арқылы қол жеткізіледі. 

Басқаруда: 

а) іс-әрекеттік көзқарас білім беру объектісі ретінде пәндік іс-әрекеттің және 

субъект-субъектілік қатынастарды айқындаған сананың және іс-әрекеттің 

біртұтастығының әдіснамалық принципі негізінде айқындалады; 

б) саралап оқыту, оқушының оқу деңгейін ескеретін және бір оқу деңгейінен 

екіншісіне ауысу мүмкіндігін қамтамасыздандыратын неғұрлым жоғары оқыту; 

в) жекелік тәсіл ол оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алуды 

қамтамасыздандырады; 

г) проблемалық оқыту оқу міндеттерін шешуде оқушылардың ізденушілік іс-

әрекеті үшін мүмкіндіктер жасайды; 

д) тұлғалық-бағдарлық оқыту білім алушылардың жеке басының призмасы 

арқылы барлық оқу процесін ұйымдастыруға көңіл бөледі. 

Басқару процесінің маңызды ерекшелігі – кері байланыстың болуы. Бұл 

үшін кері байланысты ұйымдастыру блогы (№4) жауап береді. Басқару процесі, 

егер басқарылатын жүйе берілген әрекеттің қалай орындалатыны, яғни іс-әрекет  

процесінде пайда болатын ықтимал қателіктер туралы, сондай-ақ басқарылатын 

жүйенің жай-күйі туралы ақпаратты уақытылы алған жағдайда тиімді болып 

табылады. Осылайша, кері байланыс жүзеге асырылады, ол басқаруда 

басқарылатын процестің барысы туралы мәліметтерді алуды түсінеді. Кері 

байланыс ішкі және сыртқы болып бөлінеді. «Ішкі кері байланыс іс-әрекеттің 

бағдарлық негізінің көмегімен жүзеге асырылады». «Сыртқы байланыс бақылау 
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тапсырмалары жүйесінің көмегімен жүзеге асынегізінде іске асырылады». 

Келесі маңызды блок бақылауды ұйымдастыру (№5). 

Басқару теориясында бақылау басқару циклінде маңызды, салыстырмалы 

түрде тәуелсіз және тұйықтаушы буын тұрғысынан қарастырылады. 

Бақылау бұл «еңбек нәтижелерін тану үшін жүзеге асырылатын құрал. Ол 

өнімділік пен прогрестің ынталандырушысы. Бақылау функциясы объективті 

болуы қажет, себебі ол басқару үшін өте қажетті кері байланысты қамтамасыз 

етеді [84]. 

Басқарудағы бақылаудың мәні – бұл кеме курсын қолдау ғана емес, сонымен 

қатар курстың өзін өзгерту үшін арналған негіз [85]. 

Оқытуға қатысты бақылаудың мынадай түрлері бөлінеді: оқыту кезеңдері 

бойынша; уақытша бағыт бойынша; бақылау жиілігі бойынша; бақыланатын 

саланың кеңдігі бойынша; оқытудың ұйымдық нысандары бойынша; оқу 

сабақтарының түрлері бойынша. Бақылау жүзеге асыру тәсілдеріне қарай 

стратегиялық / тактикалық; бастапқы / іріктеу / қорытынды; ескерту / ағымдағы; 

бір реттік / мерзімдік; жергілікті / іріктелген; жеке / топтық; жазбаша / ауызша 

және басқалар болып бөлінеді. 

 «Педагогикалық бағалау екі басты функцияны орындайды: біріншісі 

белгілі бір нәтижелер мен жетістіктер деңгейінің индикаторы ретінде әрекет 

етеді; екіншісі оқушы тұлғасының саласына түрткі болатын әсерден талап 

етіледі, оның өзгеруі адамның өзін-өзі бағалауының айтарлықтай жоғарылауына, 

оның талаптануы мен  және т.б. деңгейіне ықпал етеді» [86]. 

Басқаруда бақылауды жүзеге асыру жүйенің сыртқы ортасына ықпалы бар, 

оның объектілері туралы ақпараттануын немесе одан хабардар болуын мүмкін 

етеді. 

Ақпарат – басқару ерекшеліктерінің бірі. Әдістемелік басқаруда ақпарат деп 

басқарылатын және басқарушы буындар арасындағы байланыс нысаны түсініледі. 

Ол оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару процесінің барысы туралы 

мәліметтерді объективті бейнелейді. 

Ақпарат бірнеше функцияларды орындайды, олардың мазмұны әртүрлі 

басқару кезеңдері үшін оның мәнімен анықталады: 

а) мақсаттарды қалыптастыру және болжау; 

б) оның негізінде шешімдер қабылдау; 

в) ұйымдық құрылымға күшейткіш немесе әлсірететін әсер етуі мүмкін 

коммуникация желісін анықтау; 

г) нәтижелерді бақылау және бағалау; 

д) жеке адам немесе адамдар тобы жүйесінің мінез-құлқын түзету. 

Сабақта оқу үдерісін ұйымдастыру бойынша басқару іс-әрекетінің барлық 

блоктары ақпараттық негізге толығымен сүйенеді. Нәтижесінде, сабақта 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру үшін мұғалім оқушы туралы 

ақпаратты, оның іс-әрекетке дайындығын сипаттайтын мәліметтерді білуі қажет. 

Маңыздысы іс-әрекет процесінде болып жатқан өзгерістер, сондай-ақ соңғы 

нәтижелер туралы хабардар болуы тиіс. 

Өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру блогы (№6) оқушылардың өзін-өзі 
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бақылауды жүзеге асыру біліктілігінің дамуына жауап береді. Өзін-өзі 

бақылауды жүзеге асыру қабілеті оқушылардың танымдық іс-әрекетін  

басқарудың маңызды мақсаттарының бірі саналады. «Өзін-өзі бақылау» ұғымы 

«іс-әрекетін өзін-өзі реттеу» ұғымымен тығыз байланысты, өйткені өзін-өзі 

бақылау өзін-өзі реттеудің сипатты көрінісі болып табылады. 

Өзін-өзі реттеу түсінігі И.П.Павловпен психологиялық тұрғыдан 

негізделген. Өзін-өзі реттеу теориясының жалпы контекстінде өздік жұмысты 

ұйымдастырумен байланысты пәндік өзін-өзі реттеу сәттерін анықтайды [87]: 

- өздерінің мүмкіндіктері мен оларды іске асыру іскерліктері туралы түсінік 

жүйесі; 

- өздік іс-әрекетті бағдарламалау білігі, яғни берілген шарттарды өзгерту 

тәсілдерін таңдау, іс-әрекетті жүзеге асырудың тиісті құралдарын іріктеу, іс-

әрекет реттілігін анықтау білігі; 

- өз іс-әрекетінің соңғы және аралық нәтижелерін бағалай білу; 

- өз іс-әрекеттерін түзете білу; 

- оқушының мұғалімдер мен құрдастарымен өзара қарым-қатынас 

ережелері туралы түсінігі. 

Егер оқушы өз әрекеттерін өзі бақыламаса, педагогтың басқаруы қандай 

белсенді болса да, дұрыс нәтижелерге қол жеткізе алмайды. Өзін-өзі бақылау 

оқушының өз бастамасы бойынша көрініс табатын өз білімі мен әрекеттерін 

сыни бағалау қабілетін көздейді. Өзін-өзі бақылау «оқушы жүйесінің ішінде» 

жүзеге асырылады. Өзін-өзі бақылау – бұл оқушы тұлғасының тағы бір қыры. Ол 

оқу іс-әрекетін меңгеруіне қарай дамиды және сыртқы, саналы түрде, ішкі, 

автоматты түрде кезеңдерден өтеді. Сыртқы өзін-өзі бақылау кезінде жадыға 

салынған эталонды объективті бар ақпарат көзімен салыстыру жүргізіледі.  

Өз іс-әрекетін бақылауды жүзеге асыру білігін дамыту жауапкершілік 

сияқты тұлғаның сапасын қалыптастыруға ықпал етеді. 

Жеке ерекшеліктерді есепке алу блогы оқытудың дербестендірілуін 

қамтамасыз етеді. Оқытуды дараландырудың маңызды артықшылығы – ол әрбір 

нақты оқушы үшін оқу-жаттығуларға жағдай жасайды, одан оқу-жаттығудың 

мәнділігі мен маңыздылығы артады.  

Дербестендірілген оқытуды жүзеге асыру үшін мұғалім оқушылардың жеке 

ерекшеліктері туралы нақты түсінікке ие болуы және оларды оқыту процесінде 

жедел ескеруі қажет. Оқушылардың жеке ерекшеліктері үш кіші құрылымда 

ескерілуі тиіс: индивид; қызмет және оқу субъектісі; тұлға. Осыған сәйкес 

дараландырудың үш түрі бөлінеді: 

1) индивид – оқу процесінде оқушылардың қабілеттерін есепке алу және 

дамыту үшін; 

2) субъектілік – әрбір оқушыны оқу-жаттығудың ұтымды тәсілдерімен 

қаруландыру үшін, жетіспейтін қабілеттерді қандай да бір мөлшерде өтеуге 

қабілетті; 

3) тұлға – әр оқушының қызығушылығын, тәжірибесін, ұжымда мәртебесін 

есепке алу үшін. 

Танымдық іс-әрекетті басқаруда дербестендірілген оқыту басқару құралы, 
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оқушыларға ұсынылған тіректер есебінен қамтамасыз етіледі: а) іс-әрекет 

сипатымен; б) жеке-психологиялық ерекшеліктерді ескере отырып. Оқытудағы 

дараландырудың басты функциясы – оқушылардың іс-әрекетке уәждемесін 

қалыптастыру. 

Басқару объектілерін меңгеру бойынша оқу процесін ұйымдастыру блогы 

(№8) оқушылар іс-әрекетінің түрлі формаларын ұйымдастыруға жауап береді. 

Басқарудың маңызды қасиеттерінің бірі – ол оқу ұжымының барлық мүшелері 

үшін тең мүмкіндіктер береді. Басқару әрбір жеке оқушыға және жалпы ұжымға 

бағытталған. Басқарудағы іс-әрекетті ұйымдастыру мәселелері оқушылардың 

жеке-жеке ерекшеліктерін ескере отырып әзірленеді. Әр оқушы өзін оқу 

тапсырмасын орындай алатын белсенді іс-әрекет субъектісі ретінде сезінеді. 

Оқушылардың бір мезгілде іс-әрекетін жүзеге асыру мүмкіндігі басқару – тірек 

құралдарымен қамтамасыз етіледі. Бұл танымдық іс-әрекетті  ұйымдастырудың 

әртүрлі нысандары үшін жағдай жасайды (жеке, жұптық, топтық, ұжымдық). 

Танымдық іс-әрекетті ұйымдастыру формаларының әр түрлі үйлесімі басқаруда 

оқытудың әртүрлі тәсілдерін (проблемалық міндеттерді қою, оқу жағдайын құру, 

рөлдік ойын және т.б.) пайдаланумен қамтамасыздандырылады. 

Танымдық іс-әрекетті басқару жеке қарқынды тәртіпте оқу үшін, тек 

мұғалімнің ғана емес, сонымен қатар оқушылардың өзі де білімнің толықтығы 

мен тереңдігін жеке реттеу үшін нақты жағдай жасайды. 

Осындай танымдық іс-әрекетті басқару жағдайында оқушылардың өз іс-

әрекетінің нәтижелеріне тек дербестігін ғана емес, сонымен қатар мұғалім мен 

басқа да оқушылар алдында жауапты қарым-қатынасы дамитынын қосу 

маңызды. Бұл, өз кезегінде, оқушы тұлғасын дамыту процесіндегі басқарудың 

мәнділігі мен маңыздылығын көрсетеді. 

Түзетуді ұйымдастыру блогы (№9) оқытудағы басқару процесінің үдемелі 

дамуына жауапты. Арнайы әдебиеттің талдауы көрсеткендей, ғалымдар басқару 

процесіндегі түзетудің орны мен рөлі туралы әр түрлі пікірлер білдіреді. 

Бірқатары түзетуді кері байланыс арналары арқылы ақпарат алғаннан кейін 

жүзеге асырылатын басқарудың тұрақты элементі ретінде белгілейді. Басқалары 

екі түзету түрі туралы айтады: іс-қимыл барысында және оның аяқталуы 

бойынша жүзеге асырылатын іс-әрекеттер. Егер түзету белгілі бір 

заңдылықтарды айқындамаса, оқу іс-қимылдарын жетілдіруге ықпал етсе, яғни 

қателері бар жерлерде оларды барлық «қауіпті учаскелерде» түзетсе, танымдық 

іс-әрекеттің дағдылары мен іскерліктерін меңгеру процесі неғұрлым тиімді 

болады. Түзету орны әрбір нақты жағдайда қойылған оқу міндеттеріне 

байланысты жеке анықталуы тиіс. 

Оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруды жүзеге асырудың негізгі 

мәселелерінің бірі – басқарудың түрлері туралы мәселе болып табылады, ол 

мұғалімнің оқытудың қандай да бір кезеңінде оқушының іс-әрекетіне оқыту 

ықпалының дәрежесін, сондай-ақ оқушының іс-әрекетінде белсенділік дәрежесін 

анықтауға мүмкіндік береді [88]. 

Оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру кезінде осы іс-әрекеттің 

қандай кезеңі барынша басқарылатын болуы тиіс.  Өйткені оқушылар 
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мұғалімнен неғұрлым тәуелді және оқу мақсатына жету үшін басқарушылық іс-

әрекетті қаншлықты  зәрулігін білу маңызды. 

Осыған байланысты басқару түрлерін анықтай отырып, оның қандай да бір 

ерекше белгілерін анықтадық: 

1) басқару құралдарымен ықпал ету тәсілдеріне қарай – тікелей  және 

жанама; 

2) кері байланыстың болуына қарай – ашық тікелей, циклдік жанама, 

нақты және бағдарламаланған нәтижелердің арасындағы келісуге байланысты 

түзету мүмкін болған кезде; 

3) бейімделу деңгейіне қарау  – ішінара бейімделумен циклдік жанама 

(қатаң) және толық бейімделумен циклдік жанама (икемді) ; 

4) іс-әрекет және жылдам әсер етуіне қарай – жедел және перспективалық 

басқару; 

5) объектіге әсер ету көлеміне қарай – толық, толық емес, ішінара, нөлдік 

басқару; 

6) жүзеге асыру орны бойынша  – сабақта және сабақтан тыс ашық және 

циклдік; 

7) басқару қатысушыларының саны бойынша: 

а) жеке тәртіп; 

б) мұғаліммен қарым-қатынас барысында жүзеге асырылатын объектілі-

субъектілік басқару; 

в) субъект-субъектілік басқару – жұптарда немесе топтарда жұмыс істеу. 

Біз зерттеу барысында оқу еңбегінің әр түрлі тәсілдерін дамытуға 

бағытталған сабақта оқушылардың танымдық әрекетін тиімді басқару мәселесін 

зерттейміз. Осыған байланысты Е.И.Пассов ұсынған басқару түрлерінің 

жіктелуін негізге аламыз, ол оқушылардың қызметіне басқарушылық әсер ету 

көлемін ескере отырып әзірленген. 

Осыған байланысты басқарудың келесі түрлерін бөліп көрсетуге болады: 

а) әрбір оқу операциясы реттелетін қатаң басқару; 

ә) нұсқаулардың көмегімен бақыланатын, операциялар пайдаланылатын 

салыстырмалы түрдегі қатаң басқару; 

б) оқушылардың шығармашылық дербестігін болжайтын икемді басқару, мұндағы 

бақылау өзін-өзі бақылаумен ауыстырылады [89]. 

Бұл ретте дағдыны қалыптастыру кезеңінде қатаң басқаруға артықшылық 

берілетінін атап өткен жөн. Оқушылардың оқу материалын меңгеруіне қарай, 

іскерлікті дамыту кезеңінде шығармашылық дербестікті дамыту кезеңінде 

салыстырмалы түрде қатаң және икемді басқаруға біртіндеп көшу жүзеге 

асырылады. 

Сабақта оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқару оқу субъектісінің 

белсенді ұстанымын қамтамасыздандырылады, білімді меңгеру процесі қызықты 

болады, бұл оқу еңбегінің тәсілдерін меңгеруге және өз іс-әрекетін дербес 

басқаруға дайын тұлғаны қалыптастыруға ықпал етеді деп ойлаймыз. 

Соңғы кезде оқытудың заманауи жағдайында «... мұғалімнің алдына қойған 

міндеттері болып оқушыларды оқуға үйрету, оларға жалпы адамзаттық 



55 
 

құндылықтарды меңгерте отырып, олардың бойында білім мен оларды басқаруға 

қатысты таным мен бағалы мүмкіндіктерге деген жансыз құштарлығын 

қалыптастыру табылады». 

Оқытудағы басқару проблемасын зерттеу оқушылардың танымдық іс-

әрекетін басқару жеке тұлғаны дамыту стратегиясын мақсатты түрде жүзеге 

асыратыны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Біздің зерттеуіміздің 

дербестігі деп жеке тұлғаның дербестігін, ұтқырлығын, өзін-өзі белсендендіру 

мақсатында шығармашылыққа және жасампаздыққа қабілетін қамтамасыз 

ететін тұлғаның басты қасиеттерінің бірін түсінеміз. Жеке тұлғаның сапасы 

ретінде дербестікті қалыптастыру мәселелері осы сапаны қалыптастыру үшін 

жағдай жасайтын танымдық дербестік және өздік жұмыс мәселелерімен тығыз 

байланысты. Осыған байланысты біз өздік жұмыс түрінде ұйымдастырылған 

танымдық іс-әрекетті басқаруды қарастырамыз. 

Біз зерттеу барысында Е.И.Пассовтың осы жіктемесін ұстанамыз, өйткені ол 

оқушының дербестігін қалыптастыру процесін көрсетеді және төмендегідей 

сипатталады: 

а) оқушылардың шешуі қажет міндеттерін  күрделендіру; 

б) мұғалімнің басқарушылық көмегін азайту; 

в) оқушылардың дербестік деңгейінің өсуі. 

Дербестік деңгейі туралы мәселе – оқытудағы маңызды мәселелердің бірі: 

оқушылардың пәндік іс-әрекеттерін қалыптастыру тетіктерін және соның 

салдарынан олардың танымдық дербестігін анықтайды. Оқушылардың 

белсенділігі мен дербестігін қалыптастыру мәселесі көптеген дидактикалық 

зерттеулерде кеңінен талқыланды. 

Оқушылардың дербестік деңгейін қалыптастыруда біз П.Я.Гальпериннің 

ақыл-ой әрекеттерін кезең-кезеңмен қалыптастыру теориясына сүйенеміз. Біз 

өздік оқу іс-әрекетін  кезең-кезеңімен басқару процесі ретінде оқушылардың 

танымдық дербестік деңгейін қалыптастыруды қарастырамыз. Дербестік 

деңгейін есепке алу – бұл өздік оқу әс-ірекетін басқарудың бастапқы нүктесі, 

өйткені дербестік деңгейі өздік жұмыстың белгілі бір түрін, басқару түрін, 

басқару құралдарын таңдауды талап етеді [90]. 

Сонымен оқушылардың танымдық дербестігі қалыптасатын оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін басқару оқытудың дамытушылық сипатын қамтамасыз етеді. 

 



56 
 

 

2 ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ОҚУ ІС-

ӘРЕКЕТІН  БАСҚАРУҒА БОЛАШАҚ  МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ДАЯРЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ  НЕГІЗДЕРІ 

 

2.1  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың әдіснамалық 

тұғырлары 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  ғылыми негізде  

басқарудың нәтижелі жүзеге асуы мұғалімнің осы басқару процесіне 

даярлығының   қалыптасуынан талап етіледі. Сондықтан бұл мәселе біздің 

зерттеуіміздің пәні болып саналады. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу 

іс-әрекетін  ғылыми негізде  басқарудың модельдеу теориясына көшпестен 

бұрын біз оны қалыптастыру барысында негізге  алынатын әдіснамалық 

тұғырларды айқындап алуды жөн көрдік. 

Соның ішінде болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыруға тиімділігі бар, тірек 

болатын негіздер  қатарында жүйелік, іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлық, 

аксиологиялық, синергетикалық және т.б. әдіснамалық тұғырларға  мән береміз.  

Басқарудың күрделі және көп қырлы процесін толық және тиімді іске асыру 

жүйелік тәсілді қолдануды қажет етеді. 

Жүйелік тәсіл зерттелетін объектіде оның бір бөлігі мен бүтін бөлігін өзара 

байланыстыру қажет болған жағдайда, тіпті бір ғылыми сала шеңберінде 

жинақталған, сондай-ақ әртүрлі табиғат құбылыстарында ұқсастықтарды іздеу 

қажеттілігі туындаған кезде жеткіліксіз зерттеу тәсілдерінің іс жүзіндегі 

үстемдігіне реакция ретінде пайда болды. 

Жүйелік тәсілді және оның принциптерін Э.Г.Юдин, В.Г.Афанасьев өз 

зерттеулерінде негіздеді. Олар оны жүйелік тәсіл ретінде «қазіргі ғылымның 

әдіснамалық бағыттарының бірі, зерттелетін объектіні жүйе тұрғысынан зерттеу 

және құрастырумен байланысты» деп түсіндіреді [91]. 

Жүйелік зерттеу объектінің құрамдас элементтерін бөлу, сыртқы және ішкі 

байланыстарды бөлу, осы объектіні басқару принциптерін әзірлеу болып 

табылады. 

Жүйелік тәсілдің негізгі түсінігі «жүйе» ұғымы екендігі белгілі. Осы ұғым 

әдебиеттерде өзара әрекеттесуі жеке алынған құраушы жүйелерге тән емес жаңа 

ықпалдастырылған қасиеттердің пайда болуын тудыратын объектілер жиынтығы 

тұрғысынан анықталады. 

Мәселен, И.В.Садовский «жүйе» ұғымын анықтау кезінде келесі 4 белгіні 

ескеру қажеттігін айтады: а) жүйе өзара байланысты элементтердің біртұтас 

кешенін білдіреді; ә) ол ортамен біртұтас кеңістік құрады; б) зерттелетін жүйе 

неғұрлым жоғары реттегі жүйе элементін білдіреді; в) барлық жүйенің 

элементтері, өз кезегінде неғұрлым төмен ретті жүйе болып табылады [92]. 

Біз зерттеуде В.А.Беликов берген анықтаманы негізге аламыз. Ол жүйе 

түсінігінің әр түрлі тәсілдерін талдай отырып, жүйенің барлық негізгі 
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белгілерін ескеретін анықтама шығарады [93]: компоненттердің тұтастығы, 

ортамен байланысы, функционалдығы, басқарылуы. Сонымен жүйе деп «бір-

бірімен өзара іс-қимылда және өзара байланыста болатын, белгілі бір мақсатқа 

сай функцияларды орындайтын және ортамен тығыз байланысты элементтердің 

тұтас жиынтығы, соның негізінде оны басқару мүмкіндігі» түсініледі. 

Ф.Ф.Королев, В.Кузьмина, Л.М.Панчишникова және т.б. сияқты ғалымдар 

педагогикалық зерттеулерге қатысты жүйелік тәсілдің ережесін қарастырады. 

Ф.Ф.Королевтің пікірінше, педагогикадағы жүйелік тәсілдің міндеті болып 

«өзара әрекеттесуді және тұтас компоненттердің байланыстарын зерттеу, осы 

қарым-қатынас жүйесінде жетекші процестер мен заңдылықтарды табу» 

табылады [72, 27 б]. 

Н.В.Кузьмина өзінің анықтамасында  педагогикалық жүйені айқындайды. 

Онда автор жүйе тұрғысынан өсіп келе жатқан ұрпақ пен ересек адамдарды 

тәрбиелеу, білім беру мен оқыту мақсаттарына бағынатын көптеген өзара 

байланысты құрылымдық және функционалдық компоненттерді түсіндіреді 

[94]. 

Оқытудағы басқару проблемасын зерттеу оқушылардың танымдық іс-

әрекетін басқару жеке тұлғаны дамыту стратегиясын мақсатты түрде жүзеге 

асыратыны туралы қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Оқушының өздік оқу 

іс-әрекетін ғылыми-әдістемелік басқарудың тиімділігі жеке тұлғаның 

дербестігін, ұтқырлығын, өзін-өзі белсендендіруін, шығармашылық пен 

жасампаздық қабілетінің дамуын қамтамасыздандырады [95]. 

Әртүрлі қызмет түрлеріндегі тұлғалық кәсіби сапаны анықтау негізі 

тұрғысынан көптеген ғалымдар іс-әрекет тәсілдерін пайдаланады. Мәселен, 

біздің зерттеуіміздегі  басқару ақпарат тұрғысынан емес, тек өз іс-әрекеттерін 

өзгерту процесінде ғана қалыптасуы мүмкін (В.В.Давыдов, А.Н.Леонтьев, 

Г.П.Щедровицкий). Мұндай көзқараста оқиғалар немесе құбылыстар 

әлеуметтік қатынастар жүйесіне кіретін субъектілердің (басқарушы және 

басқарылушы) іс-әрекеті (басқару) негізінде қарастырылады. Педагогтың  

басқаруын іс-әрекеттік көзқарас тұрғысынан анықтау, зерттеу И.Ф.Исаев, 

В.Г.Онушкин, Ю.В.Варданян, Л.Н.Берестова, В.А.Сластёнин және т.б. 

еңбектерінде қарастырылған. Бұл ғалымдардың зерттеулерінде педагогтың 

басқарушылық іс-әрекетті жүзеге асыруы олардың теориялық және 

практикалық дайындығының бірлігі ретінде қаралады, онда мұғалімнің 

басқаруға  даярлығының құрылымы осы дайындықты сипаттайтын басқару 

функцияларымен байланысты дағдылардан тұрады. Сол ұстанымнан бастап осы 

тәсілдің шеңберінде Л.Н.Берестова [96] «басқарушылыққа» білім мен 

басқарушылық дағдыны қосады. Осы тәсілдің аясында Л.И.Панарин сондай-ақ 

басқаруға даярлық кәсіптік білімді іс жүзінде қолдануға дайындық және өз 

жұмысында коммуникативтік, құрылымдық және ұйымдастырушылық 

дағдыларды қолдану екенін анықтайды [97]. В.Г.Онушкин, А.К.Маркова, 

П.В.Симонов, В.А.Сластёнин, Т.И.Шамова  және т.б. басқару түсінігіне басқару 

дағдыларын; ресми өкілеттіктерді кәсіби түрде орындау үшін қажетті 

білімдердің болуын (қолдану деңгейінде) айқындайды [98-102]. В.И.Бондарь 
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[103] іс-әрекеттік көзқарас шеңберінде басқарушылықты – білімнің, 

дағдылардың және басқарушылық функцияларды орындауға дайындықтың 

жиынтығы ретінде анықтайды. Осы тәсілге сәйкес В.Р.Веснин [104] маманның  

басқаруға даярлығы өз функцияларын қалыпты және төтенше жағдайларда 

сапалы және қатесіз орындау қабілеті деген анықтама береді. Басқаруға 

даярлықтың негізгі түрлерінде зерттеуші басқарушының кәсіби білімі мен 

оларды жүзеге асыру дағдыларымен сипатталатын функционалдық 

құзыреттілігін; интеллектуалдық-аналитикалық ойлау қабілетіне ие болу мен өз 

міндеттерін орындауға кешенді тәсілді енгізу және ахуалға сәйкес әрекет етуге 

мүмкіндік беретін жағдайды анықтайды. 

Сонымен іс-әрекеттік көзқарас тұрғысынан басқаруға даярлық  ұғымы 

олардың теориялық (қолданбалы деңгейде білім) және практикалық 

(функцияларды орындау деңгейінде дағды, міндет) басқарушылық іс-әрекетке 

дайындығы ретінде қарастырылуы мүмкін. 

Білім берудегі тұлғалық-бағдарлық көзқарас адамның жеке тұлға 

ретіндегі әлеуметтік, іс-әрекеттік және шығармашылық мәні туралы ұғымды 

бекітеді (Б.С.Гершунский, Э.Ф.Зеер, Н.В.Кузьмина, А.К.Маркова, Л.М.Митина, 

В.В.Сериков, В.А.Сластёнин, И.С.Якиманская және т.б.).  

Тұлғаға бағытталған бағдар педагогикалық процесті мақсатқа, пәнге, 

нәтижеге, оның тиімділігінің негізгі өлшеміне  қарай тұлғаны қалыптастыруға 

және жүзеге асыруға бағыттауды білдіреді. Оқытушының «басқаруға даярлық» 

тұжырымдамасының ерекшеліктерін және жеке бағдарлы көзқарасты зерттеу 

кезінде Р.Бойацис, оны басқару сипаттамаларының сәйкестендірілген үлгісіне 

сәйкес басқару қабілетін қалыптастыру деген тұжырымға сүйенеді. Ол «шекті» 

және «айрықша» топтардағы жетекшілер қабілеті тұрғысынан – оның мақсаты 

мен әрекетін, көшбасшылығы мен адам ресурстарын басқаруды, қол 

астындағыларға жетекшілікті, басқаларға назар аударуды қамтиды [105]. 

Р.Л.Крычевский педагогтың басқаруға даярлығына оның жеке жұмысының 

тиімділігіне ықпал ететін жеке сипаттамаларындағы жалпы тізімін қосуға 

болатындығын айтады [106]. Оларға мыналар жатады: үстемдік, өзін-өзі 

қамтамасыздандыру, эмоционалды тұрақтылық, шығармашылық, 

жауапкершілік, дербестік, көпшілдік – бұлар арқылы көшбасшы өзінің кәсіби 

қызметінде шығармашылық көзқарастарын жүзеге асыру қабілетін анықтайды. 

Осы тұрғыдан И.П.Семыкин ұстанымы адамның психикалық және 

психофизикалық сипаттамаларының жиынтығы ретінде басқарушының кәсіби 

іс-әрекетін жүзеге асыру үшін қажет [107]. Осы тұрғыдан И.В.Ильинаның «... 

басқару тәжірибесі, кәсіби маңызды білім, менеджер ретінде табысты жұмыс 

істеуге мүмкіндік беретін дағдылар мен жеке қасиеттер, сондай-ақ осы білімді 

жаңартуға деген ұмтылыс», – деген анықтамасының маңызы орасан [108]. 

Мұғалімнің басқаруға даярлығын айқындаудың жеке құрамдас бөлігі туралы 

айтылған Э.Ф.Зеер, А.К.Маркова көзқарастары да мәнділікке ие [109, 110]; олар 

басқаруға даярлықты белгілі бір түрлерге бөледі – тұлғалық (жеке өзін-өзі 

көрсету әдісі мен өзін-өзі дамыту, адамның кәсіби деформацияларына қарсы 

тұру құралдары) және жекелік (өзін-өзі реттеу және кәсібі шегінде даралықты 
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дамыту, өзін-өзі қорғау қабілеті және т.б.). Жоғарыда келтірілген талдау 

төмендегідей қорытынды жасауға мүмкіндік береді, осы тұрғыда басқаруға 

даярлық педагогтың жеке сипаттамаларының дара үлгісі ретінде ұсынылады, 

сонымен қатар басқарушылық тұжырымдамасының құрылымы басқа 

тәсілдермен де анықталуы мүмкін. 

Біздің зерттеудегі болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруда тұлғалық-әрекеттік тұғырдың да көкейкестілігі 

артады. Өйткені болашақ мұғалім оқушының дербес орындайтын жұмысын 

басқаруда олардың тұлғалық дамуына да, ісінің алатын өнімінің нәтижелі 

болуына да мән беруі тиіс.  Осы тұрғыдан болашақ мұғалім оны іштей түсіну 

үшін алдымен өзінің де өздігінен білім алуын жетілдіргені дұрыс. Тұлғалық-

әрекеттік тұғырдың өкілдері Р.Бернс [111], И.А.Зимняя [112],  

И.С.Якиманскаялардың [113] пікірінше, кәсіби өздігінен білім алудың 

көмегімен  ұстаз жеке тұлғасын ары қарай өмір бойы өзін дамытумен 

байланыстырады. 

Кәсіби өздігінен білім алуда жеке аспекті өте маңызды болып саналады, 

себебі тұлға «сананы тасушы» (С.С.Рубинштейн) [114],  «белгілі бір ұстанымды 

ұстануға икемді», өз өмірінің тұлғасы және басқа тұлғалармен жағдайы сәйкес 

келуі (В.И.Слободчиков) [115], «жағдаятта белсенділігін» байқатады 

(А.В.Петровский) [116], әрекетте өзін көрсетеді (М.М.Бахтин) [117]. 

Кәсіби өздігінен білім алу тұлға сұраныстарына жауап береді, өзін 

танытуға көмектеседі, өйткені «тұлға – адамның өзіндік ұйымдастыратын 

тірегі, әлдебір іргелі қасиеті» болуы себепті таңдау, рефлексия, басқаға 

бағытталу, мәндіні іздеуге қабілеттілік, жауаптылық, өзін-өзі басқарушылық, 

креативтілік, ішкі еркіндік сияқты қабілеттерге ие [118]. 

Сондай-ақ, бүгінгі күні білім беру жағдайын дамытудағы жетекші 

үрдістердің бірі – білім берудің құндылық парадигмасына көшу. Қоғамдық 

қатынастарды жаһандық ізгілендіру жағдайында білім негізгі құндылықтардың 

бірі болып табылады; ал білімнің негізгі құндылығы білім беру үдерісіне 

қатысушылардың құзыреттілігіне негізделеді. 

Гуманистік сезім білім берудегі заманауи басқаруды талап етеді, бұл 

басқару қызметінің аксиологиялық сипаттамаларын көрсетеді, аксиологиялық 

көзқарасты (В.И.Гинецинский, И.Б.Котова, В.А.Сластёнин, Г.И.Чижакова, 

E.H.Шиянов) теоретиктер егжей-тегжейлі қарастырды.    

Қоғамды гумандандыру жағдайында басқару қызметі «адам-адам» 

процестеріне негізделген іс-әрекет тұрғысынан қарастырылады. Қазіргі басқару 

теориясында осындай іс-шара «паритеттік қарым-қатынастарды орнатуға 

негізделген қолдауды басқару, проблеманы табысты шешу, адамның 

резервтерін нығайту үшін гуманитарлық технологиялар мен әдістерді қолдану 

мүмкіндігі, мақсатқа тиімді қол жеткізу» атауын алды [119]. Сонымен, 

аксиологиялық көзқарас тұрғысынан алғанда, басқару іс-әрекеті негізінде 

субъектіге-субъектілік өзара әрекеті бар білім беру үдерісінің субъектілері 

арасындағы паритеттік өзара іс-қимыл ретінде түсінуге болады. Кез келген 

басқа бірлескен қызмет секілді, субъектіге-субъектілік өзара әрекеттесу қарым-
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қатынастан тыс жүруі мүмкін емес. Қарым-қатынас – бұл диалог түрінде орын 

алатын рухани құндылықтармен алмасу ... «басқа Мен» сияқты айналадағы 

адамдармен өзара әрекеттесу» [120]. Бұл анықтамадан маңызды логикалық 

тізбекті байқауға болады: байланыс – диалог – құндылықтар [121].  

Басқаруға қатысты диалог сұхбат шарты ретінде де, құрал ретінде де, 

басқарушылық процеске қатысушылар арасындағы субъектіге-субъектілік 

қатынастарды үйлестіру әдісі ретінде қарастырылады. Осыған байланысты 

басқару диалог аясында болашақ мұғалімнің басқару құзыреттілігін 

анықтайтын басқарушылық қызметтің мақсаттарына қол жеткізуді түсінуге 

және қабылдауға бағытталған білім беру үдерісінің субъектілерін үйлестіру 

ретінде анықталады. 

Осылайша, аксиологиялық көзқарас шеңберінде басқаруға даярлығын  

қалыптастыруды педагогтің басқарушылық ұстанымын қалыптастыру 

түрғысынан да қарастыруға болады. 

Қазіргі психологиялық-педагогикалық әдебиетте «ұстаным» ұғымы ерекше 

орын алады. Қазіргі уақытта авторлар «ұстаным» түсінігін әртүрлі мәнде 

пайдаланады. Педагогикалық зерттеулерде «ұстаным» ұғымын қарастырудың 

үш жолы бар: 

- қоғамдағы, топтағы немесе әлеуметтік жағдайдағы ұстаным 

(Г.М.Андреева, А.Г.Асмолов, И.С.Кон, А.Н.Леонтьев, А.В.Петровский, 

Т.В.Сенько, т.б.); 

- адамның жалпы шындыққа, оның әртүрлі бағыттарына немесе жеке 

адамның позициясына қатынасы ретіндегі ұстаным (Л.И.Божович, 

Т.А.Загрузина, С.А.Капустин, Б.Д.Парыгин, В.А.Ядов, т.б.); 

- адамның тікелей қарым-қатынастағы, нақты жағдайдағы немесе рөлдік 

орнындағы  ұстанымы  (А.Л.Венгер, Н.Е.Веракса, Е.В.Кондратьев, А.И.Красило 

және т.б.); 

Кәсіби ұстанымдардың қолданыстағы сипаттамалары аталған үш 

жоспардың барлығында көрініс табады (А.Ф.Копьёв, А.К.Маркова, 

В.А.Ташлыков және т.б.). 

Н.Леонтьев ұстанымды адамның дербес іс-әрекеті тұрғысынан  

қарастырады, оның мәні адамгершілік қасиеттерді таңдауда көрінеді. 

Сондықтан көшбасшы ұстанымы, бір жағынан, қоғамды, оның мәртебесін 

көрсететін талаптар, үміттер мен мүмкіндіктер арқылы анықталады, екінші 

жағынан, жетекшінің жеке, дара ішкі белсенділік-бейімділігі, тәжірибесі, 

түрткісі мен мақсаттары, құндылық бағдарлары, дүниетанымы, идеалдарына 

ықпал етеді [122]. 

А.Сластенин басқарушының жеке бас ұстанымын «қатынас» 

категориясымен анықтайды және адамның уәждемелік-құндылық қарым-

қатынастарының тұрақты жүйесі ретінде айналадағы шындықтың түрлі 

көріністеріне, іс-әрекетке, адамдарға, өзіне-өзінің қатынасы түрінде 

қарастырады [123]. Біздің зерттеуіміздің аясында осы көзқараспен бөлісе 

отырып, басқарушылық іс-әрекеттегі субъектілер ұстанымын уәждемелік-

құндылық қарым-қатынастарының тұрақты жүйесі тұрғысынан білім беру 
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қызметінің әртүрлі көріністеріне жеке қатынастар, ал басқару түсінуге және 

қабылдауға бағытталған диалог шеңберіндегі басқалардың ұстанымдарын 

үйлестіретін өзара іс-қимыл ретінде айқындалады. Осылайша, біздің 

ойымызша, педагогтың басқарушылық құзыреттілігін білім беру процесі 

субъектілерінің ұстанымдары бойынша диалогке дайындық ретінде анықтауға 

болады. Біз зерттеуімізде аксиологиялық тәсілді болашақ мұғалімнің 

оқушының іс-әрекетін басқаруға және білім беру процесі субъектілерінің 

ұстанымдар бойынша диалогке дайындығы ретінде анықтаймыз. 

Сонымен әртүрлі ғылыми көзқарастарды талдау басқаруға даярлық –  

жүйелік тәсілдің ұстанымы тұрғысынан кәсіби даярлықтың компоненті; іс-

әрекеттік тәсіл тұрғысынан басқарушылық іс-әрекетке теориялық (білімді 

қолдану деңгейіне қарай) және практикалық (қызметті орындау мүмкіндігі, 

міндеті) даярлығы; тұлғалық-бағдарлық тәсіл тұрғысынан тұлғалық 

сипаттамаларының үлгісі екендігін көрсетті. Сондай-ақ, аксиологиялық тәсіл – 

тұлғаның ажырамас сипаты ретінде педагогтың кәсіби басқару практикасында 

білім беру негізінде міндеттер мен басқару мәселелерін шешуге; кәсіби және 

жеке қасиеттерді тұрғысынан тұлғаның дағдыларының дамуын, тәжірибеге 

дайын екендігін айқындауға мүмкіндік береді.  

 Зерттеу барысында жоғарыда аталып өткен әдіснамалық тіәсілдермен 

қатар синергетика атауымен танымал болған өзін-өзі ұйымдастыру теориясына 

жүгінудің де қажеттілігі туындайды.  

«Синергетика» терминін ғылыми қолданысқа енгізген Герман Хакен және 

ол оны өзара күрделі байланысқан көптеген бөліктер мен құрамдардан тұратын 

жүйелерді зерттейтін ғылым ретінде танытты [124].  

Синергетиканың зерттеу пәніне тұрақсыздық жағдайындағы ашық, қатты 

теңсіз жүйелердің өзін ұйымдастыру мен эволюция заңдары жатады. Бұл 

табиғаттың қоршаған ортамен өзінің барлық нүктелері арқылы энергиясымен 

алмасатын жүйелері болып табылады. Синергетика, нәтижелері жүйенің 

анағұрлым жоғары сапаға көшуін қамтамасыздандыратын дағдарысты 

жағдайларда және ескі құрылымдардың бұзылуымен пайда болатын 

мүмкіндіктердің дамуын болжауға байланысты жасалды.  

Синергетикалық заңдардың кеңінен қолданылуынан оның физиканы, 

философияны, кибернетиканы, әлеуметтануды, биологияны, педагогиканы және 

т.б. ғылымдарды қамтыған «жалпыға ортақ және әмбебап» сала деп санау керек 

деген ойдан аулақпыз. Бірақ, синергетикалық заңдылықтардың ашылуы жүйелік 

тұғырдың ілгері дамуымен байланысты және жеке зерттеу пәніне ие жаңа 

ғылымды емес, көптеген ғылыми мәселелерді басқа қырынан байқауға 

мүмкіндік беретін жаңа көзқарастар мен парадигмалар жүйесін білдіреді.   

Синергетикалық тұғырдың зертеушілері Э.Н.Гусинский [125], 

Н.М.Таланчук [126] еңбектерінде оның шеңберінде болашақ мұғалімдердің 

кәсіби өздігінен тұрақты түрде білім алуы кездейсоқ фактордың әсерімен 

бұзылу мүмкіндігі қарастырылады. 

Кездейсоқ факторларға отбасылық немесе жеке басының мәселесі, сондай-

ақ әдебиетте айтылған «кездесу феномені» немесе басқа тұлғамен, кітаппен, 
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фильммен, қойылыммен «кездесу» жағдайлары енуі мүмкін. Кездейсоқ 

фактордың әсерінен болашақ мұғалімнің мақсатының өзгеруі, онымен бірге 

барлық тұрақты кәсіби өздігінен білім алу жүйесі өзгеруі мүмкін.  

Жоғарғы оқу орындарының болашақ мұғалімі – білім алушыларға белгісіз 

жағдайда бейімделуіне, мүмкіндігінше «жеке тұлғаның түпкі шамалық 

жүйесінде қалыптасқан өзін ұйымдастыру және кәсіби өздігінен білім алу 

тірегін» жүзеге асыруға көмектесуі тиіс.  

Өзін ұйымдастыру теориясы тұрақсыз, сенімсіз жағдайлар жүйесінде өмір 

сүру – сол тұрақтылық пен қарқынды дамудың шарттары болып 

табылатындығына негізделеді. Әрбір әлеуметтік жүйеге тән қасиет – ретсіздік 

пен тәртіптің арасында даму қарама-қайшылықтарының болуы. Бір жағынан, 

жүйенің толыққандылыққа, тәртіпке қарай дамып жатқаны айқын болса, екінші 

жағынан, жүйенің толықандылығы оның дамуының тоқтауы болып саналады.  

Тәрбие саласындағы синергетикалық тұғырдың зертеушілері 

Н.М.Таланчук, С.С.Шевелева [127] және т.б. бүгінгі таңдағы синергетиканың 

педагогикалық деңгейіне жүгіну мүмкіндігінің басты шарты перманенттік 

дағдарыс болып табылатындығын айтады. Онда өмірдің барлық салалары 

қамтылады, соның ішінде ұдайы тұрақсыз жағдайдағы өте тепе-теңсіз ашық 

жүйелерді өзіндік ұйымдастыру мен дамуының ықпалына ілігетін білім беру 

жүйесі де кіреді.  

Синергетиканың педагогикалық процестегі болашағы – оның гуманистік 

білім беру жүйесіндегі дамытушы, күштемейтін, керісінше «көмектесуші» 

фактор ретінде айқындалады. 

Жаңа әдіснама ретіндегі синергетиканың маңыздылығы өзін-өзі 

ұйымдастыру мен ұйымдастыру құбылыстарының жалпы тетіктері мен 

заңдылықтарын аша келе, «барлық тіршіліктің тұтастығын барынша толық 

суреттеуге, әлемнің ортақ процессуалдық үлгісін құруға мүмкіндік береді және 

онда барлығы – өлі-тірі табиғаттың тіршілігі, адамның өмірі мен 

шығармашылығы, қоғам өмірі, мәдениет пен білім беру тұтас үзілмейтіндей 

түйінге байланысқандығымен» анықталады [128].  

Жалпыға ортақ түсініктерге сәйкес білім беру процесс тұрғысынан  

диалектикалық өзара байланысқан, бірақ дербес, өзіндік сипаттамаларына ие екі 

жақты қамтиды. Бір жағынан, білім беру «адам, қоғам, мемлекет мүддесіндегі 

тәрбие мен оқытудың мақсатқа бағытталған процесі» [129]. Осы тұрғыдан 

алғанда білім беру процесс тұрғысынан объектілендірілген сипатқа ие, яғни 

шынайы болмыстың бір бөлігі болып, ал оның субъектісі ретінде білім беруші 

(оқытушы, педагог) саналады. Екінші жағынан, білім беру – ол білім алушының 

білім, білік және дағдыларды меңгеруі, дамуы, жетілуі, сонымен қатар барынша 

жоғары білім деңгейіне жету мақсатымен білім алу тәсілдерін меңгеру. Осы 

жағдайда білім беру субъектісі болып білім алушы саналады, яғни білім беру 

процесі субъектілік деңгейде жүзеге асады [130]. 

Синергетика тұрғысынан алғанда, білім беру феномені тепе-теңдіксіз 

күйдегі кез келген күрделі ұйымдасқан жүйелердің өзіндік ұйымдасуынан 

тұрады. Мұндай өзіндік ұйымдасудың себебі болып осы жүйелердің барлық 
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құрамдас бөліктерінің өзараәрекеттестігі саналады. Сондықтан оқыту (тәрбие) 

тек қана педагогтың ықпалымен емес, сонымен қатар білім беру процесінің 

барлық субъектілерінің ұжымдық өзараәрекеттестігімен шартталған процесс 

болып та табылады. Олардың әрқайсысы барлық жағдайда өзінің дамуына 

ықпал ететін бастамашы сияқты көріне алады. Бұл арада педагогтарға білім 

алушылардың жағымды бастамаларын қолдауы маңызды [131]. 

Зерттеушілер синергетикалық  тұғыр қатарында педагогикалық жүйелерді 

басқаруда өзіндік ұйымдасу мен өзін-өзі дамыту тетіктеріне сүйенудің 

маңыздылығы айқындалатын, атап айтқанда оқу қоғамдастықтарының (білім 

беру саласы, білім беру ұйымы, оқу тобы және т.б.) деңгейінде, тұлғалық (білім 

алушының, педагогтың) деңгейінде, әсіресе жеке, топтық рефлексия арқылы 

ұйымдастыруды айтады [130, б.172]. 

Отандық ғалым З.Ж.Жаңабаев педагогика мен синергетиканың 

арасындағы тығыз байланысты көрсете отырып, педагогикадағы жүйелілік-іс-

әрекеттік тәсілдер синергетикалық тұғыр негізінде дамитындығын айтады[132]. 

Білім беру мазмұны аспектісінде синергетика бүгінгі күнде аса өзекті 

мәселені шешу үшін оның тәртіптік құрылымынан арылып және әр түрлі пәндер 

бойынша білімдерді біріктіру, кіріктіру ұстанымын жүзеге асыру бойынша 

әдіснамалық негіздерді қамтамасыз етеді. Әр түрлі жаратылыстағы құбылыстар 

мен үдерістердің тұтастығын аша келе, синергетика әр түрлі пәндік ғылыми 

білімдерді ортақ жүйеге біріктіру, кіріктіру үшін жалпы негіздемелерді 

айқындауға, бағыт белгілеуге мүмкіндік береді, сонымен қатар олардың 

теориялық және әдіснамалық деңгейлерінде бірігуінің жаңа тұжырымдамалық 

тұғырнамасы болуы мүмкін [133]. 

Сонымен педагогикалық құбылыстарды қарастыруға синергетиканың 

әдіснамалық түсініктерін қолдану олардың мәнін терең және жан-жақты ашып 

қана қоймай, тәжірибелік педагогикалық іс-әрекетті барынша тиімді атқаруға 

мүмкіндік береді. Әсіресе, бұл оқытуға деген кез келген біржақты бағдарланған 

тұғырдың шектелуін түсінуге ықпал етеді – ол танымдық, әлеуметтік, тұлғалық 

бағдарланған білім, экологиялық немесе мәдениеттанымдық тұғыр және т.б. 

болса да, кіріктірілген білім беру парадигмасын іздеуге ынталандырады.  
 

2.2 Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың мәні мен мазмұны 

Болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін  

басқаруға даярлығын қалыптастыру ұғымының мәнін анықтау барысында 

«даярлық» түсінігінің мағынасына мән береміз.  

В.Дальдің түсіндірме сөздігінде «даярлық» ұғымына «дайынның жай-күйі 

немесе қасиеті» деген анықтама беріледі. «Даяр» ұғымы «толыққанды 

аяқталуға жеткізілген, жетілген, дайындалған» деген мағынада түсіндіріледі 

[134].  

Даярлық түсінігін В.И.Селиванов, Б.Ф.Райский  «белгілі бір 

психологиялық жағдай»  деп ұғындырса, М.И.Дьяченко, Л.А.Кандыбович 

«жеке тұлғаның тұрақты сипаты» тұрғысынан түсіндіреді [135]. К.К.Платонов 
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даярлық ұғымын нақты талаптар тұрғысынан  нормаға келтіру деп айқындайды 

[136]. Сондай-ақ, ол психологиялық даярлықтың негізі мен мазмұнын белсенді 

мүмкіндіктердің қатынасы деп көрсетеді. Біздіңше, мұндай анықтамалар 

даярлық түсінігінің  тұлғаның қасиеті тұрғысынан анықталғандығын 

дәлелдейді. Мұндай пікір басқа ғалымдардың зерттеулерінде де айқын 

байқалады. Мысалы, В.А.Моляко даярлық ұғымын күрделі тұлғалық құрылым, 

қасиеттер мен белгілердің көпжоспарлы және көпдеңгейлі жүйесі, деп 

түсіндіреді. Олардың жиынтығы субъектіге өзінің іс-әрекетін сәтті орындауға 

септігін тигізетіндігін танытады [137]. Осы анықтама, даярлық тұлғаның 

субъективті қасиеттерінің көрінісін білдіреді. 

Ал, И.П.Волков даярлық түсінігін іске қосушы сапа тұрғысынан 

қарастырып, тұлғаның іс-әрекет процесінде көрініс табатындығын көрсетеді. 

Өйткені мұндай мүмкіндіктер адамның ішкі және сыртқы әрекеттерді 

орындауына белгілі деңгейде көмектеседі. Сондай-ақ, ол адамның белгілі бір іс-

әрекетті орындамас бұрын дайындық және орындау кезеңінен тұратын   екі 

сатыдан өтуі керектігін айтады [138].  

Осы анықтамаларды талдау бізге «даярлық» ұғымын тұлғаның ішкі күйі, 

сапасы, қасиеті, осы күйдің сыртқы сипаты оның белгілі бір әрекетке дайын 

болуының көрінісі, деп ұғынуымызға себеп болды.    

Білім беру саласындағы тұлғаның кәсіби даярлығы – бұл кәсіби-

педагогикалық іс-әрекет үдерісіне сәйкес келетін тұлғаны қалыптастыру 

процесі [139]. Бұл біздің жағдайымызда басқару іс-әрекетіне қалыптастыру 

процесі. 

Болашақ педагогтың басқару іс-әрекетін қалыптастыру педагогикалық 

жоғары оқу орындарының кәсіби даярлау процесінің құрамына енеді. Біздің 

зерттеу объектіміздің – болашақ мұғалімнің кәсіби даярлығы болғаны да 

сондықтан.  Осы тұрғыдан ғалымдардың «кәсіби іс-әрекетке даярлық» 

ұғымына берген анықтамаларына талдау жүргізсек, В.А.Крутецкий «іс-әрекетке 

даярлықты» іс-әрекеттің сәтті болуын айқындайтын тұлғаның қасиеттерінің 

жиынтығы деп көрсетсе [140], бұл ойды қазақстандық ғалым-психолог 

Ж.Ы.Намазбаева да «барлық іс-әрекеттің сәтті болуы тұлғаның қасиеттеріне, 

әлеуметтік пен мәдени ерекшеліктеріне, кәсіби біліктіліктеріне 

байланыстылығын негіздеген [141].   

Ал бұл болса, болашақ мұғалімдердің белгілі бір іс-әрекетке даярлығын 

қалыптастыру барысында тұлғалық қасиеттерінің дамуын, білім, біліктерінің 

артуын есепке алудың қажеттілігін туындатады.  

Белгілі қазақстандық педагог ғалым Н.Д.Хмельдің тұжырымдауынша 

«педагогикалық іс-әрекетке даярлық» – арнайы оқыту және өзіндік тәжірибенің 

ықпалымен қалыптасатын күрделі құрылым. Бұл құрылымы жағынан бірнеше 

элементтерден тұрады, педагог тұлғасының кәсіби маңызды қасиеттерінен, 

білімінен және шеберлігінен қамтиды [142].  Демек ол, педагогикалық іс-

әрекетке даярлық болашақ мұғалімнің кәсіби маңызды қасиеттері, білім, 

шеберліктен құралған кіріктірілген сипаттамасы екендігін айқындайды. 

Осындай  ой  В.А.Сластениннің  де зерттеуінде көрініс тапқан. Ол даярлықтың 
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маманның кәсіби және тұлғалық қасиеттерінің кешенінен көрінетіндігін 

негіздеген [143].  Педагогтың кәсіби іс-әрекетке даярлығы ұғымының мәнін 

В.С.Ильин, Н.Г.Ковалевская «уәждемелік және процессуалды компонеттердің 

ажырамас бірлігі» деп көрсетуінде де тұлғалық және кәсіптік құзыреттер 

қарастырылады [144]. Бұл пікірлердің біздің зерттеуіміз үшін қызығушылық 

тудыратындығы анық. 

Сонымен бірге педагогикалық зерттеулерде болашақ мұғалімнің кәсіби іс-

әрекетінің белгілі бір әрекеттерге даярлығы мәселесі де  қарастырылған. 

Мысалы, отандық ғалым Н.Н.Хан еңбегінде мұғалімнің педагогикалық 

процесте ынтымақтастықты жүзеге асыруға даярлығы мұғалімнің кәсіби іс-

әрекетінің негізгі аспектісінің сапалық сипаттамасы тұрғысынан айқындалған. 

Және оның оқытылатын пәндердің мазмұнының негізінде оқушылармен өзара 

байланыс кезінде оқу процесінде туындайтын керағарлықтарды шешуге қажетті 

білім және дағдының жиынтығынан көрініс табатындығы негізделген [145]. Ол 

зерттеліп отырған мәселенің ерекшеліктеріне байланысты тұлғаның біліміне, 

сондай-ақ дағдының жиынтығында көрініс беретін кәсіби қасиеттеріне басты 

назар аударады. 

Л.К.Ветеренникова іс-әрекетке даярлық ұғымын «педагогтың кәсіби мәнді 

қасиетін, ол үшін қажетті жалпы және арнайы білім, іскерлік, дағдыларының 

жиынтығы мен педагогикалық іс-әрекетін іске асыруға талаптарын біріктіретін 

білім» деп көрсетеді [146]. Демек оның да іс-әрекетке даярлықты кіріктірілген 

білім тұрғысынан қарастырғанын байқаймыз.   

Осындай ойлар  «оқушылардың әр түрлі іс-әрекеттерінде белгілі бір 

материалды пайдалануға студенттердің даярлығы» қарастырылған ғылыми 

еңбектерде де көрініс тапты. Мысалы, А.С.Магауова «педагогикалық іс-

әрекетті халық педагогикасының озық дәстүрлерінде қалыптасқан жеке 

тұлғаны қалыптастырудың жалпы гумандық мұраттарына сәйкес іске асыруға 

мүмкіндік беретін педагогтың жеке тұлғалық кіріктірілген қасиеті» деп 

түсіндіреді [147]. 

Сондай-ақ, педагог ғалым Ұ.М.Әбдіғапбарова оқушыларды тәрбиелеуде 

қазақ ұлттық ою-өрнек өнерін пайдалануға студенттердің даярлығы түсінігіне 

«қазіргі уақытта студенттердің бұл іс-әрекеттің мәнділігін түсінуін, өнертану, 

кәсіби педагогикалық білімдері мен іскерліктерінің жиынтығын, оларды 

практикада қолдана білуімен анықталатын кәсіби мәнді тұлғалық қасиетінің 

қалыптасуын құрайтын қазақ ұлттық ою-өрнек өнеріне негізделген күрделі 

біртұтас білім» деп өз анықтамасын берген[135,б.  67].  

Сонымен бірге Ұ.М.Әбдіғапбарова, А.М.Байкулова «Оқушы лидерді 

тәрбиелеу» монографиясында даярлық ұғымын тұлғаның ұстанымдық іс-

әрекетін жүзеге асыруға қажетті қасиеттері мен сапаларын белгілі бір құрылым 

негізінде қалыптастыруға бағытталған процесс ретінде қарастыра отырып, 

тұлғаның жеке психологиялық нышандары мен лидерлікке мүмкіндіктері 

дамуының, мотивациясы қалыптасуының күйі мен сапасы тұрғысынан 

негіздеген. Ал лидерлікке даярлық дегеніміз, лидерліктің табыстылығын 
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анықтайтын тұлғаның құндылықтық, танымдық, іс-әрекеттік құрамдарын жеке 

тәжірибесінде жүзеге асыруға дайын болуы, деп анықтайды [148].   

Біздің жұмысымызға жақын келетін А.Жунисбекованың зерттеуінде 

«болашақ маманның басқару іс-әрекетіне даярлығы» оның осы саладан білім 

мен дағдылары қалыптасқан тұлғалық интегралдық сипаттамасы тұрғысынан 

қарастырылады. Өйткені ол өз еңбегінде «бастауыш сынып мұғалімінің 

басқарушылық құзыреттілігі - көшбасшылық қасиеттерге ие, оқушылардың 

оқу-танымдық іс-әрекетін, оқу ресурстарын, оқу тобын, ақпаратты, оқу-

танымдық іс-әрекеттің сапасы мен нәтижелілігін басқару функцияларына 

сәйкес қолдана алатын мұғалімнің жеке басының интегративті сипаттамасы» 

деп, көрсетеді. Ал мұғалімнің басқару іс-әрекетіне даярлығы – белгілі бір іс-

әрекет түріне даярлау жүйесінде болашақ маманға қойылатын ерекше 

талаптарға сәйкес оның кәсіби басқарушылық білім мен дағдылардың жоғары 

деңгейін қалыптастыруды қамтитындығын атап өтеді [149].  

Сонымен жоғарыда  берілген ғалымдар анықтамаларына жасалған талдау 

«педагогикалық іс-әрекетке даярлық»  ұғымының бірдей 

қарастырылмағандығын көрсетті  (Сурет 4). 

 

 

 
 

Сурет  4 – Даярлық ұғымының  еңбектерде қарастырылуы 
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Суретте көрсетілгендей «педагогикалық іс-әрекетке даярлық»  ұғымын  

Н.Д.Хмель болашақ маманның қасиеті, білімі, шеберлігі қалыптасатын 

күрделі құрылым деп анықтаса,  Ж.Ы.Намазбаева, А.Сластенин, 

В.А.Крутецкий, А.С.Магауова кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің кешені,  

Н.Н.Хан сапалық сипаттама деп түсіндірсе, В.Е.Волкова іске асырылатын 

сапа, Л.К.Ветеренникова кіріктірілген білім деп ұғындырады. 

Ұ.М.Әбдіғапбарова, А.М.Байкулова күрделі біртұтас білім, сапаларын жеке 

тәжірибесінде жүзеге асыруға дайын болуы, В.С.Ильин, Н.Г.Ковалевская 

уәждемелік және процессуалды компонеттерінің ажырамас бірлігі деп 

анықтаған.  
Осы ой-пікірлерді қорыта айтатын болсақ, ғалымдардың «педагогикалық 

іс-әрекетке даярлық» ұғымын қарастыруында мағынасы тұрғысынан аса 

алшақтық білінбейді. Олардың бірі даярлық ұғымын тұлғаның қасиеті, екіншісі 

кіріктірілген білімі, үшіншісі сапалық сипаттамасы деп қарастырғанымен, 

олардың барлығы да педагогикалық іс-әрекетке даярлық түсінігінің мәні 

болашақ маманның тұлғалық сапасының, кәсіби білімі мен білігінің белгілі бір 

негізде дамыған деңгейі мен күйі екендігін жоққа шығармайды.  

Біздің зерттеуімізде  де «даярлық» ұғымы «даяр болу», яғни басқару іс-

әрекетіне дайын болу тұрғысынан қарастырылады.  Сондықтан біз де жоғарыда  

талдау жасалған анықтамалардың ішінен Н.Д.Хмельдің «болашақ маманның 

бойында қалыптасатын күрделі құрылым (қасиет, білім, шеберлік)» деп 

педагогтың іс-әрекетке даярлық ұғымына берген анықтамасын негізге ала 

отырып, оны өз зерттеу пәнімізге қатысты нақтылаймыз.  

Біз  «педагогикалық іс-әрекетке даярлық – белгілі бір пән аясындағы 

талаптарды нәтижелі жүзеге асыруға арналған жеке-тұлғалық қасиеттер, 

теориялық білім мен практикалық білік кіріктірілген біртұтас құрылымның 

дайын күйі» деп нақтылаймыз.                                                           

Өзіміз тұжырымдаған анықтаманың мәнін аша түсу үшін біздің еңбегімізге 

қызығушылық тудыратын болашақ мұғалімдердің даярлығы мен кәсіби-

тұлғалық сапаларын қалыптастыру мәселесіне қатысты зерттелген  бірқатар 

еңбектерге талдау жасағанды жөн көрдік. Соның ішінде классик педагог 

ғалымдардың еңбектеріне назар аударсақ,  Я.А.Коменский өз жұмыстарында 

педагогтың жеке тұлғасын дамыту [150], А.Дистервег педагогтың өздігінен 

білім алуы мәселелерінде, оның тұлғалық дамуына баса көңіл бөлген [151].  

В.Н.Татишев педагогтың тек өз пәнін ғана емес, басқа да салаларды зерделеуге 

қабілетті болуы тиістігін көрсетсе [152], Н.И.Пирогов шығармашылық ізденіс 

үшін педагогикалық тәжірибемен үнемі алмасу қажет деп санады [153]. 

К.Д.Ушинский – педагогтың даярлығы оның жан-жақты дамуы, педагогикалық 

теорияны меңгеруі, шығармашылық ойлауды дамыту қажетті екендігін атап 

көрсетті [154].  

Осы айтылғандар XVIII-XIX ғасырлардағы педагогика ғылымында 

педагогикалық іс-әрекеттің әлеуметтік маңыздылығы мен оның жеке 

тұлғасына, кәсіби шеберлікке даярлау мен дамытуға жоғары талаптар  
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қойғанын көрсетеді. Педагогтың осы кезеңдегі даярлығы  адамның еркін 

шығармашыл тұлға ретіндегі гуманистік түсініктерінде негізделеді,  «жанды 

күту», «оның күштерін өрістету», құдай алдындағы қорқыныш, кәсіби 

борышын орындаудағы шыдамдылық секілді құндылықтардың көрінуіне 

бағдарланады [155].  

XIX ғасырдың 90-шы жылдарына дейін мұғалімдерді даярлау  –  пәнді білу, 

сондай-ақ діни сенім, сенімділік, орындаушылық, отансүйгіштік және сыртқы 

сыпайылық сияқты нұсқауларды білу қажеттілігінен басқа аса бір  арнайы кәсіби 

бағдарларды көздей қоймады. 

ХХ ғасырдың педагог ғалымдарының (П.П.Блонский, А.Г.Калашников, 

С.Т.Шатский және т.б.); қазақ зиялыларының (А.Байтұрсынов, М.Жұмабаев, 

М.Дулатов, Ж.Аймауытов, Х.Досмұхамедов, С.Қожахметов және т.б.)  

еңбектерінде педагогтың  ХХ ғасырдың 20-30-жылдардағы маңызды қасиеттері 

қатарында сыныптағы, ұжымдағы шығармашылығы, балалардың өмірін 

ұйымдастыра білуі мен қабілеті, баланы зерттей білуі секілді қасиеттер 

көрсетілсе,  70-ші жылдарда мұғалімдердің кәсіби және тұлғалық даярлығына 

қойылатын талаптар күшейгені байқалады. Дейтұрғанмен олар идеологиялық 

және теориялық даярлыққа – ұжымды басқара білуге, оқыту әдістемесін 

меңгеруге, оқытудың тиімділігін қамтамасыз етуге басым бағытталғанын 

көрсетті. 

Сондай-ақ,  ХХ ғасырдың соңында педагогтың тұлғасына қойылатын 

талаптар кеңейтіліп, психологияландырылды. Мәселен олардың қатарына 

белсенділік, коммуникативтік, эмпатия, кәсіби рефлексия (Ж.Ы.Намазбаева, 

С.М.Жакупов, Н.Б.Жиенбаева, М.А.Перленбетов,  және т.б.),  ақпараттық 

(Т.О.Балыкбаев, Е.Ы.Бидайбеков, К.М.Беркімбаев және т.б.), үздіксіз және 

кәсіби өздігінен білім алуға ұмтылыс (А.К.Мыңбаева, Қ.А.Сарбасова, 

Н.Б.Жаманқұлова А.Р.Боранбаева және т.б.) секілді қасиеттер енгізілген. 

ХХІ ғасырда болашақ мұғалімнің кәсіби-тұлғалық даярлық сапалары 

қатарында  лидерлік (Ұ.М.Әбдіғапбарова, Б.Баймуханбетов, А.Байкулова және 

т.б.), креативтілік, сыни ойлау, интеллектуалдық (Б.А.Тұрғынбаева, 

В.Х.Адилова, М.А.Кудайкулова, Т.Жанқұл және т.б.), басқарушылық 

(Т.М.Баймолдаев, Д.Н.Кулибаева, С.К.Исламгулова, К.Ж.Аганина, З.А.Исаева, 

Ж.Б.Умирбекова, Д.К.Садирбекова, А.Н.Санхаева және т.б) ендірілді.  

Сонымен қатар қазіргі болашақ педагогтың кәсіби-тұлғалық сапаларының 

жіктемесі берілген еңбектерді талдайтын болсақ, Ж.Р.Бәшірова, Н.С.Әлқожаева 

жаңа дәуір педагогының пәндік білімнің жүйесін, ғылыми білімнің әр саласы 

бойынша білік пен дағдыны игеріп қана қоймай, оқыту технологиясының 

жүйесін, оқу қызметінің біліктілік пен өмірлік дағдыларды игеруіне 

бағытталған құралдары мен әдістерін игерген маман болуы тиістігін көрсетеді 

[156]. 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби мәнді сапаларын сөз еткенде 

А.А.Бейсенбаева, Қ.Т.Атемова оның бір көрсеткіші сөйлеу мәдениетінің 

жоғарылығы екендігін дәлелдеп,оның қатарында ойын жеткізе білу; еркін 
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сөйлеу мен көпшілікті өзіне баурап алу қабілетін; ой мен сөздің біртұтастығын 

және т.б. қасиеттерді атайды [157]. 

К.С.Успановтың зерттеуінде  болашақ мұғалімнің кәсіби мәнді сапалары 

қатарында гумандылық, елестетушілік, жете ұғынушылық, педагогикалық 

қарым-қатынас, педагогикалық мәдениет, қоғамдық белсенділік, ұжымшылдық  

жан-жақты негізделсе, Ж.А.Жүсіпованың еңбегінде әрекетшілдік сапа 

(жауапкершілік, ар, намыс, еңбексүйгіштік, нақтылық); рефлексивті сапа 

(ұқыптылық, тиянақтылық, өзіне сын көзімен қарау, білімпаздық); 

коммуникативік сапа (шыншылдық, сенімділік, ұстамдылық, талап қоя 

білушілік, міндеттілік); эмпатиялық сапа (өзін түсіну, қайырымдылық, 

өзгелерді түсіну, қайғыға ортақтаса білу қабілеттілігі) анықталады [158].  

Ж.Ы.Намазбаева, З.Ш.Каракулова  тұлғалық-кәсіби қасиеттерге 

құндылық-адамгершілік: мейірімділік, шынайылық, ұқыптылық, 

жауапкершілік, тиянақтылық, өзін-өзі сыни бағалауы; эстетикалық: 

эстетикалық сезімінің болуы, нақты эстетикалық қабілеттер (музыкалық, әдеби, 

моторлы т.б.);  коммуникативтік: ұйымдастыру қабілеттері, лидерлікке 

дайындығы; коммуникативті қабілеттері; уәждік (мотивация): кәсіби 

қызығушылықтар мен икемділігі, мотивтердің тұрақтылығы; мотивтердің бір-

біріне қайшы келмеуі; эмоционалды-еріктік: эмоционалдығы, тұрақтылығы, 

шыдамдылығы, стреске тұрақтылығы сапаларын жатқызады [159].  

Н.С.Ахтаеваның топтастыруы былайша жіктеледі:  кәсіби сапалар: кәсіби 

қызметіне шығармашылық тұрғыдан қарау;  жаңашылдықты, кәсібилігін үнемі 

үздіксіз жоғарылату; өздігінен білім алу; өзін-өзі өзі дамыту; педагогикалық 

шеберлік; кәсіби құзыреттілік; кәсіби дамудың жан-жақтылығы; эрудиция; 

студенттің психологиялық ерекшеліктерін ескеру; жекелік тұғыр; студенттің 

мотивациясын, қызығушылығын оята алу біліктілігі; мамандығын сүю, 

қызығушылығы; тұлғалық қасиеттері:еңбекқорлық, жауапкершілік, әділеттілік, 

объективтілік, ұстанымшылдық, ұйымдастырушылық, тәрбиелілік, 

шыдамдылық, гуманистік, балаларға сүйіспеншілік, өнегелік, ұқыптылық, 

адалдық, оптимисттік, әзіл-сықақ сезімі, мейірімділік, достық, демократиялық, 

талап қоя білу, өзін-өзі бақылау, өзін-өзі ұйымдастыру, өзін сыни тұрғыдан 

бағалау, өзін-өзі талдау, абырой, харизма, беделдік, сүйкімділік, эмпатияға 

қабілеттілік, ықыластық, зияткерлік, тактикалық; қабілеттері: көшбасшылық 

қабілеттері, өзіне өзгелерді ілестіре алу икемділігі, суггестивті қабілеттері, 

коммуникативтік қабілеттері, шешендік, ұйымдастырушылық қабілеттер; 

кәсіби іс-әрекеттері:білім беру, оқу үдерісін ұйымдастыру және жүзеге асыру, 

түзету, тұрмыстық тәжірибені ғылымның тәжірибесіне еңдіре алу, студенттің 

тұлғасын қалыптастыру және дамыту [160].  

Т.З.Рысбекова, С.Рысбекова педагогтың кәсіби қалыптасуында оның   

интеллектуалдық, (кәсіби білімі және тәжірибе) эмоционалды, (эмоциялық 

сезімі) іс-әрекеттік (іскерлік даярлығы, өзін-өзі ұстай білуі) рухани-

адамгершіліктік (құндылық бағдары, мәдениеті) мәдениетінің дамуы 

қажеттілігін көрсетеді [161]. 
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Болашақ маманның педагогикалық іс-әрекетіне даярлығын сипаттайтын 

жеке кәсіби-тұлғалық сапаларының түрлері мен жіктемелерінің көптігін 

жоғарыда ғалымдардың негіздеген ойлары мен айқындаған топтамалары 

дәлелдейді. Осы еңбектерді талдау нәтижесі бізге зерттеу пәнімізге сәйкес 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға болашақ  мұғалімдердің дайын 

болғандағы күйін көрсететін сапаларын  анықтап алудың қажеттілігін 

тудырады.  

Осы тұрғыдан біздің зерттеуімізге жақын келетін  соңғы жылдарда PHD 

диссертациялық жұмыс аясында орындалған еңбектерге талдау жасаймыз. 2018 

жылы диссертациясын қорғаған Д.Садирбекованың болашақ педагогтардың 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін зерттеген еңбегінде 

оның басқарушылық құзыреттілігінің құрамын «тұлғалық сапалар, 

педагогикалық және менеджерлік білім, білік, дағдылар» үш топқа бөліп 

қарастырады. Ол болашақ мұғалімнің басқарушылық құзыреттілігінің тұлғалық 

сапалары қатарында ізгілік, эмпатия, толеранттылық қасиеттерін атайды; 

педагогикалық тобында танымдық білімдер, зияткерлік біліктер, 

коммуникативтік дағдыларды қарастырады, ал  менеджерлік тобын 

көшбасшылық қабілеттерге, ұйымдастырушылық біліктерге, шеберлік 

дағдыларға бөліп көрсетеді  [68, б. 65]. 

2021 жылы диссертациясын қорғаған А.Санхаеваның болашақ 

педагогтардың білім беру жүйесінде корпоративті басқаруға даярлау мәселесін 

қарастыру барысында болашақ мұғалімнің даярлығын құрайтын сапаларды 

арнайы топтастырып көрсетпегенімен, даярлау міндеттерінде олардың бойында 

қандай білім, білік, дағдылар мен тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру 

қажеттігін атап көрсетеді. Ол осы міндеттер қатарында білім берудегі 

менеджмент жүйесін корпоративті басқаруға кәсіби іс-әрекетіне тұрткісі мен 

қызығушылығының; білім берудегі менеджмент жүйесін корпоративті басқару 

саласынан теориялық, әдістемелік білімдерін; оны жүзеге асыруға арналған 

практикалық іскерліктері мен дағдыларын; мінез-құлқын эмоционалдық-еріктік 

өзін-өзі реттеушілігін; өзінің іс-әрекетіне сыни қатынасын, өзін-өзі дұрыс 

бағалауын қалыптастыру керектігін қарастырады [162]. 

Бізідің зерттеуімізге қызығушылық тудыратын осы талдау жасалған 

еңбектерде Д.Садирбекованың да, А.Санхаеваның да пікірлерінде болашақ 

мұғалімнің басқаруға даярлығында тұлғалық сапалар мен осы саладан білім, 

білік, дағдыларының болу қажеттілігі негізделеді. Олардың пікірлері бірін бірі 

толықтырып, басқаруға даярлықтың тқлғалық сапалардан, білім, біліғ 

дағдылардан тұратын біртұтас құрылым екендігін дәлелдей түседі. Ал бұл 

болса, ғалымдардың даярлық ұғымына берген анықтамаларын талдау негізінде 

осы  2.2 параграфында  біздің «педагогикалық іс-әрекетке даярлық – белгілі 

бір пән аясындағы талаптарды нәтижелі жүзеге асыруға арналған жеке-

тұлғалық қасиеттер, теориялық білім мен практикалық біліктің кіріктірілген 

біртұтас құрылымының дайын күйі» деп нақтылаған анықтаманың ғылыми 

негізділігі мен айқындылығын айғақтайды. Әрине оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқару – педагогикалық іс-әрекеттің құрамына енетіндіктен өз 
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анықтамамыз тірек ете отырып және жоғарыда талданған ғалымдар пікірлерін 

құптай келе,  болашақ мұғалімдерді кәсіби іс-әрекетіне даярлау құрамындағы 

ғалымдардың топтастырған жіктемелерін, айқындаған даярлық құрылымын 

негізге ала отырып өзіміздің зерттеу пәнімізге сәйкес «оқушыларының өздік 

оқу-іс-әрекетін  басқаруға болашақ  мұғалімдердің даярлығы» ұғымына 

анықтама береміз. Сонымен біздің тұжырымдауымызша  «оқушыларының 

өздік оқу-іс-әрекетін  басқаруға болашақ  мұғалімдердің даярлығы 

дегеніміз  – оның аталған процесске қойылған талаптарды нәтижелі жүзеге 

асыруға арналған жеке-тұлғалық қасиеттері, кәсіби-педагогикалық білімі мен 

басқарушылық білігінің кіріктірілген біртұтас құрылымының дайын күйі».   

Зерттеу барысында біз болашақ  мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін  басқаруға даярлығының мәндік құрылымын жасаймыз (Сурет 5).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет 5 - Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығының мәндік құрылымы 

 

Осы тұста болашақ  мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға даярлығының мәндік құрылымын аша түсіндіріп, негіздеп өткенді 

жөн көрдік.  

1-інші болашақ  мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға қажетті жеке-тұлғалық қасиеттерін анықтауға мән береміз.  

Өйткені 1.2 параграфында талдау жүргізілгендей оқушының өздік оқу іс-

әрекетіндегі барлық деңгейдегі белсенділік жағдаяттық, эпизодтық болуы 

мүмкін немесе тұрақты тұлғалық сапаға көтерілуі мүмкін. Яғни, болашақ 
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кәсіби 

педагогикалық 

басқарушылық 

Даярлық құрамы 

Нәтижесі: оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

мұғалімдердің даяр болуы 

Мәні – болашақ мұғалімдердің педагогикалық іс-әрекетке даярлығы 

психологиялық теориялық практикалық 
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мұғалім жеке тұлғаның әрекетке қатынасының тұрақтылығына қарай 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің белгілі бір түрлерінде, белгілі бір 

жағдайда көрінетін жағдаяттық белсенділік пен оқушының бойында 

шығармашылық әрекетті ажырата білу керек [20, б. 26]. Бұл жағдайда болашақ 

мұғалім оқушы тұлғасының бағыттылығы оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің 

күшті және тұрақты түрткісі арқылы көрінетінінін түсініп, оны дамытуға ықпал 

ете алуы тиіс. 

Уәждеме – белсенділікті ынталандыратын түрткілердің жиынтығы, 

уәждемелік әрекет процесі [19, б. 38]. Өздік оқу іс-әрекетінде дәл осы 

танымдық түрткінің болғаны жөн. Осы түрткі, ceteris paribus, танымдық 

әрекетті барынша тиімді ете алады. Тек танымдық түрткі ғана оқушының 

оқығанын сабақта естігенімен салыстыруға, мәтіннің әртүрлі фрагменттерін 

талдауға және салғастыруға, анықтамалық әдебиеттерге сілтеме жасауға, өзіне 

түсінікті конспект жасап, рефераттар жазуға мәжбүр етеді. Кез келген басқа 

түрткі сөзсіз әрекеттің бұрмаланған мазмұнын тудырады. Басқалардың алдында 

жарқырауға деген ұмтылыс назардың әсерлі ақпаратқа шоғырлануына және 

тақырыптағы үстірт бағыттылыққа әкеледі. Жазалаудан қорқу және үлгермеу 

қорқынышы және т.б білімді формальды түрде меңгеруде жауап береді [18, б. 

139]. Осыған байланысты болашақ мұғалім оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқару пәнін игермес бұрын өзіне мына сұрақты қойғаны пайдалы: «Мен мұны 

не үшін және неліктен үйренгім келеді?» және осы сұраққа мүмкіндігінше 

шынайы жауап бергені дұрыс.    

Осыған байланысты жоғары позитивті уәждеме қабілеттер немесе қажетті 

білім, білік және дағды қоры жеткіліксіз болған жағдайда өтемдік сәт рөлін 

атқара алады [20, б. 27]). Сондықтан да болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға психологиялық даярлығын 

қалыптастыруда олардың осы процеске түрткісінің болуын есепке алу және 

оны дамытудың қажеттігі туындайды.    

Бұдан басқа да болашақ мұғалімнің аталған процеске психологиялық 

даярлығында мән беретін жәйттар бар. Мәселен, оқу-танымдық тапсырманың 

нақты тұжырымы болашақ мұғалімге оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің 

сипатын болжауға және сәйкесінше осы процесті басқаруға мүмкіндік береді.  

Сондай-ақ, болашақ мұғалімнің оқушының өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудағы негізгі әрекетінің бірі – оқушыны белсендіру. Өйткені бұл: 

 - оқушының білімді меңгеруге, практикада қолдануға қызығушылығын 

ояту, белсенділігін, шығармашылығын, дербестігін арттыру мақсатында білім 

мен оқу құралдары жүйесін жетілдіруге бағытталған мұғалімнің мақсатты іс-

әрекеті;  

- оқушының бұрыннан бар білімін жетілдіруге және жаңа білімді іздеуіне 

көмектесу;  

- университеттің оқу-тәрбие процесі жағдайында оқуды оңтайландыруға, 

психикалық күйзеліске, білімді, білік пен дағдыны меңгеру барысында ерікті 

күш-жігерді дамытуға, барлық психикалық процестер мен күйлердің іс-әрекетін 

үйлестіруге бағытталған болашақ мұғалімнің іс-әрекеті. 
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Оған қоса Л.Д.Столяренко атап өткендей, оқу-танымдық іс-әрекетті 

басқарудың өзіндік ерекшеліктерін ескеру қажет, олар:  

1) саналы және жүйелі әсер ету, ол әрдайым стихиялық реттеуге 

артықшылық береді;  

2) субъект пен басқару объектісі арасындағы себеп-салдарлық 

байланыстардың болуы;  

3) басқарылатын ішкі жүйенің (оқытушының) бірінен ауысу динамикасы 

немесе қабілеті; 

4) сенімділік, яғни басқару жүйесінің процестің белгілі бір жағдайларында 

берілген функцияларды орындау қабілеті;  

5) тұрақтылық – жүйенің белгіленген траектория бойынша қозғалысты 

сақтау қабілеті: мақсат – әрекет – нәтиже – жаңа мақсат [163]. 

Осыған сүйене отырып, оқытушы өзін білдіреді және өз іс-әрекетін өзінің 

педагогикалық іс-әрекетіне бағыттайды, ондағы белсенділігін көрсетеді деп 

қорытынды жасауға болады. Педагог іс-әрекеттердің мақсаттарын өзі 

тұжырымдайды, оларға қол жеткізу тәсілдерін таңдайды, алынған нәтижелерді, 

сондай-ақ өзінің жеке қасиеттерін өзі талдайды және түзетеді.  

Білім алушылардың танымдық іс-әрекетін басқару мәселесін қарастырған 

ғалым Н.Ф.Талызина басқарудың жалпы теориясына сүйене отырып, оқу 

процесін басқарудағы  ерекшеліктерді атап өткен.  Соның бірі, оқу-танымдық 

іс-әрекет үрдісі ой еңбегі мен күш-қуатының біршама шығындалуын қажет 

етеді. Ал оны жүзеге асыру әрбір білім алушының қолынан келе беретін нәрсе 

емес. Өйткені интеллектуалдық іс-әрекетке барлық білім алушылар бірдей 

жақсы деңгейде дайын бола бермейді. Сондықтан оқу-танымдық іс-әрекет 

барысында тек қана білім қоры жинақталып қана қоймай, ұзаққа созылған зейін 

аудару, ақыл-ой күшін, ерік күшін жұмсау, ең маңызды нәрсеге назар аудару 

сияқты күрделі үрдіс те жүзеге асырылады [164].  

Оқушының өздік оқу іс-әрекетінің нәтижелері еңбек іс-әрекетінің нәтижесі 

сияқты нақты көрініс таба қоймайды. Мұғалімнің өз жауабына қойған бағасына 

қанағаттанбаған оқушы «Мен оқыдым-ғой»,– деп наразылығын білдіреді. «Мен 

оқыдым, мен білемін», – деген сенімі оның жетістігі аз болғанымен, көп уақыт 

пен күш бөлген еңбегінің нәтижесінде болып отыр. Оқушының үлкен еңбегі 

мен оны мұғалімнің бағалауының арасындағы мұндай сәйкессіздік оқушы үшін 

қосымша қиыншылық туындатады. Оқушының ұмтылыстары мен іскерліктері 

арасындағы сәйкессіздік көп жағдайда оның оқуға деген кері қатынасын 

қалыптастырады, тіпті оқушы оқуға келуге де ынтасыз болады [165]. 

Оқушының өздік оқу іс-әрекетінің барысын күрделі әрі қызықсыз ететін 

осындай қиындықтар оқыту процесінің ішкі мазмұны мен сыртқы сипатының 

арасында сәйккестік орнатуды қажет етеді, Ал бұл жағдайдың нәтижелі болуы 

мұғалімнің осындай процесте сенімді шешім қабылдай алуына, эмоционалдық 

тұрақтылығынан, өзіндік рефлексиясынан талап етіледі. 

Сондай-ақ, өздік оқу іс-әрекетіне оқушының өзінің қатынасы қандай 

болмақ деген мәселеде оның оқу-танымдық іс-әрекетіне үнемі мұғалім 

басшылық етеді. Оқушы оқыту үрдісіндегі оқыту объектісі, ал мұғалім оның 
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субъектісі ретінде бір-бірімен қарым-қатынас жасайды [166] Осындай кезде 

оқушыға мұғалімнің сырттан білім құюмен ғана шектелетін таным процесі 

болса, онда мұғалімнің оқушыға оқу процесіне бей-жай қатысушы рөлін 

ұсынғаны ғана болады. Ал, мұндай жағдай оқушының жалпы рөлін төмендетіп 

қана қоймай, оның танымдық мүмкіндігінің жүзеге асуын да шектейді. Ал бұл 

болса,  оқушының өзі оқу-танымдық іс-әрекеттің белсенді субъектісіне айналуы 

қажеттігін туындатады. Нақ осы жағдай қазіргі жалпы орта білім беретін 

мектептердің білім берудегі жаңашылдық бағыттардың негізін құрап отыр. 

Осыған дайын болу болашақ мұғалімнің белсенді болуын да талап етеді. 

Осы талдаулардың бәрі бізге болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығында оның өзіне мақсат 

қоюға түрткісінің болуы, өзіне-өзі сенімді болу, белсенділік, рефлексия сияқты 

сапаларының қалыптасуын қажет етеді. Болашақ мұғалімнің аталған жеке 

тұлғалық қасиеттерін (түрткі, сенімділік, белсенділік, рефлексия) басұару 

процесіне дайын күйге жеткізу олардың психологиялық даярлығында жүзеге 

асады.  

Психологиялық даярлық ұғымының мәнін ашу барысында диспозиция 

және аттитюд түсініктері қолданылады. Диспозиция – субъектінің іс-әрекет 

актісіне, қимылға дайындығы немесе олардың реттілігін білдіреді. В.А.Ядов 

ұсынған диспозициялық тұжырымдама ұғымы тұлғаның әлеуметтік іс-

әрекетінің сипаттамасынан, оның белгілі бір іс-әрекеттерге дайындығына 

байланысты көрінеді. Тұжырымдама тұлғаның белгілі бір әлеуметтік жағдайда 

іс-әрекет етуге дайындығы мен болашақ іс-әрекет шарттарын біріктіреді. Бұл 

бірліктен субъектінің сәйкес жағдайлардағы қажеттіліктері қалыптасады. 

Тұлғаның диспозициясы – иерархиялық негізделген жүйе, оның шыңы 

құндылықты бейімділіктердің жалпы бағытын құрайды. Иерархияның 

ортасында әрқилы әлеуметтік объектілер мен жағдаяттарға әлеуметтік 

қоғамдық қондырғылар жүйесі жатыр. Ал төменгі қабаты – жағдаяттық 

әлеуметтік ұстанымдық бағыттар. Диспозицияның басты өзегі – белгілі бір 

оқиғаға іс-әрекеттің мақсаты мен шарттарына сәйкестігі [167]. 

Даярлықты айқындайтын тағы бір ұғым – аттитюд (француз тілінен 

аударғанда, attitude – кейіп) – белгілі бір іс-әрекетті орындауға дайындық [168]. 

Аттитюд – объектіні бағалаушылық іс-әрекет. Ол когнитивті пікірлер, 

эмоциялар мен іс-әрекеттерден көрініс береді. Ұстанымдық бейімдеушілік 

атқаратын қызметті жүзеге асырып, белгілі бір нақты жағдайда қалай іс-әрекет 

етуі керектігін түсінуге мүмкіндік береді. Аттитюдтің құрылымы дәстүрлі 

түрде когнитивті, эмоционалды, іс-әрекеттік компоненттерден тұрады. 

Аттютид ұстанымдық бағыт деген ұғымға синоним. 

Ұстанымдық бағыт субъектінің белгілі бір жағдайда белгілі бір 

белсенділікпен іс-әрекетті орындауға психологиялық даярлығын білдіреді 

[169]. 

Сондай-ақ, Ж.Б.Байсеитова субъектіге деген қатынас бір жағынан, 

ұстанымдық бағытпен туындаса, екінші жағынан, ол туралы білімнен талап 

етілетіндігін айтады. Ғалым екі жағдайда да даярлық қалыптасуында басты әрі 
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маңызды мағына тәжірибеге берілетінін көрсетеді. Осы тұрғыдан біз 

Ж.Б.Байсеитованың адамның бойында оң ұстанымдық бағытты қалыптастыру 

ол бойынша мақсатты жұмыстар жүргізілгенде ғана оң нәтижесін береді деген 

пікірімен келісеміз [170]. 

Осы талдауларға негізделе отырып психологиялық даярлық ұғымы 

тұлғаның ішкі мазмұнының кешенін білдіретіндігін ескерсек, осы даярлық 

аясында біз зерттеу барысында айқындаған болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға дайын болуында олардың 

түрткі, сенімділік, белсенділік, рефлексия сияқты жеке тұлғалық қасиеттерін  

дамыту мүмкіндігі айқындала түседі. 

Сонымен  болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығы құрамының бірі – жеке тұлғалық қасиеттерін осы 

процеске дайындауңа ықпалы басым – психологиялық даярлық, бұл 

біріншіден.  

Екіншіден, 1.3 параграфында негізделгендей болашақ мұғалімдердің 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-әдістемелік 

басқару қажеттілігі олардың кәсіби-педагогикалық білімдерді, үшіншіден 

басқарушылық білік, дағдыларының  болуын талап етеді. 

2-нші болашақ  мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға қажетті кәсіби-педагогикалық білімдері болуының мәнін ашамыз. 

Бұл 2.1 параграфында негізделген әдіснамалық тұғырлардың  (жүйелік, 

тұлғалық-бағдарлық, іс-әрекеттік, аксиологиялық, синергетикалық) мәнін 

түсінуді және 1.3 параграфында негізді баяндалған осы процессті ғылыми 

негізде ұйымдастырудың ерекшеліктерін білуді қажет етеді.  

Сондай-ақ, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруда оның танымдық 

белсенділігін дамытатын әдістер туралы білімі болуы қажет. Мәселен, 

С.А.Смирнов пен Ю.К.Бабанский ынталандыру әдістері тобын шартты түрде 

үлкен кіші топтарға бөлуге болатын әдістердің жеке тобы ретінде қарастырады: 

1) эмоционалды ынталандыру әдістері; 2) танымдық қызығушылықты дамыту 

әдістері; 3) жауапкершілік пен міндеттемелерді қалыптастыру әдістері; 4) 

оқушылардың шығармашылық қабілеттері мен жеке қасиеттерін дамыту 

әдістері [171]. 

Оқушылардың ақпараттық ортада бар білім, білік және дағдыларын өз 

бетінше кеңейту және қолдану қажеттілігі үнемі туындайтын дербес оқу-

танымдық іс-әрекет жағдайларын мақсатты модельдеу және дамытуға алып 

келеді [172]. 

Педагогикалық жағдаяттарда оқушының позициясына адекватты 

технологияларды қолдану. Бұл ұстанымдар келесідей болуы мүмкін (Ительсон 

Л.Б., Кузьмина Н.В., Сластенин В.А., Исаев И.Ф., Мищенко А.И.): сырттан 

ұсынылатын ақпаратты пассивті қабылдау және дамыту; өңделген ақпаратты 

белсенді тәуелсіз іздеу, анықтау, түрлендіру және жаңғырту; сырттан 

ұйымдастырылған таңдамалы ізденіс, қажетті ақпаратты табу, оны түрлендіру 

және кәсіби деңгейін арттыру мақсатында барынша тиімді пайдалану. 

Білім алушының бірінші ұстанымы оқытушыдан «процесске бағытталған 
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технологиялар» немесе «тұрақты тексерулер мен нұсқаулар арқылы басқару 

технологиялары» сияқты технологияларды қолдануды талап етеді. Екіншісі – 

оқушының оқу-танымдық іс-әрекетін ынталандыратын технологиялар. 

Үшіншісі – проблемалар мен тапсырмаларды қоюға, талқылауға, талқылауға, 

бірлескен жоспарлауға бағытталған технологиялар. 

Ақпараттық интербелсенді орта – қазіргі компьютерлік техника мен 

телекоммуникация құралдарын пайдалану негізінде маманның кәсіби қызметін 

жүзеге асыру үшін жағдайлардың жиынтығын қамтамасыз ететін көп қырлы 

кіріктірілген кеңістік. Сонымен қатар, ол интербелсенді ақпараттық ортаға 

енуді қамтамасыз етіп қана қоймайды, сонымен қатар осы ортаға қатысушыға 

белгілі бір мәселені шешудің дұрыстығын түсінуге, нәтижеге қол жеткізу 

процесіне және әріптестерінің реакциясын қабылдауға және алынған 

нәтижелердің маңыздылығын бағалауға мүмкіндік береді [173]. Әрбір 

оқушының шығармашылық дамуы мақсатында оның стильдік репертуарын 

байыту үшін қажетті оқу ортасын жасау қажет. 

Сонымен, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ғылыми негізде 

ұйымдастыру оқу процесінің барлық құрамдас бөліктерін белсендіруді 

қамтамасыз етуі керек. Сонымен бірге ынталандыру жүйесінің ерекше жағдайы 

білім берудің осы кезеңіндегі іс-әрекеттің мақсатымен анықталады. Өйткені оқу 

процесінде студенттердің танымдық белсенділігін,  ақыл-ой еңбегін, танымдық 

іс-әрекетті жүзеге асыруға ішкі дайындығын дамыту оның функционалдық 

мақсатының туындысы болып табылады.  

Осы айтылғанның бәрі оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруда 

оның ғылыми негіздерін білуді талап етеді.   

Басқарудың психологиялық-педагогикалық теориялары басқару жүйесінің 

зерттелген компоненттерін ұсыну және толықтығы, мазмұнын түсіну және 

белгілі бір оқыту теорияларына сүйене отырып ерекшеленеді. Бұл оның 

басқару теориясынан білімдерінің болуын қажет етеді, 

 Басқарудың келесі аспектілеріне көп көңіл бөлінеді: білім берудің 

мақсатты бағыты, стандарттар түрінде нәтижелерге қойылатын талаптарды 

анықтау; студенттердің өзара әрекеттесуінің педагогикалық тәсілдері; 

студенттердің оқу-танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру; бақылауды 

ұйымдастыру; нәтижелерді есепке алу; оқу құралдарын пайдалану және т. б. 

Әр түрлі деңгейдегі білім беру жүйелері субъектілерінің оқу танымдық іс 

әрекетін басқару – бұл жоспарлау, ұйымдастыру, орындау және бақылау 

арқылы оның субъектілері бірлескен күш-жігердің ұйымдастырылуын және 

олардың әлеуметтік тапсырыспен анықталған білім беру мақсаттарына қол 

жеткізуге жарамдылығын қамтамасыз ететін ерекше – іс-әрекет түрі. Басқаша 

айтқанда, бұл жалпы білім беру процесін де, оның субъектілерінің іс-әрекетінде 

тиімді басқарудың теориясы, әдістемесі және технологиясы. 

Басқарудың құрылымдық компоненттері ретінде мыналар бөлінеді: 

- менеджер (оқытушы немесе білім алушының өзі) тұжырымдайтын 

басқару және басқарылатын іс-әрекеттің мақсаттары, міндеттері мен уәждері 

(біздің жағдайда-оқу); 
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- ақпарат (оның бір жағынан білімнің қазіргі жағдайына және екінші 

жағынан білім беру процесінің талаптарына сәйкестігі); 

- коммуникация құралдары; 

- білім алушылардың құрамы, олардың даярлығының нақты деңгейі және 

оқу іс-әрекетінің нәтижелілігі; 

- оқытушы негізгі жүйе құраушы элемент ретінде, білім алушылардың 

басқару және іс-әрекет мақсаттарын қалыптастыратын, басқарушылық 

функцияларды іске асыру үшін ақпаратқа, құралдарға және басқа да 

мүмкіндіктерге ие шығармашылық даралық. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару дидактикалық процестің 

қажетті құрамдас бөлігі болып табылады. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

ұйымдастыру оның негізгі кезеңдерін ескере отырып құрылуы керек, олардың 

ішінде мыналарды бөліп көрсеткен жөн: мотивация; оқу міндетін қою және 

қабылдау; өзектендірілетін оқу міндетін орындау жөніндегі оқу іс-әрекеттері; 

өзін-өзі бақылауға ауысатын бақылау; өзін-өзі бағалауға ауысатын бағалау. 

Сонымен бірге, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару теориясының 

ережелеріне сәйкес пәндік оқыту логикалық өзара байланысты операцияларды 

кезең-кезеңмен орындау және оған арнайы ақпараттық әсер етуді ұйымдастыру 

арқылы студенттің жағдайын өзгерту процесін мақсатты басқару арқылы 

жүзеге асырылуы керек. Оқытуды басқару алгоритмдері оқу тапсырмаларын 

әзірлеу алгоритмдері ретінде түсіндіріледі. Олар танымның объективті 

заңдарымен және таңдалған оқыту әдістемесімен анықталуы керек. 

Осы айтылғандардың бәрі болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруда дидактикалық білімдерінің болуын керек етеді.  

Ал қазіргі цифрландыру дәуірінде осы дидактикалық білімдерді цифрлық 

платформалар, құралдар арқылы жүзеге асыру (оның түрлері мен мазмұны 3.2 

параграфында кеңінен мазмұндалады) болашақ мұғалімнің цифрлық 

сауаттылығының болуын талап етеді.  

Сонымен  болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығы құрамының бірі – кәсіби-педагогикалық 

білімдерінің болуы – теориялық даярлық. Осы теориялық даярлықта  

болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға дайын күйінің сапалары болып ғылыми негіз, басқару теориясы, 

дидактикалық білім, цифрлық сауаттылық саналады.  

3-інші: оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару шеберлігі көптеген 

факторларға тәуелді болып келеді. Олардың ішіндегі ең негізгісі – мұғалімнің  

өз пәнінен өткізілетін сабақтарды қызғылықты етіп өткізе алуынан бастау 

алады. Бұл үшін мұғалім сабақ пен оқыту түрлерін кеңейтіп, өзінің іс-әрекетін 

шығармашыл етуі, оқушыларға да шығармашылықты талап ететін 

тапсырмаларды көбірек беруі, сабақ үстінде өзбетінше жұмыс істеуін 

қамтамасыз етуі, сабақ үстінде мұғалім мен оқушы арасындағы кері 

байланыстың үнемі жанданып отыруына, үй тапсырмасының орындалуын 

үнемі тексеріп отыруы қажет.  
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Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың тиімділігі проблемалық 

болып көрінеді, бұл бірқатар анықтаушы факторларға байланысты. Бұл 

факторларды анықтау пәндер бойынша пәндік оқу-әдістемелік кешендердің 

электрондық компоненттерін пайдалану кезінде оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруды ұйымдастыру процесінің негізгі компоненттерін 

қарастырумен байланысты [174]. Тікелей басқару әсерін жүзеге асыратын 

субъект ретінде мұғалім, электрондық оқыту құралы, сондай-ақ өзін-өзі оқыту 

процесінде студенттің өзі әрекет ете алады. Білім алушының ұйымдастырылған 

басқару шеңберінде оқытудың пассивті объектісі ретінде емес, өзіндік 

дараланған білім беру траекториясы бойынша ілгерілетуді жүзеге асыратын 

өзін-өзі ұйымдастыратын белсенді субъект ретінде қарастыру мұғалімнің 

шеберлігінен талап етіледі [175]. Ұйымдастырылған басқару шеңберінде: 

оқушылардың әртүрлі оқу ақпараттық ресурстарына, оның ішінде құжаттық 

тарихи материалдарды қамтитын ресурстарға еркін қол жеткізуі; олардың 

күрделілік деңгейіне байланысты; оқу материалының мазмұнын бекіту үшін 

тренингтер мен кеңестерді қолдану қажеттігі артады. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың тиімділігі тұрғысынан 

дәстүрлі оқыту кезінде бірқатар аспектілерге баса назар аударылады: 

- оқыту процесін дараландыруды есепке алмағанда, барлық оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін сапалы басқарудың қойылған міндеті шеңберінде бір 

басқарушы субъектінің (мұғалімнің) және көптеген басқарылатын 

объектілердің (даярлық және психофизиологиялық даму деңгейлері әртүрлі 

оқушылар) болуы; 

- дидактикалық процестің тиімділігі және оқушылардың оқу материалын 

игеруінің қол жеткізілген деңгейлері, сондай-ақ оқу іс-әрекетінің игерілген 

тәсілдері туралы ақпарат беретін тұрақты кері байланыстың болмауы; 

- оқу процесін түзету тетігін уақтылы қолдану қажеттілігінің болмауы; 

- оқу процесін дараландырудың төмен дәрежесі; 

- оқытудың басым репродуктивтік жүйесі шеңберінде білім алушылардың 

пассивтілігіне байланысты оқыту процесінің тиімділігінің едәуір төмендеуі. 

Аталған кемшіліктерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру 

процесіне электрондық оқыту құралдарын кіріктіру жағдайында жеңуге 

болады. 

Басқаруды жүзеге асыратын белсенді басқарушы элемент мұғалім болып 

табылады. Оның іс-әрекеті алгоритмдік түрде келесі міндетті қадамдарды 

орындау арқылы анықталады: 

- оқушыларға оқу материалының мазмұнын меңгеруге мүмкіндік беретін 

оқу тапсырмасын ұсыну; 

-мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін жандандыру әдістерін, 

тәсілдері мен құралдарын жүйелі және мақсатты пайдалануы; 

-оқу міндеттерін шешу бойынша оқушылардың фронтальды, топтық және 

жеке оқу-танымдық іс-әрекетінің түрлерін үйлестіру; 

- дәстүрлі және электрондық құралдарын жүйелі қолдану кезінде 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру. 
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 Осы айтылып өткендер болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға басқарушылық біліктері мен 

дағдылары болуы керектігін дәлелдейді. Сол себепті болашақ мұғалімнің 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығы 

құрамының бірі – басқарушылық біліктері мен дағдыларының болуы – 

практикалық даярлық. Осы практикалық даярлықта  болашақ мұғалімнің 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға дайын күйінің 

сапалары болып ұйымдастырушылық біліктер, коммуникативтік дағдылар, 

бақылау іскерліктері, көшбасшылық қабілеттер саналады.  

Біз осы параграфта болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығының мәнін негіздеу барысында мазмұнын 

сипаттадық (Кесте 6).   

 

Кесте 6 – Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалім даярлық құрамының мазмұны 

 

Даярлық түрлері 

 

Даярлық құрылымы Даярлығын көрсететін  

сапалар 

Психологиялық  Жеке тұлғалық қасиеттер - түрткі 

- сенімділік 

- белсенділік 

- рефлексия 

Теориялық  Кәсіби педагогикалық 

білімдер 

- ғылыми негіздер 

- басқару теориясы  

-дидактикалық білімдер 

- цифрлық сауаттылық 

Практикалық  Басқарушылық, білік, 

дағдылар 

- ұйымдастырушылық 

біліктер 

- әдістемелік іскерліктер 

- коммуникативтік 

дағдылар  

- көшбасшылық 

қабілеттер 

 

Ал енді болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу 

іс-әрекетін басқаруға даярлығын көрсететін аталған сапаларды олардың 

бойында қалыптастыру керек. Ал бұл болса жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын 

қалыптастырудың моделін жасаудың қажеттілігін тудырады. Ол туралы келесі 

2.3 параграфында баяндалады.  
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2.3 Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруға болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың 

құрылымдық-функционалдық моделі 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін  басқаруға болашақ  

мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-функционалдық 

моделін жасамас бұрын қалыптастыру ұғымына мән бергеніміз жөн.  

Педагогикалық әдебиеттерде «қалыптастыру» түсінігі педагогикалық өзара 

байланыстағы «оқыту – білім беру – тәрбиелеу – шығармашылық іс-әрекет – 

даму – қалыптасу» категорияларының негізінде ашып көрсетіледі. 

«Қалыптастыру» ұғымы психология ғылымында кеңінен қолданылады. 

Бірқатар ғалымдар қалыптастыруды процессуалдық көзқарас тұрғысынан 

қарастырады. Осыған байланысты жеке тұлғаны қалыптастыру –  тәрбиенің, 

білім беру мен әлеуметтік ортаның сыртқы ықпалы әсерімен жеке тұлға болып 

қалыптасу мен даму процесі; тәрбиенің ықпалымен жеке тұлғаның немесе оның 

бір қырының, сапасының мақсаттқа сәйкес дамуы; адамның қоғамдық 

қатынастар субъектісі және объектісі тұрғысынан қалыптасу процесі болып 

саналады. 

Жеке тұлғаны қалыптастыру – индивидке оның бойында белгілі бір 

құндылықтар жүйесін құруды, әлеуметтік-психологиялық сапаларын  

тәрбиелеуді  және  ерекше  ойлау  қабілетін  анықтауды мақсат тұтқан 

әлеуметтік тұрғыдағы ықпал ету тәсілдерінің жиынтығы деп, түсіндіріледі 

[176]. 

Зерттеу барысында біз қалыптастыру ұғымын біртұтас педагогикалық 

процесте «білім беру – әлеуметтендіру – шығармашылық іс-әрекет – даму – 

қалыптасу» іс-әрекеттері негізінде жүзеге асырылатын процессуалдық көзқарас 

тұрғысынан қарастырамыз.  

 Біз жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыруды 2.2 параграфында өзіміз 

айқындаған даярлықтың үш құрамдас (психологиялық, теориялық, 

практикалық) бөліктері негізінде жүзеге асырамыз. Осыған орай,  біздің  

тұжырымдауымызша жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін  

басқаруға болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру дегеніміз – 

оның аталған басқару процесіне психологиялық, теориялық, практикалық 

даярлығының талаптарына сәйкес жеке тұлғалық сапаларын, кәсіби 

педагогикалық, басқарушылық білім, білік, дағдыларын қалыптастыру. 

 Ал, модель ұғымының мазмұнын және модельдеудің мәнін, оларды 

психологиялық-педагогикалық әдебиетте анықтауды қарастырайық. «Модель» 

сөзі француз тілінен аударғанда «үлгі» дегенді білдіреді.  

«Модель – бейнелеу құралдарын сұлбаға түсіру мен шарттылығын 

айқындау кезінде кейбір заттың, процестің немесе құбылыстың бейнесін 

көрсететін көрнекі құрал немесе сұлба» [177]. 

Кең мағынада модель абстракция деңгейіне дейінгі шындықты көрсететін 

сипаттама болып табылады. Педагогикалық модель – бұл педагогикалық іс-
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әрекеттің моделі, онда күтілетін нәтиженің түпкі ойы беріледі. Оның мәні 

айқындалған, күтілетін нәтижені жүзеге асыруға қажетті құралдар мен 

шарттардың сипаттамасы, іс-әрекет субъектілері көрсетіледі  [178]. 

Бұл анықтаманы біз жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру моделін әзірлеу 

кезінде негізге аламыз. Өз кезегінде, модельдеу процесі олардың 

модельдеріндегі таным объектілерін зерттеу әдісі ретінде әрекет етеді.  

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде  ғылыми тұрғыдан 

негізделген модельдердің түрлері аз емес. Соның ішінде өз зерттеуімізге жақын 

модельдердің түріне тоқталатын болсақ, педагогикалық модель – бұл 

педагогикалық іс-әрекеттің моделі, онда күтілетін нәтиженің түпкі ойы 

көрсетіліп, мәні айқындалады, күтілетін нәтижені жүзеге асыруға қажетті 

құралдар мен шарттардың сипаттамасы беріліп, іс-әрекет субъектілері 

айқындалады. Теориялық модель – ол шынайылық туралы қандай да бір 

теориялық және сызбалық ұғымды (идеалдандырылған абстракция, объектілер 

арқылы) түсіндіреді. Зерттеу пәнінің теориялық моделі белгілеген абстрактілі 

обьектілердің арасында болатын, ойға қонымды немесе теориялық болжанатын 

барлық байланыстардың логикалық сұлбасы; зерттеудің пәндік саласын 

сипаттайтын, логикалық байланысқан абстрактілі ұғымдардың және 

құрылымдылық элементтердің  (категориялар, ұғымдар, терминдер) жиынтығы. 

Тұжырымдамалық модель (ағыл. conceptual model) – зерттелетін пән саласының 

мағыналық құрылымын немесе оның нақты объектісін белгілейтін, көптеген 

ұғымдар мен олардың арасындағы байланыстарды көрсетеді. Құрылымдық-

функционалдық модель – қарастырылатын жүйенің нақты элементтерінің 

жиынтығы, осы элементтер арасындағы жеткілікті және қажетті ара-

қатынастардың, сонымен қатар жүйе мен қоршаған орта арасындағы 

байланыстардың кешені.  

Жоғарыда біз зерттеу пәнімізге сәйкес қалыптастыруды процессуалдық 

көзқарас тұрғысынан нақтылағанбыз. Соған сәйкес біз құрастыратын модель 

тек қана құрылымдық элементтер жиынтығынан ғана емес атқарушылық 

қызмет сапасымен де ерекшеленеді.   

Жобаланатын модельдің өзіне тән ерекшеліктеріне сәйкес  оны құруда, 

әрекет етуінде және дамытуда төрт топқа біріктірілген ережелер сақталады: 

жүйенің мәні мен күрделілігі, жүйенің сыртқы ортамен байланысы, жүйенің 

мақсат қою әдіснамасы, жүйенің қызметі мен даму мөлшерлері. Бұл үздіксіз 

кәсіби-педагогикалық процесті жобалауға ең алдымен дәстүрлі емес 

сипаттамалар тән, себебі білім берудің мәнін жаңаша ұғынудан, педагогикалық 

іс-әрекеттің ең жақсы  модельдерін  қолданудан, педагогикалық жүйенің 

қатысушы-субьектілерінің санасы мен ойлауының ілгері даму үдерістеріне 

үнемі ұмтылуынан тұратын өзара әрекеттестікті айтамыз [179]. 

Құрылымдық-функционалдық модельді құру мазмұнын талдай келе, оның 

бірқатар кезеңдерін бөліп көрсетеміз: 

- зерттеу проблемасының қоғамдық, әлеуметтік сұранысқа сәйкестігі;  

- зерттеу пәнінің ішкі мазмұнын, негізгі мақсатының, түжырымдамалық 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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негізінің  айқындылығы; 

- жүйені модельдеуге арналған әдіснамалық негіздерді таңдау. Кәсіби білім 

беруді дамытудың қазіргі жағдайларында мұндай негіз: білім берудің тұлғаға 

бағдарланған парадигмасы; таным процесін басқарудағы әдіснамалық 

тәсілдемелердің жиынтығы; белсенділігін, шығармашылық ойлауын, өзін-өзі 

бағалаушылық және т.б дамыту; 

- негізгі мақсаттан туындайтын ішкі міндеттерді анықтау. Оны 

даярлықтың әр құрамына қарай белгілеу және нақтылау; 

- модельді құрылымдау. Оның негізгі мазмұны мен жүзеге асуын 

қарастыратын құрамдас бөліктерін анықтау, олардың арасындағы тәуелділікті 

айқындау, даму динамикасын белігілеу және т.б.;   

- құрастырылған құрылымдық-функционалдық модельді экспериментте 

тексеру; 

- модельдеудің алынған нәтижелерін талдау және түсіндіру, бағалау, 

тиімділігін анықтауға негіз болатын өлшемдер мен көрсеткіштердің, 

деңгейлердің айқындылығы. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастыру моделін құру кезінде біз жүйелік және 

құрылымдық тәсілдерге сүйендік, олар құрылымдық бөліктер мен 

құрамдастарының өзара іс-қимылында элементтер мен бөліктерді бірлікте 

қарауға мүмкіндік берді.  

Модельде жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың негізгі санаты оның 

бөліктерінің салыстырмалы тәуелсіздігіне және сонымен бірге олардың 

функцияларының өзара байланыстылығына негізделген жүйенің негізгі қасиеті 

тұрғысынан біртұтас ұғым болып табылады. Жүйелік-құрылымдық тәсіл 

арқылы біз жасаған құрылымдық-функционалдық модель мазмұны  өзара 

байланысты құрамдас бөліктер мен олардың функцияларының тұтас 

жиынтығын көрсетуге мүмкіндік береді.  

Осы айтылғандарға сәйкес жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру моделінің 

құрылымдық элементтері тұрғысынан келесі сипаттамалар орын алады: 

мақсаты, басқару пәні, міндеттері, әдіснамалық тұғырлары, даярлық құрамы; 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығының қалыптасуының мазмұны мен ұйымдастыру 

формалары, оның қалыптасуын қамтамасыздандыратын әдістер мен құралдар; 

даярлығын қалыптастыру кезеңдері, бағалау кешені тұрғысынан өлшемдер мен 

көрсеткіштер, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығының қалыптасқан деңгейі тұрғысынан нәтиженің болуы 

(Сурет 6).  
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Сурет 6 – Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-

функционалдық моделі 

Мақсаты: жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру   

Ішкі мақсаты Әдіснамалық 

тұғырлар 
Даярлық қүрамы 

болашақ мұғалімнің 
оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға  арналған 

жеке тұлғалық қасиеттерін, 
кәсіби-педагогикалық, 

басқарушылық білім, білік, 

дағдыларын қалыптастыру 

 

жүйелік, тұлғалық-

бағдарлық, іс-

әрекеттік, 

аксиологиялық, 

синергетикалық  

 

Психологиялық даярлық 

Теориялық даярлық 

Практикалық  даярлық 

 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу әс-әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыру процесі 

Психологиялық-педагогикалық шарттары 

Оқушылардың  өздік оқу іс-әрекетін 
басқару пәні тұрғысынан қарастыру;  

- кәсіби-педагогикалық, менеджерлік 

білімдердің кіріктірілуінде меңгерту; 
- басқаруды ғылыми ұйымдастыру 

- психологиялық-теориялық-

практикалық даярлық сұлбасында 
жүзеге асыру; 

субъект-субъектілік, өзараәрекеттестік 

Психотехнологиялық 

бағдарлама әзірлеу, 

пайдалану 
  

“Цифрлық сауаттылық” 
клубы іс-шаралар  

бағдарламасын әзірлеу, іске 

асыру 

Педагогикалық практика 

мүмкіндіктерін пайдалану  

Формалары: инновациялық дәріс, семинар-тренинг, мастер-класс, бірлескен  жоба, дәріс-

конферецния, workshop, debate,  педагогикалық практика және  т.б.  

Әдістері: диалог, өзара-әрекеттестік, әріптестік, ынтымақтастық және т.б.  

Құралдары:, психотехнологиялық бағдарлама, педагогикалық практика нұсқаулығы, ережелер, 

ақпараттық, коммуникациялық, электрондық құралдар,  цифрлық платформалар және т.б. 

  

  
  
  
  
  

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыру кезеңдері 

 

бағдарлық 

 

біліктілік 

 
танымдық 

Күтілетін нәтиже: оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығы қалыптасқан болашақ мұғалім  

Басқаруға оң 

бағыттылығы 
Өлшемдері Басқару пәні саласынан педагогикалық, 

менеджерлік  білімінің толықтығы 

 

Басқарушылық білік, 

дағдысының жетіліктілігі 

оқушының өздік оқу іс-

әрекетін тиімді басқару 

 

болашақ мұғалімнің оқушыны 

басқаруға даярлығын жетілдіру 

 

Нәтижесін  бағалау 
  

Деңгейлер: пассивтік (төмен), орындаушылық (орта), инициативалық (жоғары) 
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Элективті курс жасау, 

ендіру 

Оқушылардың субъективтілігін 

дамыту 

Танымдың іс-әрекетін 

белсендіру 
 Өзіндік нәтижеге ерісуін 

бақылау 

Қоғам  талабы:  оқушының 

танымдық дербестігін дамыту 
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пәні 
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Сонымен жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-

функционалдық моделі тұжырымдамалық, технологиялық және 

бағалаушылық блоктардан тұрады. Ұсынылған  модель жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

қалыптастыру процесіндегі жоғарыда көрсетілген барлық элементтердің өзара 

байланысы  мен бірлестігін қамтиды.  

Алдымен  тұжырымдамалық блок мазмұнында  зерттеу проблемасына  

қоғамдық-әлеуметтік сұраныс талаптарын анықтап алудың қажеттігі туады. 

Біз оларды былайша топтастырып көрсетеміз:  

- оқушының танымдық дербестігін дамытуға деген қоғамның талабы; 

- осы талаптың іске асырылуы үшін оқушының өздік оқу іс-әрекетін тиімді 

басқарудың қажеттілігі; 

- одан туындайтын әлеуметтік сұраныс - болашақ мұғалімнің оқушыны 

басқаруға даярлығын жетілдіру. 

Осыған сәйкес қазіргі педагогикалық білім беруді жаңартудың заманауи 

талаптарына сәйкес жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру деп модельдің 

мақсатын қарастырамыз. Қойылған мақсат МЖМБС талаптарымен, кәсіби 

мотивация және кәсіби-педагогикалық құзыреттілігі жоғары педагогикалық 

білім беру саласында жоғары білікті мамандарды даярлауға қоғамның 

әлеуметтік сұранысымен нақтыланып отыр. Сол себепті оның ішкі мақсатын 

анықтау үшін оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқару пәнінің ішкі 

мазмұнын айқындаймыз: оқушылардың субъективтілігін дамыту; танымдың іс-

әрекетін белсендіру; өзіндік нәтижеге ерісуін бақылау. Осыдан модельдің ішкі 

мақсаты нақтыланады: болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға  арналған жеке тұлғалық қасиеттерін, кәсіби-педагогикалық, 

басқарушылық білім, білік, дағдыларын қалыптастыру 

Осы тұжырымдамалық блокта педагогикалық мамандықты игеретін 

студенттердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару даярлығын 

қалыптастыруға ықпал ететін әдіснамалық тұғырлар ұсынылады: жүйелік, 

тұлғалық-бағдарлық, іс-әрекеттік, аксиологиялық, синергетикалық. Осы 

әдіснамалық тұғырлар 2.1 параграфында жан-жақты мазмұндалған.  

Қалыптастыруға тиісті даярлық психологиялық, теориялық, практикалық 

құрамдас бөліктерін қамтиды. Оларға тереңірек тоқталып өткенді жөн.   

Біздің зерттеуде психологиялық даярлық – болашақ мұғалім тұлғасының 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң бағыттылығын, қызығушылын 

дамыту бойынша ерекше психологиялық жұмыс. Зерттеу пәніне сәйкес жеке 

тұлғалық қасиеттерін, соның ішінде аталған процесті атқаруға түрткісін, 

сенімділігін, белсенділігін,   рефлексиясын қалыптастырудан тұрады.  

Х.Т.Шерьязданова психологиялық даярлықты  үдерісті ұйымдастыру, 

оның әдістемесі мен мазмұны ретінде айқындады. Оның пікірінше, 

студенттерге психологиялық білім беру барысында психологиялық пәндер 

бойынша дәрістердің жиынтығы тиімді болады, ал студенттер игерген 
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академиялық білім және осы білімді игеру мақсатында практикаға жіберу 

ғылыми-кәсіби даярлықтың басты шарты ретінде қарастырылады [180]. 

И.А.Оралканова, Х.Т.Шерьязданованың пікірін қолдай отырып, болашақ 

мамандарды даярлауда теориялық және практикалық даярлық синтезін есепке 

алу қажеттілігі маңызды шарттардың бірі екендігін, теорияның практикамен 

байланыс қағидасын есепке алу қажетілігін атап өтеді [181]. 

Сондай-ақ, М.К.Бапаева студенттердің психологиялық даярлығының 

негізін психологиялық пәндер арқылы білімді жетілдіру құрайтынын 

негіздейді.  Психологиялық пәндердің мазмұнына студенттің білікті маман 

және тұлға ретінде қалыптасуының шарты ретінде белгіленген қарым-қатынас 

психологиясы мәселелерін енгізу қажеттігін көрсетеді [182]. 

О.М.Краснорядцева кәсіби іс-әрекетке психологиялық даярлықты: 

- кез келген психикалық құбылыстар мен көріністердің алдындағы 

ұстанымдар  (өткен тәжірибенің «осы жерде және қазір» жағдайға проекциясы); 

- өз әлеміңнің бейнесін «тәртіпке келтіруге» мотивациясы (мұндай даярлық 

адамға оның не істеуінің мәні мен құндылығын сезінуге мүмкіндік береді); 

- дербестендіру үдерісі арқылы өзін-өзі жүзеге асыру  тұрғысынан 

қарастырады [183].  

Барлық зерттеулерді байланыстыратын негізгі мәселе олардың жалпы бір 

міндеттерді шешетіні, яғни субъекттің әр түрлі кәсіби іс-әрекетке  

психологиялық даярлығын қалыптастыру мен дамыту. 

Педагогтың психологиялық даярлығының мазмұнына өзін-өзі тану 

мәселелері, кәсіби даму міндеттерін шешу тәсілдері, өз-өзімен жұмыс 

жасаудың психотехникалары, іс-әрекет пен мінез-құлықтың жеке стиліне 

машықтану кіреді [184].  
Біздің зерттеуімізде психологиялық даярлық психотехнологиялық 

бағдарлама негізінде іске асырылады. Бұл бағдарлама психологиялық-

педагогикалық білімдердің кіріктірілуімен және басқаруға психологиялық 

даярлығының ғылыми негізділігін сақтауымен жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

қалыптастырудаңы негізгі психологиялық-педагогикалық шарттын  жүзеге 

асыруға септігін тигізеді. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың теориялық даярлығы ең алдымен 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің мәні, құрылымы, түрлері, ұйымдастыру 

формалары туралы білімдерді меңгеру; осы іс-әрекетті басқаруда оқушының 

субъективтілігін дамытуды, танымдық белсенділігін арттыруды, нәтижеге 

ерісуіге жетелеуді түсіну; басқару  мәнін (жоспарлау, ұйымдастыру, орындау, 

бақылау), басқарудың  басқарудың ақпараттық-аналитикалық, уәждемелік-

мақсатты, жоспарлы-болжамдық, ұйымдастыру-орындаушылық, бақылау-

диагностикалық, реттеушілік-түзету функцияларын түсіну; ғылыми-әдістемелік 

басұаруды меңгеру;  бұдан басқа оқушылардың өздік іс-әркетін бақылау, 

олардың барысын талдау, бағалау заңдылықтарын меңгеру және т.б.  Басқаруда 

қолданылатын инновациялық технологияларды меңгеру және т.б. жатады. 
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Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ұйымдастыру туралы білімдерін тереңдету 

енеді. Теориялық даярлық жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығының кәсіби педагогикалық, менеджерлік білімін дамытуға  

септігін тигізеді.   

Практикалық даярлық – болашақ  мұғалімнің кәсіби іс-әрекеті  бойынша 

терең және жан-жақты білімдермен қаруландыруға бағытталған және 

педагогикалық практиканы тану мен педагогикалық іс-әрекет үдерісінде 

танымдық қабілеттерін дамытатын шеберлік пен дағдылар жүйесі. 

Практикалық даярлық – ЖОО-нда студенттердің теориялық білімдерін 

бекітудің және білік, дағды, құзыреттілікті қалыптастырудың негізі. 

Студенттерді практикалық оқыту оқу үрдісінің міндетті бөлігі және 

студенттерді кәсіби-өндірістік іс-әрекетке даярлау мақсатында жүзеге 

асырылады. Практикалық даярлық талап етілетін деңгейде кәсіби икемдер мен 

дағдылардың қалыптасқандығынан байқалады.    

Біздің зерттеуімізде практикалық даярлықтың міндеттері:  

- кәсіби-педагогикалық іс-әрекет үшін мамандық студенттерінің сапалы 

практикалық даярлығын қамтамасыз ету; 

- теориялық білімді бекіту және әдістемелік, кәсіби дағдылар мен іскерлікті 

меңгеру;  

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруда ұйымдастырушылық 

біліктерін дамыту; 

- педагогикалық практика кезеңінде жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқарушылық білік, дағдыларының сапасын арттыру; 

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудағы көшбасшылық 

қабілеттерін дамыту; 

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруда цифрлық ресурстарды 

қолдану іскерліктерін дамыту және т.б. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудағы болашақ мұғалімдердің 

практикалық даярлығы ғылыми-әдіснамалық, дидактикалық, менеджерлік, 

цифрлық сауаттылық білімдер жүйесіне сүйенеді. 

Студенттерді практикалық даярлау өзін-өзі ұйымдастыруды дамытуға, 

кәсіби дағдыларды қалыптастыруға, теориялық сабақтарда алынған білімді 

бекітуге ынталандыруды арттыруға ықпал ететін жүйе және жоғары білім 

берудің білім беру бағдарламасының құрамдас бөлігі.  

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің практикалық даярлығы олардың басқарушылық білік, 

дағдыларының дамуын жүзеге асырады. 

Сонымен біздің зерттеуімізде психологиялық даярлық – оқу әрекетінде 

өзін-өзі реттеу тетіктері мен кәсіби дамуында басқару тетіктерін 

қалыптастырып, дамыту; білім беру үдерісі субьектілерінің жеке тұлғалық 

қасиеттерін басқару іс-әрекетіне кіріктіруді; теориялық – оқушының оқу іс-

әрекетін басқару процесіне  қойылатын талаптар аясында кәсіби 

педагогикалық, менеджерлік білімдерін тереңдету мен соңғы нәтижеге 
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бағдарлауды;  практикалық – басқарушылық білік, дағдыларды тиімді 

дамытуды қамтамасыз етеді. 

Модельдің технологиялық блогы  жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру 

процесінің ішкі мазмұндық және ұйымдастырушылық жағын көрнекі түрде 

көрсетуге мүмкіндік береді. 

Технологиялық блок жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттарынан; оны жүзеге асырудың формаларынан, 

әдістерінен, құралдарынан; қалыптастыру кезеңдерінен тұрады. 

Психологиялық-педагогикалық шарттар ұғымы түсіндірме сөздіктерде, 

ғылыми әдебиеттерде, психологиялық-педагогикалық зерттеулерде жеткілікті 

деңгейде зерттеліп, негізделген.  

Соның ішінде бірқатар ғалымдар психологиялық-педагогикалық 

шарттарды жеке тұлғаның белгілі бір сапаларын жоғары деңгейде дамытуда, 

білім алушылардың мақсатқа жетудегі білім беру үдерісінде жүзеге 

асырылатын,  өзара  байланысты  іс-шаралардың  жиынтығы тұрғысынан 

қарастырған. Соның бірі біздің еңбегіміз үшін қызығушылық тудыратын 

Э.Айтенованың дуальді-бағдарлық оқыту жағдайында болашақ мұғалімдердің 

кәсіби іс-әрекетке даярлығын қалыптастыру тақырыбындағы диссертациялық 

зерттеуінде психологиялық-педагогикалық шарттар осы процестің жүзеге 

асырылуын қамтамасыздандыратын іс-шаралар жиынтығы тұрғысынан 

қарастырылып, әдіснамалық, дидактикалық, ұйымдастырушылық шарттарға 

топтастырылады. Ол осы пікірге келуіне негіз болған бірқатар шетелдік, 

отандық психологиялық-педагогикалық зерттеулерге талдау жасап көрсетеді 

[185]. Зерттеу барысында оларды қайталап талдап кетуді жөн санамадық  

Ал біз Б.Тупталовтың  XXI ғасырда білім беру  философиясы негізделген,  

В.А.Ядовтың әлеуметтік зерттеулердің әдіснамасы, бағдарламасы, әдістері 

қарастырылған еңбектерінде шарт, психологиялық, педагогикалық шарт 

ұғымдарына берілген анықтамаларды негізге алаамыз. 

Соның ішінде шарт – бұл басқа (шартталған) нәрсеге қатысты, яғни 

қажеттілікпен туындайтын себептер (іс-әрекет, іс-әрекет нәтижесі) мен 

зерттеудің қисынды шарты болып табылатын негізге қарағанда заттың, күйдің, 

үдерістің болу мүмкіндігін жасайды [186]. Шарт (психологияда) – нақты 

психикалық құбылыстың дамуына ықтимал әсер ететін сыртқы және ішкі орта 

құбылыстарының жиынтығы; бұл әсер жеке адамның, адамдар тобының 

белсенділігімен тікелей байланысты болады. 

Педагогикалық шарттар екі тұрғыдан қарастырылады. Біріншіден, 

педагогикалық шарт – бұл үдерістің пайда болу, өмір сүру және даму көзі, оның 

болу мен жетілдіру мүмкіндіктерінің кепілі. Арнайы жасалған педагогикалық 

шарттар педагогикалық үдерісті реттеу қабілетіне, оның компоненттерін бір-

бірімен сәйкестендіруге мүмкіндік береді. Екіншіден, педагогикалық шарт оқу-

тәрбие үдерісінің «атмосферасы» болып табылады және дәл осы үдерістің өту 
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жүйесінің мақсатты, логикалық үйлесімділігіне оның тиімділігі 

байланыстылығымен сипатталады [166, б. 43 ]. 

Осы анықтамаларға сүйене отырып біз жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық шарттарын осы процесті 

қамтамасыздандырудың мүмкіндігін жасайтын шартталған қағидалы 

тұжырымдар деп түсінеміз. Ал осы шартталған тұжырымды қағидалар белгілі 

бір іс-шаралардың негізінде жүзеге асырылады. Сол себепті біздің 

зерттеуімізде психологиялық-педагогикалық шарттар екі үлкен бөліктен 

құралады. Оның бірі – аталған процестің тиімді жүзеге асуында сақталатын 

шартталған тұжырымды қағидалар, екіншісі – нәтижелігін 

қамтамасыздандыратын іс-шаралар жиынтығы.   

Сонымен жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттарына:  

- шартталған қағидалы тұжырымдарға – оқушылардың  өздік оқу іс-

әрекетін басқару пәні тұрғысынан қарастыру; кәсіби-педагогикалық және 

менеджерлік білімдердің кіріктірілуінде меңгерту; басқаруды ғылыми негізде 

ұйымдастыру;  психологиялық-теориялық-практикалық даярлық кезеңімен 

және субъект-субъектілік, өзара әрекеттестік сұлбасымен жүзеге асыру 

айқындалды. Осы психологиялық-педагогикалық шарттар 1,3; 2.2 

параграфында негізделген теориялық тұжырымдардың түйіні тұрғысынан 

қорытындыланды. Сондықтан оларды қайталап мазмұндауды жөн санамадық. 

 - іс-шаралар жиынтығына – психотехнологиялық бағдарлама әзірлеу, 

пайдалану; элективті курстар ендіру;  жаттығулар жүйесін жасау; «Цифрлық 

сауаттылық» клубы Ережесі мен іс-шаралар жоспарын жасау; педагогикалық 

практикаға  нұсқаулыққа қосымша жасау қарастырылды. Яғни, аталып өткен 

практикалық материалдардың мазмұнын жасауда және қолдануда айқындалған 

шартталған қағидалы тұжырымдар жүзеге асуы тиіс. Осы шарттар сақталғанда 

және олар өзараәрекеттестікте жүзеге асырылғанда ғана жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің 

даярлығының тиімді қалыптасадыды.  

Осы блоктағы элективті курстарды ендірудің қажеттілік шарт болуы 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқарудың мәні мен 

қажеттілігін түсінуі, оның мазмұнын  білуі, оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетінің мәндік және құрылымдық сипаттамасын, ұйымдастыру формаларын, 

ғылыми негізде  тиімді басқарудың  құрамдас бөліктерін, функцияларын, 

теориялық негіздерін, дидактикалық білімдерін, оны жүзеге асыру бойынша 

цифрлық білімдерді меңгеру жаңа формаларды іздестіруді жүзеге асыруы 

керектігінен туындайды. Осы білімдерді меңгеруге және оларды практикада 

қолдануға олардың түрткісінің, сенімділігі мен белсенділігінің, 

рефлексиясының  болуын қалыптастыруда психотехнологиялық бағдарлама 

үлкен маңызға ие болады және олардың психологиялық даярлығын жүзеге 

асырады. Болашақ педагогтың теориялық даярлық пен практикалық 
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даярлығының арасын жақындастыруда жаттығулар жүйесі, цифрлық 

сауаттылық клубының іс-шаралар бағдарламасы, практика нұсқаулығына 

қосымшалар мен олардың орындалуы қажетті шарт болып табылады.Аталған 

іс-шаралар мазмұны 3.2 параграфында кеңінен мазмұндалады.  

Сондай-ақ, жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыруды нәтижелі іске асыру үшін 

креативті құралдарды, формалар мен әдістерді қарастыру қажет.  

Осы тұста студенттер мен оқытушының өзара іс-әрекеттестік субъет-

субъектілік сұлбасында студенттер оқу процесінің белсенділік 

тасымалдаушысы тұрғысынан қарастырылады. Бұл сұлба студенттер мен 

оқытушының педагогикалық өзара іс-әрекет формаларының кешенін әзірлеуді 

көздейді. Олар оқу сабағының мақсатына жетуді, кешенді дидактикалық 

міндеттерді шешуді қамтамасыз етеді. Өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлықты сөз мағынасында үйрету мүмкін емес, өйткені оның ерекшелігі 

«дайын білім, біреу ұсынған білім емес, осы білімнің пайда болу жағдайларын 

үғыну» [187]. 

Педагогикалық өзара іс-әрекеттік формаларының ұжымдық және даралық 

принципі ұжымда, кіші топта, жеке және ұжымдық іс-әрекет процесінде 

жоғары білім мазмұнын меңгеру бойынша студенттердің іс-әрекетіне жағдай 

жасау үшін олардың ықтимал үйлесімін пайдалануды көздейді. Бұл жағдайда 

оқу іс-әрекетін  ұйымдастыру нысандары фронтальды, жеке, топтық болуы 

мүмкін. Біздің зерттеуіміз көрсеткендей, оқу сабақтарының кіріспе және 

қорытынды кезеңінде оқу-танымдық тапсырмаларды қою сатысында өзара іс-

әрекеттің формалары қолданылады. 

Ұйымдастырушылық-басқару іс-әрекетіне даярлығын қалыптастыру 

кезінде оқу-жаттығу жұмысының алгоритмдік және өнімді деңгейінде 

бағдарлық негіздерін қалыптастыруға ықпал ететін топтық жұмыс түрі 

неғұрлым тиімді. Жеке форма дербес қызметті табысты қалыптастыруға 

мүмкіндік береді, оқытудың жеке траекториясын қамтамасыз етеді. Білім 

берудің гуманистік жеке-бағдарлы бағытына сүйене отырып, біздің 

көзқарасымызша, неғұрлым тиімді диалогтық қарым-қатынастың үлгісі 

болып табылады. Айтылған қағидаттарды қарау соңында алға қойылған 

мақсаттар мен міндеттерге қол жеткізу оларды кешенді қолдану кезінде мүмкін 

болатынын атап өтеміз.  

 Осы тұрғыдан технологиялық блокта жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын жтиімді 

қалыптастыруда қолданылатын формалар, әдістер, құралдар көрсетіледі. 

Формаларға инновациялық дәріс, семинар-тренинг, мастер-класс, бірлескен  

жоба, дәріс-конферецния, workshop, debate,  педагогикалық практика және  т.б.,  

әдістерге диалог, өзара-әрекеттестік, әріптестік, ынтымақтастық және т.б., ал 

құралдарға  психотехнологиялық бағдарлама, педагогикалық практика 

нұсқаулығы, ережелер, ақпараттық, коммуникациялық, электрондық құралдар,  

цифрлық платформалар және т.б.  жатады.  
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  Технологиялық блоктағы тағы бір маңызды құрам болып жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

қалыптастыруды жүзеге асыру кезеңдері белгіленген. Бұл бағдарлық, 

танымдылық, біліктілік кезеңдерінен тұрады. Осы кезеңдер даярлықтың 

мазмұнына (психологиялық, теориялық, практикалық) және даяр болған күйін 

көрсететін өлшемдерінің қалыптасуына сәйкес жүзеге асырылады. Кезеңдердің 

жүзеге асырылуына жоғарыда көрсетілген технологиялық мазмұн негіз болады. 

Ал бұл болса, модельдің құрылымдық бөліктерінің бір-бірімен тығыз 

байланыста құрылғандығын білдіреді. Сондай тағы бір байланыс 

бағалаушылық блоктың болуын қажет етеді. 

Өйткені даярлық кезеңде жүзеге асырылған технологиялық мазмұн 

нәтижесіне бағалау жүргізіледі. Бағалау  біз айқындайтын өлшемдермен, 

көрсеткіштермен өлшеніп деңгейлеріне қарай топтастырылады. Олардың даму 

динамикасы біз анықтаған психологиялық-педагогикалық шарттардың және 

олардың мазмұнын жүзеге асыру формалары, әдістері мен құралдарының, 

даярлық кезеңдерінің тиімділігін айқындайды. Бұл да модельдің өзара тығыз 

байланыста құрылымдалғанын дәлелдейді.  

Модельдегі бағалаушылық блокта жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыруды 

қалыптастырудың  өлшемдері мен  көрсеткіштерінін тұрады және оларға сәйкес 

деңгейлері көрсетіледі.  

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың  өлшемдері мен  көрсеткіштері 

даярлық құрамына (психологиялық, теориялық, практикалық) сәйкес 

анықталған басқару процесіне даяр күйін көрсететін сапаларын (жеке тұлғалық, 

кәсіби педагогикалық, басқарушылық білім, білік, дағдылары) кезеңдермен 

(бағыттылық, білімділік, біліктілік) қалыптастыруға байланысты анықталады. 

Осыған сәйкес біз қалыптастырудың өлшемдерін, көрсеткіштерін, 

деңгейлерін анықтадық (Кесте 7).  

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың  өлшемдері: 1) басқаруға оң 

бағыттылығы; 2)басқару нысаны мен пәні саласынан педагогикалық, 

менеджерлік білімдерінің толықтығы; 3) басқарушылық білік, дағдыларының 

жеткіліктілігі. Осыдан әрбір өлшемдер тобының көрсеткіштері анықталады: 

Бірінші топ өлшемінің көрсеткіштері: түрткі, сенімділік, белсенділік, 

рефлексия. Екінші топ өлшемінің көрсеткіштері: ғылыми негіздер, басқару 

теориясы, дидактикалық білімдер, цифрлық сауаттылық. Үшінші топ  

өлшемінің көрсеткіштері: ұйымдастырушылық біліктер, әдістемелік 

іскерліктер, коммуникативтік дағдылар, көшбасшалық қабілет. Осы 

көрсеткіштердің қалыптасуына сәйкес деңгейлер айқындалды: пассивтік 

(төмен), орындаушылық (орта); инициативалық (жоғары). 
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Кесте 7 -  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың  өлшемдері, көрсеткіштері 

мен деңгейлері 

 

№ Өлшемдері Көрсеткіштері 

1 Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға оң бағыттылығы 

- - түрткі,  

- - сенімділік  

- - белсенділік  

- - рефлексия 

2 Басқару нысаны мен пәні саласынан 

педагогикалық, менеджерлік 

білімдерінің толықтығы 

- - ғылыми негіздер 

- - басқару теориясы  

- - дидактикалық білімдер  

- - цифрлық сауаттылық 

-  

3 Басқарушылық білік, дағдыларының 

жеткіліктілігі 

- - ұйымдастырушылық біліктер 

- - әдістемелік іскерліктер  

- -  коммуникативтік дағдылар  

- көшбасшалық қабілеттер 

Деңгейлер 

Пассивтік деңгей - оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

немқұрайдылығын білдіреді 

Орындаушылық деңгей - орта деңгей, оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға оң бағыттылығы қалыптасқан, басқару нысаны мен пәні 

саласынан білімдері бар және оны практикада көрсете алады. 

Инициативалық деңгей - оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

аса қызығушылығы бар, басқару нысаны мен пәні саласынан білімдері терең, 

басқаруды ғылыми негізде цифрлық сауаттылықпен ұйымдастырады, осы 

процессті жүзеге асыруда өзіндік шығармашылық ойын,  ізденісін,  

бастамашылдығын көрсете алады. 

 

Көрсетілген өлшемдер мен көрсеткіштерде айқындалған деңгейлерде 

пассивтік төмен деңгей болып белгіленіп оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға немқұрайдылығын білдіреді. Ал, орындаушылық - орта деңгей болып 

саналып, оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң бағыттылығымен 

қатар аталған саладан білімдер бар және оны орындай алады. Ал, 

инициативалық деңгей оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға аса 

қызығушылығын, басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыратын оған өзіндік 

шығармашылық ой қоса алады, ізденісін,  бастамашылдығын көрсете алады. 

Толығырақ сипаттап өтетін болсақ, жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың  

пассивтік деңгейі (төмен)  – оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

түрткісі, сенімділігі жоқ, белсенділік танытпайды. Басқару нысаны мен пәні 

саласынан білімдерді оқу міндеттері тұрғысынан қабылдап, ал оны игерудің 

қажеттілігін түсіне қоймайды; басқарушылық білік, дағдылары ішіара 
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байқалады; ұйымдастырушылық, көшбасшылық қабілеттерін көрсетуге 

ұмтылмайды;  рефлексияға мән бермейді.  

Орындаушылық (орта деңгей) – оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға түрткісі, сенімділігі бар; белсенді болуды түсінеді; Басқару нысаны 

мен пәні саласынан білімдерді игеру қажеттілігін біледі;  кәсіби педагогикалық, 

менеджерлік және әдістемелік білімдердің жеткілікті көлемімен; теориялық 

білімдерді практикалық іс-әрекетте қолдана алуымен, ұйымдастырушылық, 

коммуникативтік қабілеттерін көрсете алуымен;   басқару іс-әрекет үшін 

рефлексиялық сапалардың қажеттілігін сезінеді, алайда шығармашылдық 

белсенділік, инициатива көрсете бермейді.             

Инициативалық (жоғары деңгей) – оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға оң бағыттылығы басым, түрткісі, сенімділігі жоғары; басқару іс-

әрекетіндегі педагогикалық жағдаяттарды шешуде аса белсенділік танытады;  

рефлексиясы дамыған;   басқару нысаны мен пәні саласынан білімдерді игеру 

қажеттілігін жете түсінеді;  кәсіби-педагогикалық  білімдер мен менеджерлік 

біліктерді терең меңгерген, теориялық білімдерін әдістемелік тұрғыдан 

дамытып,  шығармашылық тұрғыдан түрлендіріп көрсетеді; жаңашыл, 

бастамашыл;   коммуникативтік шеберлігі мен шешендігінің жоғары деңгейін 

көрсетеді.   

Біз ұсынып отырған модельдің барлық құрамдас блоктары жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің даярлығын 

ж қалыптастыруға бағытталған және мақсатты жүйелі жұмыс пен ж кешенді 

және көп қырлы процесс.  

Ұсынылған модельдің тиімділігін айқындау үшін тәжірибелік-эксперимент 

жұмысын жүргізу қажет. Тәжірибелік-эксперимент жұмысының өткізілу 

барысы мен мазмұны келесі тарауда кеңінен баяндалады. 
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3 ЖОҒАРЫ СЫНЫП ОҚУШЫЛАРЫНЫҢ ӨЗДІК ОҚУ ІС-

ӘРЕКЕТІН  БАСҚАРУҒА БОЛАШАҚ  МҰҒАЛІМДЕРДІҢ ДАЯРЛЫҒЫН 

ҚАЛЫПТАСТЫРУДЫҢ ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТ ЖҰМЫСЫ 

 

3.1  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ  мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру диагностикасы 

Зерттеудің тәжірибелік-эксперимент жұмысы диссертацияның 1-2 

тарауында ғылыми тұжырымдармен негізделген болашақ мұғалімнің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыру 

проблемасының мәнін ашатын теориялық негіздемені мақұлдау мақсатында 

жүргізілді. 

Жүргізілген тәжірибелік-эксперимент жұмысы ғылыми тексеруді және 

зерттеу барысында ұсынылған болжамды растауды қамтамасыздандыратын 

зерттеу әдістерінің жиынтығы болып табылады. 

«Педагогикалық эксперимент басқа әдістерге қарағанда, оқыту мен 

тәрбиелеу саласындағы жаңашылдықтардың тиімділігін бағалауға, 

педагогикалық үдеріс құрылымындағы әр түрлі факторлардың маңыздылығын 

салыстыруға және олардың оңтайлы үйлесімін анықтауға мүмкіндік береді. 

Эксперимент құбылыстар арасындағы қайталанатын, тұрақты, қажетті 

байланыстарды анықтауға, яғни педагогикалық процеске тән заңдылықтарды 

зерттеуге мүмкіндік береді». 

Педагогикалық эксперимент өткізудің оңтайлы шарттарын анықтай 

отырып, біз Ю.К.Бабанский тұжырымдаған ережелерді басшылыққа алдық: 

- тарихи шолу жасау негізінде  проблеманы алдын ала талдау; 

- болжамды зерттеу барысында нақтылау; 

- зерттелетін проблемаға байланысты теория мен тәжірибеге мұқият 

талдау жасау; 

- зерттеу міндеттерін нақты тұжырымдау; 

- зерттеу нәтижелерін объективті бағалауға мүмкіндік беретін өлшемдерді 

әзірлеу; 

- экспериментт жұмысын жүргізудің оңтайлы мерзімін анықтау; 

- эксперимент жүргізуге арналған топты іріктеу; 

- ақпаратты жүйелі түрде алу және экспериментті ұйымдастыруды түзету 

[188]. 

Осындай қағидаларды негізге ала отырып біз теориялық зерттеу барысында 

болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын 

қалыптастыруға қатысты алынған ғылыми нәтижелерге мән бердік: 

- болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлығы мазмұнының жасалғандығы; 

- қажетті даярлықты тиімді қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттарының айқындалғандығы; 

- болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-функционалдық моделі 
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жасалғандығы; 

- болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлығы қалыптасуының өлшемдері, көрсеткіштері мен деңгейлерінің 

айқындалғандығы. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсаты  болып біз айқындаған 

болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын 

қалыптастыруды қамтамасыздандыратын психологиялық-педагогикалық 

шарттарды тексеру және ғылыми болжамды растау табылды. 

Мақсатқа сәйкес міндеттер қойылды: 

1) жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығының бастапқы деңгейін анықтау (диагностикасы); 

2) айқындалған өлшемдер мен көрсеткіштер бойынша оқушылардың өздік 

оқу-іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың 

әдістемесін жасау; 

3) жасалған әдістеменің көмегімен қажетті даярлықты қалыптастыру; 

4) бастапқы және аралық кесінділерді салыстыру, қорытындылау 

Осы міндеттерді жүзеге асыратын тәжірибелік-эксперимент жұмысы 

айқындау, қалыптастыру қорытындылау эксперименттерінен тұрады.  

Экспериментке «Мирас» университетінің, М.Әуезов атындағы Оңтүстік 

Қазақстан университетінің 6В01101 – Педагогика және психология, 6В01505 – 

биология мұғалімі  білім беру бағдарламалары бойынша барлығы 127 студент 

қатысты. Бақылау тобында - 65 студент, эсксперимент тобында 62 студент 

болды.  

Айқындау экспериментінде диссертацияның 1-2 тараулары негізінде 

анықталған  жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің психологиялық, теориялық, практикалық даярлығы 

қалыптасуының өлшемдеріне (оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң 

бағыттылығы; басқару нысаны мен пәні саласынан педагогикалық, 

менеджерлік білімдерінің толықтығы; басқарушылық білік, дағдыларының 

жеткіліктілігі) сәйкес  бастапқы деңгейлерін (пассивті-төмен, орындаушылық-

орта, инициативалық-жоғары) айқындаудың диагностикасы қолданылады.  

Осыған байланысты болашақ мұғалімдердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға даярлығы қалыптасуының 

бастапқы деңгейлерін айқындау мақсатында  диагностикалық әдістемелер 

таңдалды (Кесте 8).  

Айқындау эксперименті барысында кестеде көрсетілгендей диагностикалық 

әдістемелермен қатар диагностикалық әдістер де қолданылды:  

а) зерттеу (тестілеу, сауалнама, бақылау, педагогикалық эксперимент); 

б) оқыту (әңгімелесу, жаттығулар, дидактикалық ойындар, иллюстрациялар); 

в) бақылау (сараптамалық бағалау әдісі, бақылау тапсырмалары, өзін-өзі бақылау). 

Бастапқы ақпаратты алудың негізгі диагностикасы сауалнама әдісі, атап 

айтқанда, жазбаша сауалнама ретінде сұрау алынды. Педагогикада мұндай әдіс 

ақпаратты алу және өңдеу мүмкіндіктері бойынша неғұрлым өнімді, 

құжаттамалық және икемді саналады. 
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Кесте 8 - Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығы қалыптасуының бастапқы деңгейлерін 

диагностикалау әдістемелері мен әдістері  

 
Өлшемдер Көрсткіштері Әдістемелер  

Оқушылардың 

өздік оқу іс-

әрекетін 

басқаруға оң 

бағыттылығы  

түрткі, 

сенімділік, 

белсенділік, 

рефлексия  

Кәсіби-педагогикалық мотивацияны өзін-өзі бағалау 

(Н.П.Фетискинмен бейімделген) 

Н.Қ. Тоқсанбаеваның «Ерік жігеріңіз мықты ма?» 

сауалнамасы  

Педагогикалық, 

менеджерлік 

білімдерінің 

толықтығы  

ғылыми 

негіздер, 

басқару 

теориясы, 

дидактикалық 

білім, 

цифрлық 

сауаттылық  

Педагогикалық университет студенттерін оқыту 

мотивациясын диагностикалау әдістемесі (Пакулина 

С.А., Овчинников М.В.) 

Басқару теориясы, цифрлық сауаттылық туралы 

білімін анықтау сауалнамасы 

 

Басқарушылық 

білік, 

дағдыларының 

жеткіліктілігі  

ұйымдастыру

шылық білік, 

әдістемелік 

іскерлік, 

коммуникати

втік дағды, 

көшбасшалық 

қабілет 

«Өзіңіздің әлеуметтік-қарым-қатынастағы 

біліктігіңізге баға беріңіз» тесті 

М.Снайдердің «Қарым-қатынаста өзіндік бағалау 

деңгейлерін анықтау» әдістемесі 

   

 

 

 

Диагностикалық әдістер 

Зерттеу - ашық сауалнама, жазбаша сауалнама, тестілеу 

Оқыту - әңгімелесу, сұхбат, жаттығулар, дидактикалық ойындар, иллюстрациялар 

Бақылау - сараптамалық бағалау, бақылау тапсырмалары, өзін-өзі бақылау және т.б. 

 

Ашық сауалнама (таңдауға дайын жауаптары жоқ сұрақтар қамтылған 

сауалнама) ұсынылды. Сауалнама сұрақтары сыналушылардың оқытудағы, өздік 

жұмыс жасаудағы, басқару және ұйымдастыру, басқару құралдары және т.б. 

туралы білімдерін анықтады. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығы қалыптасуы жағдайын анықтау мақсатында  әңгімелесу 

әдісі қолданылды. 

Педагогикада әңгімелесу сауалнама және сұхбат әдістерінің қатарында 

саналады. «Әңгімелесу – алдын ала әзірленген бағдарлама бойынша зерттеуші 

мен сыналушының диалогы. Әңгімелесуді пайдаланудың жалпы ережелеріне 

құзыретті респонденттерді таңдау, сыналушылардың мүдделеріне сәйкес 

келетін зерттеу уәждерін негіздеу және хабарлау жатады». Әңгіме барысында 

біз әлеуметтану саласында қабылданған сұлбаларға негізделдік: бірінші мәселе 

-жалпы, келесі мәселелер - жетекші және нақтылаушы. Мұндай әңгіме құрудың 

эпизодын келтірейік. Жалпы сұрақ: «Сіз басқару және ұйым» ұғымдарын қалай 
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түсінесіз?» Келесі сұрақ: «Осы ұғымдардың мағынасында қандай да бір 

ұқсастықтар немесе айырмашылықтар бар ма?» Нақтылайтын сұрақтар: «Сіздің 

ойыңызша, қандай ұғым кең көлемді? Неліктен?», «Басқару» терминіне тағы не 

кіреді?», «Басқару қандай әрекеттерден тұрады?» 

Осылай ұйымдастырылған әңгімелесу экспериментке қатысушы болашақ 

мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға қатысты 

мәселелерді талқылау мақсатын көздеді.  Сонымен қатар, біз үшін болашақ 

мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға 

оң бағыттылығының бастапқы деңгейін анықтау маңызды  болды. Кәсіби-

педагогикалық мотивацияны өзін-өзі бағалау (Н.П.Фетискинмен бейімделген) 

Н.Қ.Тоқсанбаеваның «Ерік жігеріңіз мықты ма?» сауалнамасы, авторлық 

сауалнамалар, тестілеу және т.б. болашақ мұғалімдердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға психологиялық даярлығының 

бастапқы деңгейін анықтауға мүмкіндік берді. 

Сондай-ақ, тестілеу білім мен іскерлікті бағалауда субъективтілікті 

болдырмауға мүмкіндік береді. Психологияда тест деп қасиеттер мен 

жағдайлардың жеке айқындылығын диагностикалауға бағытталған қысқа 

тапсырмалар арқылы сол кезеңдегі күйлерінің психологиялық өзгеруінің 

ғылыми-практикалық әдісі түсініледі. 

 Кәсіби-педагогикалық мотивацияны өзін-өзі бағалау (Н.П.Фетискинмен 

бейімделген) әдістемесі.  Әдістеменің мақсаты – уәждемелік түрткісінің қай 

сатысында тұрғанын анықтау. Мәселен: немқұрайлылық бар ма, немесе 

эпизодтық үстірт қызығушылық па, әлде қызығушылық бар ма, болмаса дамып 

келе жатқан қызығушылық па, немесе функционалды қызығушылығы бар ма? 

Әдістеме нәтижелеріне жасалған талдау көрсеткендей, негізінен эксперименке 

қатысушылар кәсіби және педагогикалық түрткісінің бар екендігін екендігін 

алайда, оқушыларды басқару, педагогикалық менеджмент, психологиялық 

менеджментке аса қызығушылық пен белсенділік танытпайтынын байқатты 

(Қосымша А).  

 

Кесте 9 – Кәсіби-педагогикалық мотивацияны өзін-өзі бағалау 

(Н.П.Фетискинмен бейімделген) әдістеме сұрақтарын өз проблемамызға  

сәйкестендіру бойынша бастапқы деңгей нәтижелері 

 

Сұрақтар 

№ 

ЖОО студенттерінің жинақталған жауап көрсеткіштері (%)  

«әрқашан» «жиі» «жиі емес» «сирек» «ешқашан» 

БТ ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 10 

1 25 30 20 30 20 30 15 10 14 6 

2 25 20 30 20 25 23 15 20 8 14 

3 20 15 10 30 15 30 10 10 30 20 

4 18 40 20 20 27 15 35 15 0 10 

5 30 30 20 20 25 25 15 15 15 15 

6 25 25 20 20 20 20 20 20 10 10 
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9- шы кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

7 25 20 20 25 20 25 15 15 18 17 

8 10 10 10 10 30 30 15 20 35 30 

9 15 10 10 15 40 30 25 20 17 18 

10 40 30 20 30 15 20 15 10 10 10 

11 40 45 30 30 10 15 10 20 0 0 

12 30 20 35 30 20 25 10 20 5 15 

13 10 20 10 20 30 40 25 10 10 15 

14 20 40 20 20 25 15 15 15 19 11 

15 30 30 20 20 20 20 15 15 14 16 

16 25 25 25 25 20 25 15 20 10 15 

17 15 10 10 10 30 40 25 30 15 15 

18 10 15 10 10 45 40 25 25 10 10 

 

Тест нәтижесі бойынша болашақ мұғалімдерде уәждемелік бағыттың 

пассивтік және орындаушылық деңгейі байқалады, әлі де үстіртін 

қызығушылықтар мен немқұрайдылық байқалды. Ал бұл болса, студенттер 

арасында болашақ мұғалімдердің  оқушылардың өздік оқу-іс-әрекетін 

басқаруға оң бағыттылығын, соның ішінде сенімділігі мен белсенділігін 

арттыратын жұмыстар жүргізуді қажет етеді.  

 Н.Қ. Тоқсанбаеваның «Ерік жігеріңіз мықты ма?» сауалнамасы негізінде 

студенттердің бойындағы еріктік салалары анықталды. Әдістеме 6 сұрақтан, 

әрбір сұрақ үш нұсқадан құрастырылған. Қорытындылау барысында 

психологтың кеңесі мен диагнозы қойылады. Егер, респонденттің 

жауаптарының ішінде «а» жауабы көбірек белгіленсе,  байсалдылық адамға 

ажар береді» деген оның өмірлік ұраны болуы мүмкін. Десек те, көбіне ол 

бірінші орынды басқа адамға беріп, өзі тасасында қалады. Тыныш қана бір 

бұрышта отыра беріп, өзгенің өзін елемегенін көңіліңіне кейде ғана алады. 

Жұрт оны сыпайылығыңыз үшін жақсы көреді. Дегенмен бұл қасиетті біреу 

бағаласа, екінші біреу содан пайда табуды мақсат тұтады. 

Ал респонденттің жауаптары ішінде «б» жауабы көбірек болса, ол 

өзгелерді қағып-соғып жүруге бейімі жоқ. Ерік-жігер күші жеткілікті болуы 

ғажап емес. Ол қасиетті тек мадақтауға лайықты уақытта ғана пайдалануы 

мүмкін. Ол жарқырап жүруді, басқаның көңілін өзіне аударғанды жақсы көреді. 

Өзгелерді  сынап, баға бергенді ұнатады. Сондай-ақ, адамның күші, 

тапқырлығы, білімі ұнаса, керісінше оның сезімталдығы, көнгіштігі, жұмсақ 

ұнамауы мүмкін. Алға қойған мақсаттарына жетуі басым. Бірақ сол 

жетістіктердің қаншалықты абырой әкелетіні белгілі емес. Мұндай адамдар 

сәттілігіне қарамастан көбіне жалғыз болатынын ұмытпағаны дұрыс. Егер,  

респондент жауаптары арасында «в» жауабы көбірек белгіленсе, оның ерік 

жігері күшті дамыған. Сондай-ақ, ол тума дипломат әрі өзінің іс-әрекетін 

бақылай алады. Шектен тыс тапсырмаларды орындауға мақсат қоймайды, 

мұратына жүйелі түрде бабымен жетеді. Ол өз-өзіне сенімді және басқадан 
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басымдырақ екенін  біледі. Біле тұра, бұл қасиетін басқаға ашық білдіріп, 

міндет етпейді. Оның қолынан бәрі  келеді. Қойған мақсатына да жетеді. 

Жеңіске жету үшін кейбір жағдайда сабырлық та таныта алады. Егер, 

респнденттің берілген жауаптарының саны тең болып жатса, аралас түрге 

жатады. Демек, мінезі көңіл-күй, жағдайға байланысты өзгеруі мүмкін.  

Айқындау экспериментінде болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға теориялық даярлығы 

қалыптасуының бастапқы деңгейі белгіленген өлшемдерге сәйкес анықталады: 

Атап айтқанда басқару нысаны мен пәні саласынан педагогикалық, 

менеджерлік білімдерінің толықтығы, болашақ мұғалімдердің кәсіптік 

дайындығының психологиялық, педагогикалық және басқарушылық бағыттағы 

теориялық біліммен қаруландыруда ғылыми негіздері мен басқару теориясы 

басшылыққа алынып, дидактикалық білімдері мен цифрлық сауаттылығы 

болуы айқындалады. Осы мақсатта педагогикалық университет студенттерін 

оқыту мотивациясын диагностикалау әдістемесі (Пакулина С.А., Овчинников 

М.В.), Басқару теориясы, цифрлық сауаттылық туралы білімін анықтау 

сауалнамасы; және т.б. диагностикалық әдістер қолданылды.  

Педагогикалық университет студенттерін оқыту мотивациясын 

диагностикалау әдістемесі (Пакулина С.А., Овчинников М.В.) оқудың сыртқы 

және ішкі уәждемелік түрткілерінің үш тобын анықтауға септігін тигізеді: 

педагогикалық жоғары оқу орнына түсу, кәсіби мәнділігі және басымдылығы, 

оқу уәждемесінің даму деңгейлерін анықтау. Біздің жағдайда екінші-үшінші 

топтық уәждемелер қызығушылық тудырды. Алынған диагностикалық 

нәтижелер болашақ мұғалімдерді оқуға ынталандыру үшін университеттің 

ресурстарының кеңдігін және студенттердің білім алуға уәждемесінің  

жоғарылауына тиімді ықпал ету үшін профессор-оқытушылар құрамының  

ұйымдастырушылық және қарқынды басқарушылық сапасына аса көңіл бөлу 

қажеттілігін көрсетті. Нәтижелерді талдау студенттердің шамамен 61% 

педагогикалық жоғары оқу орнына түсуге деген ынтасының орындаушылық 

деңгейіне, ал 24 % -ға жуығы пассивтік деңгейге ие екендігін көрсетеді. Осы 

көрсеткіштен мына студенттердің оқушылармен жұмыс істеуге деген 

қызығушылығының аз екендігін және көрсетеді. Ал бұл болса экспериментке 

қатысқан  студенттердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даяр 

еместігін байқатады. Алайда, педагогикалық жоғары білім алуға деген ұмтылыс 

студенттердің аз бөлігінде (15%) инициативалық деңгейде екендігін танытты. 

Сонымен, студенттердің білім алуға деген уәждемесі бойынша алынған 

нәтижелерді талдай отырып, «Педагогикалық ЖОО-на түсу уәждемесі» мен 

«Кәсіптік уәждемесі» шкалаларындағы баллдармен салыстырғанда «Нақты оқу 

уәждемесі» шкаласы бойынша орташа балл ең жоғары деген қорытынды 

жасауға болады. Уәждемелер арасында жетекші орынды оқу процесі және оның 

сәттілігі, сонымен қатар болашақта сәтті оқытудың перспективалары деп 

болжауға болады. 

«Нақты уәждемелер» шкаласы бойынша ең пассивтік орташа балл 

айқындалды (Кесте 10). 
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Кесте  10 – Педагогикалық университет студенттерін оқыту мотивациясын 

диагностикалау әдістемесі (Пакулина С.А., Овчинников М.В.) бойынша 

 

Уәждемелер 

деңгейі  

Ішкі уәждемелер (%) 

Педагогикалық жоо-

на түсу 
Нақты оқу  Кәсіптік 

БТ 
ЭТ 

 
БТ ЭТ БТ ЭТ 

Инициативалық 19% 
15% 

 
69% 55% 25% 

20% 

 

Орындаушылық 56% 
61% 

 
25% 35% 69% 

70% 

 

Пассивтік 25% 
24% 

 
6% 10% 6% 

10% 

 

 

«Нақты оқу уәждемесі» шкаласында сыртқы уәждеменің инициативалық 

деңгейі мен «Кәсіптік уәждеме» шкаласындағы уәждеменің орындаушылық 

деңгейі студенттердің көпшілігі үшін түрткінің оқу процесіне байланысты емес, 

сабақтан тыс жерде болатынын байқатты. Мәселен, топтағы студенттермен 

сөйлесу, мұғалімдерді құрметттеу, өзгелердің қолдауына ие болу, айыптау мен 

жазадан аулақ болу және т.б. Осындай студенттер жеңіл және уақытты 

үнемдейтін оқу іс-әрекетін ұнатады, оқу іс-әрекетін бағалаудың ол үшін 

қажеттілігі жоқ.  Өздік оқу іс-әрекетіндегі танымдық икемділік әлсіз, 

шығармашылық дамымаған, оқушылардың оқу іс-әрекетін басқару саласынан 

білімдері саяздығын көрсетті. Ал бұл болса болашақ мұғалімдердің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару саласынан теориялық, 

дидактикалық білімдерін тереңдету қажеттігін көрсетті. 

Осылайша, студенттердің педагогикалық іс-әрекеттің белгілі бір 

аспектілері туралы идеялары болғанымен, олар жеткілікті түрде 

құрылымдамаланған, ал кейбір жағдайларда кәсіби қызметтің кейбір 

аспектілеріне теріс баға беру байқалады. 

Тұтастай алғанда, бірнеше диагностикалық әдістерді қолдану арқылы 

алынған нәтижелерді талдау бақылау және эксперимент топтарындағы 

студенттердің едәуір бөлігінің теориялық даярлығы тұрғысынан педагогикалық 

іс-әрекетке құндылықтың қалыптасуы пассивтік деңгейде екендігін анықтауға 

мүмкіндік берді. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыруды дараландыруға қажетті болашақ 

мұғалімнің жалпы педагогикалық білім деңгейін және даралығының қасиеттерін 

анықтау мақсатында сауалнама әдісі қолданылды. Студенттерге жабық түрдегі 

сауалнамалар ұсынылды (әр сұраққа таңдау үшін дайын жауаптар берілді). 

Мысалы, жалпы педагогикалық білім деңгейін анықтауға арналған сауалнама: 

«Оқыту үдерісінде мұғалім мен оқушы арасындағы қарым-қатынас қандай»? а) 

субъект-субъектілік; б) субъект-объектілік; в) объект - объектілік. 

Айқындау экспериментінде болашақ мұғалімнің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға практикалық даярлығы 
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қалыптасуының бастапқы деңгейі белгіленген өлшемдері негізінде  

анықталады, яғни олардың басқарушылық білік, дағдыларының жеткіліктілігі 

тексеріледі. Осы өлшемдерге сәйкес белгіленген ұйымдастырушылық біліктер, 

әдістемелік іскерліктер, коммуникативтік дағдылар мен көшбасшалық 

қабілеттер қалыптасуының деңгейлері айқындалады.  

Осы мақсатта «Өзіңіздің әлеуметтік-қарым-қатынастағы біліктігіңізге баға 

беріңіз» тестін жүргіздік. Тест мазмұнында адамның мінез-құлқы, көзқарасы, 

пікірі, әдеті, ұстанымы жөніндегі сұрақтар қарастырылған. Жауап беру аса 

қиындық тудырмайды. Қатысушы тек сұраққа келісетінін немесе 

келіспейтіндігін белгілеп өтеді. Тест 130 сұрақты құрайды. Тест нәтижесін 

өңдеуде 6 фактор анықталды. Олар:    

1. Әлеуметтік-коммуникативтікке   икемінің болмауы;  

2. Белгісіздікке шыдамсыздық танытуы; 

3. Қолайлылыққа шектен тыс ұмтылуы; 

4. Дәрежесінің өсуіне  аса ұмтылуы; 

5. Сәтсіздіктен  қашуға бағдарының болуы; 

6. Фрустациялық жағымсыздыққа бой бұруы.  

Аталған факторлар бойынша  респонденттердің жауаптары кестеде берілді 

(Кесте - 11): 

 

Кесте 11 – «Өзіңіздің әлеуметтік-қарым-қатынастағы біліктігіңізге баға беріңіз» 

тестінің бастапқы нәтижесі 

 

Топтар 

Факторлар  % 

 

Ә-к. И. 

(28с.) 

Б.Ш. 

(29 с.) 

К.Ұ. 

(14с.) 

Д.Ұ. 

(20 с.) 

С.Қ. 

(26 с.) 

Ф.Ж. 

(20 с.) 

БТ 17,0% 14,0% 20,0% 19,0% 16,0% 14,0% 

ЭТ 21,0% 13,7% 16,0% 19,3% 16,0% 14,0% 

 

Кестеде көрсетілгендей, диагностикалық кезеңнің бастапқы деңгейінде 

студенттер қарым-қатынас біліктіліктерінің  пассивтік деңгейін байқауға 

болады. Мысалы, барлық респонденттердің пайыздық көрсеткіштерінен 

олардың әлеуметтік-коммуникативтік икемсіздігі, сәтсіздіктерден қашуға 

ұмтылысы, белгісіздікке шыдамсыздығы байқалады. Бақылау топтарының 

басым көпшілігі, яғни 20,0–23,0%-ы қолайлылыққа ұмтылысын көрсетсе, 

бақылау тобы 21,0%-ы әлеуметтік-коммуникативтік икемсіздікті көрсетеді; 

21%-ы пайызы дәрежесінің тезірек өсуін қаласа, 14,0%-ы белгісіздікке 

шыдамсыздық танытады.  

Сонымен қатар сауалнама сұрақтарына жеке талдау жасайтын болсақ,  

респонденттердің әрбірі кәсіби бағыттылығына қарамастан мынадай жауаптар 

берген: 

- егер сұхбатта кенеттен үлкен іркіліс  туа қалса, мен жағдайды түзеу үшін 

не айтарымды білмей қаламын; 
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- сөзін дұрыс түсіндіріп айтпайтын адам менің ашуыма тиеді; 

- жұмысқа кіріспес бұрын менде үрей болады, өйткені мен қиыншылықтан  

қорқамын; 

- егер менің еңбек ұжымымда  тіл табыса алмаушылық орын алса, мен  

өзімді алыс ұстаймын; 

- мен ешкімге сенбеу керек деп ойлаймын; 

- сәтсіздіктер бола қалған жағдайда, өз абыройым үшін қорқамын; 

- мен өз ойымды ешкімнен жасырмай ашық айтамын және т.б.  

Сауалнаманы талдау нәтижесі бірқатар тұжырымдар жасауға мүмкіндік 

берді:  

- біріншіден, болашақ мамандардың әлеуметтік-коммуникативтік 

біліктіліктері тек мақсатқа бағытталған бірлескен іс-әрекет барысында дамиды; 

- екіншіден, студенттерінің қарым-қатынас біліктіліктері толық 

қалыптаса қоймаған; 

- үшіншіден, болашақ мұғалімдердің әлеуметтік-коммуникативтік 

құзыреттіліктерінің даму динамикасын нақты анықтау үшін корреляциялық 

талдау жұмыстары жүргізілуі тиіс. 

Айқындау эксперименті барысында экспериментке қатысушылардың 

қарым-қатынаста өзіндік бағалау деңгейлерін анықтау бойынша М.Снайдердің 

әдістемесі қолданылды. Тест құрылымы жағынан  қарапайым және өңдеуге  

қолайлы, уақытты көп қажет етпейді. Тест нәтижесін өңдеуде 1, 5 және 7 

сұрақтарға «Б» жауабы сәйкес келсе 1 ұпайдан, ал қалған 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10 

сұрақтарға «Д» жауабы сәйкес келсе 1 ұпайдан беру қажет. Алынған нәтиже 

көрсеткіштерінің ортақ қосындысы шығарылады.  

Тест нәтижесін талдау бойынша төмендегі үш деңгей анықталды (Кесте 

12): 

 

Кесте  12 –  Өзін-өзі коммуникативтік бақылау деңгейлерінің көрсеткіштері 

 

Ұпай саны Анықталған деңгей 
студенттерінің жауаптары 

БТ ЭТ 

0 – 3 ұпай 

Коммуникативтік 

бақылау деңгейі 

пассивтік 

33 % 35 % 

4 – 6 ұпай 

Коммуникативтік 

бақылау деңгейі 

орындаушылық 

49 % 53 % 

7 – 10 ұпай 

Коммуникативтік 

бақылау деңгейі 

иницативалық 

18 % 12 % 

 

Сауалнама нәтижесі бойынша анықталғандай, тәжірибелік диагностикаға 

қатысқан студенттердің коммуникативтік бақылау деңгейлерінің пассивтік, 

орындаушылық деңгейлерінің басымдығын, ал белсенділік танытатын 

инициативалық деңгейдегі студенттер санынығ аздығын көрсетті. Сонымен, 
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тұлғалық қарым-қатынаста өзін бақылай алуы қабілеттін дамыту қажеттілігі 

туындайды.  

Зерттеушілер бұл жағдайда танымдық қызығушылықпен, кәсіпті игеруге 

деген ұмтылыспен, кәсіби және тұлғалық дамуға ықпал ететін білім, біліктер 

мен дағдылардыға  ішкі уәждемені дамыту тиімділігін қарастырады.   

Қалыптастыру экспериментінің ең маңызды мәселелерінің бірі қажетті 

өлшеулерді жүргізуге мүмкіндік беретін құралдарды әзірлеумен байланысты 

оқытудың түрлі кезеңдерінде қалыптасатын даярлық жағдайын анықтау мәселесі 

болды. 

Осы көрсетілген диагностикалық әдістемелерден басқа да болашақ 

мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

психологиялық, теориялық, практикалық даярлығының қалыптасу деңгейлерін 

нақты анықтауға мүмкіндік беретін А.Н.Леонтьев, А.Маслоу, К.Роджерс, 

С.Л.Рубинштейн зерттеулерінің негізінде сауалнамалар жасалып, жүргізілді 

(Бұл туралы диссертацияның 3.3 параграфында кеңірек айтылады). 

Жалпы айқындау экспериментінде жүргізілген диагностикалық 

әдістемелер мен әдістер негізінде алынған мәліметтерді өңдеу нәтижесінде 

болашақ мұғалімдердің   жоғары сынып оқушыларының оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығының қалыптасуы көрсеткіштерінің деңгейі жалпы алғанда 

былайша көрінеді: зерттеу нәтижелері кестеде келтірілген (Кесте 13). 

 

Кесте 13 -  Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығының қалыптасуының көрсеткіштері% 

 
Жалпы даярлық құрамының  өлшемі мен көрсеткіштері Саны % 

Психологиялық даярлық- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң 

бағыттылығының көрсеткіштері 
 

1 түрткі 52 41% 

2 сенімділік 25 19,7% 

3 белсенділік 30 23,6% 

4 рефлексия 20 15,7% 

Теориялық даярлық- басқару пәні саласынан педагогикалық, менеджерлік білімдерінің 

толықтығының көрсеткіштері 

5 ғылыми негіздер 33 26,1% 

6 басқару теориясы 27 21,2% 

7 дидактикалық білімдер 45 35,4% 

8 цифрлық сауаттылық 22 17,3% 

Практикалық даярлық- басқарушылық  білік, дағдыларының жеткіліктігі көрсеткіштері 

9 ұйымдастырушылық біліктер 32 25,2% 

10 әдістемелік іскерліктер 35 27,5% 

11 коммуникативтік дағдылар 40 31,5% 
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Бұл пайыздық көрсеткіштер болашақ мұғалімдерідің жоғары сынып 

оқушыларының оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығы қалыптасуының бастапқы 

деңгейінің төмендігін көрсетті. 

Ал біз жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығы қалыптасуының инициативалық деңгейіне 

көтеруді мақсат тұтамыз. Инициативалық деңгей – бұл болашақ мұғалімнің 

дербес басқаруын, өз ойымен, өз білімімен, шығармашылық тұрғыдан өз 

тарапынан идеялар туындату негізінде басқару деңгейі.   

Сол себепті біз болашақ мұғалімнің басқару іс-әрекетіндегі дербестігін 

қалыптастыруға мән береміз. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудағы 

болашақ мұғалімнің дербестігін біз басқару субъектісінің дербестігі ретінде 

түсінеміз, ол оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқару құрылымын құрайтын іс-

әрекетті орындауда дербестікті болжайды (мақсат қою, уәждемелік 

қамтамасыздандыру, қалыптасатын іс-әрекеттің сапалық өзіндік ерекшелігін 

есепке алу, қалыптасатын іс-әрекетті ұйымдастыру, оқытуды ұйымдастыру, 

бақылауды, өзін-өзі бақылауды қамтамасыздандыру, түзету жүргізу, оқушылардың 

жеке ерекшеліктерін есепке алу). 

Осының негізінде болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға дайындық деңгейін біз инициативалық деңгейі ретінде қарастырамыз. 

Бұл үшін әр түрлі өздік жұмыс түрінде ұйымдастырылған студенттердің кәсіби 

бағытталған іс-әрекетін (жаңғыртатын, жартылай шығармашылық, 

шығармашылық) басқаруды құрайды. Белгілі бір даярлық деңгейін қалыптастыру 

(дербестік) белгілі бір түрдегі студенттердің өздік оқу іс-әрекетін басқарумен 

қамтамасыз етіледі. Даярлық (инициативалық) деңгейі осылайша өздік оқу іс-

әрекет  түрлеріне және қалыптасатын іс-әрекеттің сипатына сәйкес анықталады. 

Мәселен, өздік оқу іс-әрекеті жағдайында қайта жаңғыртатын даярлық деңгейі, 

жартылай шығармашылық тұрғысындағы өздік оқу іс-әрекеті - шығармашылық 

даярлық деңгейі, шығармашылық түрғысындағы өздік оқу ңс-әрекеті - болашақ 

мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлық деңгейі 

қалыптасады. Осылайша, даярлық деңгейі болашақ мұғалімнің оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыруға жалпы даярлығының негізгі 

көрсеткіші болып табылады. Осыған байланысты, осы эксперименттің соңғы 

(қорытынды) кесіндісі үдерісінде қайта жаңғыртылатын даярлық деңгейін 

анықтау даярлығының бастапқы төмен деңгейі, оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығының орындаушылық және инициативалық деңгейге 

көтеруді өажет етеді. 

Әрбір деңгейдің сипаттамасын келтірейік. 

1. Даярлықтың пассивтік деңгейі. Осы даярлық түрін қалыптастыру 

кезеңінде болашақ мұғалім оқушының тұлғасын оқыту және дамыту үдерісін 

басқара білу қажет екенін ұғынуға келеді.  Ол үшін оқушының танымдық іс-

әрекетін кезең-кезеңмен басқаруды жүзеге асыра білу керек, оның нәтижесінде 

оқыту ықпалының дәрежесі азаяды, бұл оқушының танымдық дербестігі мен 

креативтілігінің қалыптасуы мен дамуымен байланысты. 
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Төмен пасивтік деңгейдің маңыздылығы осы кезеңде басқару субъектісі 

қалыптаса бастайтындығынан тұрады: болашақ мұғалім басқару іс-әрекеттерін 

орындау тәсілдерін меңгереді, әртүрлі басқару іс-әрекетінің үлгілерін меңгереді, 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару құрылымына сәйкес оларды жүзеге 

асыру тәртібін игереді. Осы кезеңде болашақ мұғалімнің өзін-өзі бақылау және 

кәсіби қызметтің өзін-өзі түзету тіректері қалыптасады, бұл оның оған деген 

жауапкершілігінің өсуін ынталандырады. 

Даярлықтың төмен қайта белсендіретін деңгейін қалыптастыру 

студенттердің тіректердің көмегімен олардың өздік жұмысын қатаң басқару 

жағдайында студенттердің қатаң тәртіпке түсірілгеніс-әрекетімен қамтамасыз 

етіледі. Бұл деңгей оқытушының басқарушылық әсерінің үлкен дәрежесімен 

және студенттердің осы іс-әрекетіне абсолютті тәуелділігімен сипатталады. 

Болашақ мұғалімнің осы даярлық деңгейіндегі дербестігі дайын қызмет 

үлгілерін шығаруға әкеледі. 

Кесіндіде анықталған бұл деңгей қажетті даярлықтың төмен деңгейі ретінде 

сараланады. 

2. Даярлықтың орта орындаушылық деңгейі. Осы деңгейдегі студенттердің 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыру бойынша іс-әрекетіне 

қызығушылығы, оқушылардың танымдық дербестігін басқару және кезең-

кезеңмен қалыптастыру жеке тұлғаны оқыту және дамыту үдерісін іске 

асыратынын түсінуі ерекшеленеді. Мұндай студенттерде осы іс-әрекет түрін 

игеруге ұмтылысы байқалады. Орындаушылық деңгей бұрын меңгерілген іс-

әрекет тәсілдерін басқаларына, бірақ ұқсас жағдайларға көшіре білуімен, іс-

әрекетке түрткісінің өсуімен, өз іс-әрекетін өзін-өзі бақылау мен рефлексия 

жүзеге асырумен сипатталады, бұл өз кезегінде болашақ мұғалімнің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға сенімділігінің өсуіне ықпал 

етеді. 

Осы даярлық деңгейін қалыптастыру кезеңінде оқытушының оқыту 

ықпалының жартылай қатаң басқаруы жағдайында студенттердің оқу іс-

әрекетінің ұсынылатын тіректерден тәуелділік дәрежесі төмендейтіндігі 

маңызды болып табылады, бұл студенттердің басқару іс-әрекеті мен оған 

шығармашылық қарым-қатынасының дамуын көрсетеді. Осылайша, 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыру бойынша іс-

әрекеттегі орындаушылық деңгейдегі студенттердің дербестігі байқалады, бұл 

басқару субъектісін қалыптастыру үдерісінің оң динамикасының көрсеткіші 

болып табылады. 

Кесіндіде анықталған бұл деңгей қажетті дайындықтың орта деңгейі ретінде 

сараланады. 

3. Даярлықтың (дербестік) жоғары (шығармашылық) деңгейі оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін басқару бойынша іс-әрекетіне терең қызығушылық 

танытатын және өз білімі мен іскерлігін жетілдіруге ұмтылатын студенттерді 

сипаттайды, өйткені педагогикалық іс-әрекеттің осы түрін өзінің болашақ кәсіби 

қызметімен және өзінің кәсіби өсуі мен табыстылығын байланыстырады. 

Шығармашылық деңгейдегі студенттер оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 
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басқару қажеттілігін сезінеді,өйткені олар үшін бұл - өз шығармашылық әлеуетін 

іске асыруға болатын іс-әрекет. 

Даярлықтың инициативалық деңгейіндегі студенттер басқарушылық білім 

мен біліктіліктің жоғары деңгейін көрсетеді, бұл жалпы басқару іс-әрекетінің 

автоматтандырылуын, орындалу жылдамдығы мен беріктігін айқын танытады. 

Бұл өз кезегінде студенттердің дербестігінің жоғары, шығармашылық деңгейінің 

дамуының нәтижесі болып табылады.: күрделі басқару міндеттерін шешу кезінде 

студенттер тіректерге мұқтаж емес, өйткені әртүрлі оқу жағдайларында 

басқарудың дамыған іскерліктерін қолдануға қабілетті, осылайша сыртқы 

көмектен салыстырмалы тәуелсіздікті көрсете алады. Осы кезеңде студенттердің 

іс-әрекетін басқару тапсырмаларды бөлуге негізделеді. 

Даярлықтың инициативалық деңгейі студенттердің өзінің кәсіби іс-әрекетін 

орындауда жоғары жауапкершілігінің болуын, мұғалімнің жеке табысы әр 

оқушының табыстарынан қалыптасатынын түсінуін сипаттайды. Мұндай 

студенттер өзінің басқару іс-әрекетінің нәтижелері мен салдарын болжау қабілетін 

танытады, бұл өз іс-әрекетінің терең түсінігін және оған жауапкершілікпен 

қарауды көрсетеді. Даярлықтың инициативалық деңгейі - оқушылардың 

танымдық іс-әрекетін басқарудың күрделі үдерісін  жүзеге асыруға, әрбір 

оқушының жеке тұлғасын қалыптастыру және дамыту үшін жауапкершіліктің 

барлық жүгін сезінуге және өз оқушыларының дамуы мен өзінің жеке өсуі үшін 

өзінің кәсіби іс-әрекетінің мақсатын көруге қабілетті, өзіне сенімді мұғалім-

басқару субъектісінің даму деңгейі. Инициативалық деңгей болашақ мұғалімнің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығының жоғары деңгейі 

ретінде сараланады. 

Ал жоғарыда көрсетілген айқындау экспериментінің нәтижелері 

экспериментке қатысқан  студенттердің жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға бастапқы деңгейлерінің төмендігінің басымдығын 

сипаттайды. Осыған орай зерттеу барысында аталған даярлықты 

қалыптастыруда жасалған психотехнологиялық бағдарлама, элективті курс, 

«Цифрлық сауаттылық» клубының іс-шаралар бағдарламасы, жаттығулар 

жүйесі мен педагогикалық практика мүмкіндіктерін пайдалану қамтылған 

әдістеме  айқындалған формалар мен құралдар, әдіс-тәсілдерді қолданумен 

қалыптастыру эксперименті жағдайында жүзеге асырылады. Ол туралы келесі 

3.2 параграфында толық мазмұндалады.   

 

 

3.2 Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру әдістемесінің мазмұны 

Айқындау эксперименті болашақ мұғалімдердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға психологиялық, теориялық, 

практикалық даярлығы қалыптасуының төмен деңгейінің басымдығын көрсетті. 

Осыған орай аталған мәселе бойынша қалыптастыру экспериментін жүргізудің 

қажеттілігі туындайды. Қалыптастыру эксперименті нәтижесінің тиімді болу 

керектігі оның әдістемесін жасау тиістігін айқындады (Сурет 7).  
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Сурет 7 – Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру әдістемесі 
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Өзарабайл

аныстық, 

әріптестік, 

ынтымақта
стық 

 

 

Бірлескен  

жоба, 

дәріс-

конферецн

ия 

психологиялы

қ-теориялық-

практикалық 

даярлық 

кезеңімен 

субъект-

субъектілік 

өзара 

әрекеттестікте 
іске асыру 

 

 

 

 

Педагогикалы

қ практика 

мүмкіндіктері 

Жаттығулар 

жүйесі 

 

 

Ақпаратты

қ-

коммуника

циялық 
құралдар 

Цифрлық 

платформа

лар 

 

Workshop, 

debate, 

онлайн 

сабақтар, 

вебинар 

 

 

Дәстүрлі, 

интерактивт

і, өзара-

әрекеттестік 

 

 

Оқу-

әдістемелік 

құрал, 

электронды

қ құралдар, 

мобильдік 
құрылғылар 

 

 

Элективті 

курс; 

«Цифрлық 

сауаттылық

» клуб іс-

шаралар 

бағдарламас
ы 

 

 

 

Педагогика

лық және 

менеджерлі

к 

білімдердің 

кіріктірілуін

де 

меңгерту; 

 

 

Инновация

лық дәріс, 

семинар-

тренинг, 

мастер-
класс 

 

 

Түсіндіру, 

іскерлік 

ойындар, 

диалог, 

монолог 

Бағдарлама, 

іскерлік 

ойын, 

көрнекілік, 

тест –

жаттығулар 

жинақтары, 

мобильдік 

қосымшалар 

 

 

Психотехно

логиялық 

бағдарлама 

Оқушылардың  

өздік оқу іс-

әрекетін 

басқару пәні 

тұрғысынан 

қарастыру; 

басқаруды 

ғылыми 

негізде 
ұйымдастыру 

 

Шарттаы қағидалар 

 

Мазмұны 

 

Құралдары 

 

 

Әдістері 

 

Формалары 
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Аталған әдістемені жасау негізіне диссертацияның 2.3 параграфында 

анықталған психологиялық-педагогикалық шарттарды жүзеге асыру алынды. 

Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығы қалыптасуының осы шарттары 2.2 параграфында 

айқындалған даярлық құрамдарына сәйкес  үш жолмен жүзеге асырылады. 

Біріншіден, психологиялық даярлығы саласымен жұмыс  – психотехнологиялық 

бағдарлама; екіншіден, теориялық даярлығы мазмұнымен жұмыс  – «Болашақ 

мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлау» элективті 

курс бағдарламасы, «Цифрлық сауаттылық» клубының іс-шаралар 

бағдарламасы; үшіншіден, практикалық даярлық саласымен жұмыс – 

педагогикалық практика мүмкіндіктерін пайдалану; жаттығулар жүйесін 

ендіру.  Аталған жұмыс түрлерін  практикаға ендіру барысында қолданылатын 

жұмыс формалары мен әдістері, құралдары анықталды. Қалыптастыру 

экспериментін жүргізбес бұрын біз осы айтылғандарды негізге ала отырып 

алдымен жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру әдістемесін жасадық (Сурет 

7).  

Әдістеменің мақсаты – болашақ мұғалімдердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығы қалыптасуының 

психологиялық-педагогикалық шарттарын жүзеге асыруды әдістемелік 

қамтамасыздандыру.   

Әдістемеде жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттарын жүзеге асыру үш сатымен айқындалды: 

бағыттылық, білімділік, біліктілік. 

Әдістеменің бағыттылық сатысында 1-ші психологиялық-педагогикалық 

шарт (оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару пәні тұрғысынан 

қарастыру; басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру) жүзеге асырылады. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруды пән 

тұрғысынан қарастыруды, ғылыми негізде ұйымдастыруды болашақ 

мұғалімдердің психологиялық даярлығынан бастаған жөн. Өйткені басқарудың 

тиімді және нәтижелі болуы басқарушының осы іс-әрекетке оң 

бағыттылығының болуынан, яғни түтксінің, сенімділігі мен белсенділігің, 

рефлексиясының болуынан талап етіледі. Болашақ мұғалімнің осы бағыт 

бойынша деңгейін көтеру мақсатында психотехникалық бағдарлама жасалды 

(Кесте 14). 
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Кесте 14  - Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-

әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыруға бағытталған 

психотехнологиялық бағдарлама мазмұны 

 
Цикл 1. Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға уәждемесінің 

болуы 

Бағыты Мақсаты 

Тренингтік 

сабақтардың 

тақырыптары 

Тренингтік жаттығулар 

1 2 3 4 

Оқу іс-

әрекетіне оң 

түрткісін 

қалыптастыру 

Қатысушылардың 

танымдық оқу 

әрекетінің тиімді 

стилін дамытуы 

үшін әлеуметтік-

психологиялық 

жағдай жасау. 

1.Басымдылықтар мен 

құндылықтар 

- «Танысу»; 

- «Менің көңіл күйім»; 

- «Интревью»; 

- «Басымдылықтарды 

анықтау». 

- Кері байланыс. 

 

Адамгершілік 

құнды 

тұлғалық 

қасиеттерін, 

қажеттіліктер

і мен 

белсенділік 

түрткілерін 

өздігінен 

тәрбиелеуге 

ынталандыру. 

«Мен-концепциясы» 

туралы білімдерін 

тереңдету және 

болашақ маман 

ретінде өзі туралы 

түсініктерді және 

болашақ 

мұғалімдердің 

түрткісі мен 

қажеттіліктеріне 

кәсіби болашағы 

туралы идея 

қалыптастыру. 

2.Түрткілер мен 

қажеттіліктер 

- «Өзін-өзі 

таныстыру»; 

- «Жол қиылысындағы 

тексеріс»; 

- «Ұжымдық есеп»; 

- «Мен істей аламын, 

мен қалаймын, маған 

керек» формуласы; 

- Кері байланыс. 

 

Түрткі жеке 

тұлғаның 

қажеттіліктер

інің көрінісі 

ретінде 

талдауға 

бағытталған. 

Оқуға оң 

мотивацияны 

қалыптастыруға, өз 

сезімдерін 

басқалармен 

бөлісуге және 

оларды тудыратын 

себептерді 

талқылауға 

мүмкіндік беретін 

жағдайлар жасау, 

адекватты өзін-өзі 

бағалауды 

қалыптастыру. 

3.Менің оқуыма деген 

түрткілер 

- «Кел танысайық!»; 

- «Мен шынайымын 

және мінсізбін» 

- «Мен бүгін...» 

- «Менің кәсібім» 

- «Менің сезімдерім» 

- Кері байланыс. 
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14- кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 

Өзін-өзі тану 

және терапия, 

өзін-өзі 

зерттеу, өзін-

өзі жетілдіру  

Өзін-өзі бағалауы 

мен сенімділігін 

қалыптастыруға 

көмектесу, сондай-ақ 

өзінің мақсаттары 

мен мүмкіндіктерін 

салыстыруға 

дайындығын 

арттыру 

1.Өзін-өзі бағалау мен 

өзін-өзі тану 

- «Сәлемдесу»; 

- «Баспалдақ»; 

- «Бес қадам»; 

- «Оқиға»; 

-  «Сиқырлы 

психологиялық айна»; 

- «Мен өзімді қалай 

көрсетемін?»; 

- Кері байланыс. 

 Жеке және 

кәсіби өсу, 

өзінің 

ашылмаған 

мүмкіндіктері

н ашуға 

бақытталған. 

 «Мен» мәнін талдау 

үшін шынайы 

тұжырымдау 

дағдыларын 

қалыптастыру 

2. Мен адаммын және 

жеке тұлғамын 

- «Менің есімім»; 

- «Ең жақсы мен»; 

- «Автопортрет»; 

- «Аяқталмаған 

сөйлем»; 

- «Мен шынайымын 

және мінсізбін»; 

- Кері байланыс. 

Қатысушылар

дың өмірдің 

мәнін беретін 

мақсаттарды 

білуіге 

бағытталған 

Материалдық және 

материалдық емес 

мақсаттардың 

айырмашылығын 

түсінуге, өз 

мақсаттары мен 

ұмтылыстарын 

білуге арттыру. 

3. Менің мақсаттарым 

құндылықтар ретінде 

- «Сәлемдесу»; 

- «Құндылықтар тізімі»; 

- «Алтын балық»; 

- «Менің 

қажеттіліктерім»; 

- «Мен қалаймын - мен 

аламын – жасаймын»; 

- Кері байланыс. 

Цикл 3. Психологиялық белсенді қарым-қатынасты дамыту 

Команда 

құрып, 

қатысушылар

ға басқа топ 

мүшелері 

туралы жаңа 

және 

қызықты  

фактілерді 

білуге 

мүмкіндік 

береді. 

Қатысушылардың 

белсенділігін, және 

олардың көңіл-күйін 

арттыру, 

эмоционалдық-

еркітік 

сферасындағы 

кедергілерді жою. 

1. Эмоционалдық-ерік 

сферасын дамыту 

- «Амандасу»; 

- «Жағымды ойлар»; 

- «Аялдама»; 

- «Сілкіңіз!»; 

- «Қызықты 

фактілер»; 

- Кері байланыс. 

 

Қатысушылар 

арасындағы 

кедергілерді 

жою және 

оларды одан 

әрі тиімді 

ынтымақтаст

ық орнатуға 

бағытталған. 

Коммуникативті 

дағдыларын, 

әлеуметтік 

белсенділігін, 

ынтымақтастыққа, 

жанжалды 

жағдайларды 

шешуге, топ құруға 

дағдыландыру. 

2. Белсенді қарым-

қатынас орнату білу 

- «Мимикамен 

танысу»; 

- «Алфавит»; 

- «Төрт бұрыш»; 

- «Жапырақ»; 

- «Жаңбыр»; 

- «Досыма хат»; 

- Кері байланыс. 
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14 - кестенің жалғасы  

1 2 3 4 

Топта  

мәселені 

бірлесе 

шешуге, 

топты 

жұмылдырат

ын серіктес 

және топпен 

белсенді 

жұмыс істеу 

дағдысын 

қалыптастыру

ға 

бағытталған. 

Топтармен қарым-

қатынас жасау 

дағдыларын 

қалыптастыру.  

3. Топтық өзара 

әрекеттесу 

- «Сұхбат»; 

 - «Көліктер» 

- «Самолет»; 

- «Сертификаттар 

табыстау»; 

- Кері байланыс. 

Қатысушылар

дың ішкі 

және сыртқы 

ресурстарын  

қалыптастыру 

Адамдар арасындағы 

қарым-қатынастың 

адамгершілік 

негіздерін білуге, 

қарым-қатынаста 

белсенді және 

сенімді болу, 

басқаларға 

психологиялық 

көмек көрсетіп, 

түсіну қабілетін 

дамыту. 

4. Мен және қоршаған 

орта 

- «Ұлттық сәлемдесу»; 

- «Әуе шары»; 

- «Сиқырлы жастық»; 

- «Сендіре білу»; 

- «Мен саған 

сенімдімін»; 

- «Байланыстан 

шығу»; 

- Кері байланыс. 

Цикл 4. Рефлексияны дамытуға бағытталған психологиялық өзара әрекеттестіктер 

Қатысушылар

дың 

болашағыңны

ң оң бейнесін 

жоспарлау 

қабілетін 

дамыту 

Қатысушылардың 

интеллектуалдық 

мүмкіндіктерін 

дамыту және 

интеллектуалдық-

танымдық салада 

биіктерге жету. 

2. Рефлексия - осы 

жерде және қазір   

- «Сөз тіркесін 

жалғастыр»; 

- «Көңілді доп»; 

- «Сәлемдеме»; 

- «Шеңберде 

шапалақтау»; 

- Кері байланыс. 

Тренинг барысында 

қатысушылар мен 

топта болған 

өзгерістердің 

рефлексиясы. Топ 

мүшелерінің 

болашақ өмір 

жоспарларын 

болжау. Топта алған 

тәжірибені 

күнделікті өмірге 

енгізуге көмектесу. 

3.Рефлексиялық 

байланыстар 

- «Кім жылдам?» 

- «Арқаңдағы сурет»; 

- «Алғашқы әсер»; 

- «Жақсы сөздер»; 

- «Маскасыз»; 

- «Байланыстар»; 

- Рефлексия «Бүгін 

мен...». 
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Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыруға бағытталған психотехнологиялық 

бағдарлама мазмұнында тренингтік сабақтар мен олардың мақсаты, бағыты 

және тренингтік жаттығулар түрлері ұсынылған. 

Психотехнологиялық бағдарламаның мақсаты – болашақ мұғалімдердің 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетін басқаруға оң 

бағыттылығын қалыптастыру негізінде олардың психологиялық даярлығы 

деңгейін көтеру. Сонымен бірге, адамның психикалық қабілеттерінің 

индивидуалды-психологиялық ерекшеліктерін олардың ішкі және сыртқы 

ресурстарын біліп, коммуникациялық құзыреттіліктерін дамытып, қарым-

қатынастарды үйлестіріп, студенттің белсенділігі мен дербестігін, басқаруға 

деген түрткісін өздігінен тәрбиелеуге ынталандыру болып табылады.  

Психотехнологиялық бағдарлама 3 циклдан тұрады: 1. Болашақ мұғалімнің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға уәждемесінің болуы; 2. Өзін-өзі 

тану және терапия, өзін-өзі зерттеу, өзін-өзі жетілдіру; 3. Психологиялық 

белсенді қарым-қатынасты қалыптастыру; 4. Рефлексияны дамытуға 

бағытталған психологиялық өзара әрекеттестіктер. Әр циклде сабақтар мен 

олардың бағыты, тренингтік жаттығулар тізбегі келтірілген. Сонымен қатар, 

тренинг сабақтардың мақсаттары нақтыланып, жаттығулардың сан алуан 

түрлері берілген. 

1. Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

уәждемесінің болуы циклінің мақсаты: қатысушылардың танымдық оқу 

әрекетінің тиімді стилін дамытуы үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай 

жасау, «Мен-концепциясы» туралы білімдерін тереңдету және болашақ маман 

ретінде өзі туралы түсініктерді және болашақ мұғалімдердің түрткісі мен 

қажеттіліктеріне кәсіби болашағы туралы идея қалыптастыру, оқуға оң 

мотивацияны қалыптастыруға, өз сезімдерін басқалармен бөлісуге және оларды 

тудыратын себептерді талқылауға мүмкіндік беретін жағдайлар жасап, өзін-өзі 

бағалауды қалыптастыру болып табылады. Циклде 3 сабақ келтірілген: 

1.Басымдылықтар мен құндылықтар; 2.Түрткілер мен қажеттіліктер; 3.Менің 

оқуыма деген түрткілер. Ол сабақтар оқу іс-әрекетіне оң түрткісін 

қалыптастыруға, адамгершілік құнды тұлғалық қасиеттерін, қажеттіліктері мен 

белсенділік түрткілерін өздігінен тәрбиелеуге, түрткі жеке тұлғаның 

қажеттіліктерінің көрінісі ретінде талдауға бағытталған. 

2. Өзін-өзі тану, өзін-өзі зерттеу, өзін-өзі жетілдіру терапиясы циклінің 

мақсаты: өзін-өзі бағалауы мен сенімділігін қалыптастыруға көмектесу, 

сондай-ақ өзінің мақсаттары мен мүмкіндіктерін салыстыруға дайындығын 

арттыру, «Мен» мәнін талдау үшін шынайы тұжырымдау дағдыларын 

қалыптастыру, материалдық және материалдық емес мақсаттардың 

айырмашылығын түсінуге, өз мақсаттары мен ұмтылыстарын білуге арттыру. 

Циклде 3 сабақ келтірілген: 1.Өзін-өзі бағалау мен өзін-өзі тану; 2. Мен 

адаммын және жеке тұлғамын; 3. Менің мақсаттарым құндылықтар 

тұрғысынан. Бұл сабақтар жалпы тренингке қатысушылардың өзін-өзі тану 

және терапия, өзін-өзі зерттеу, өзін-өзі жетілдіру, жеке және кәсіби өсу, өзінің 
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ашылмаған мүмкіндіктерін ашуға, сонымен қатар өмірдің мәнін беретін 

мақсаттарды білуге бағытталған. 

3. Психологиялық белсенді қарым-қатынасты қалыптастыру циклінің 

мақсаты: қатысушылардың белсенділігін және олардың көңіл-күйін арттыру, 

эмоционалдық-еріктік сферасындағы кедергілерді жойып, коммуникативті 

дағдыларын, әлеуметтік белсенділігін, ынтымақтастыққа, жанжалды 

жағдайларды шешуге, топ құруға дағдыларын қалыптастырып, топтармен 

қарым-қатынас жасау, адамдар арасындағы қарым-қатынастың адамгершілік 

негіздерін біліп, қарым-қатынаста белсенді және сенімді болуға, басқаларға 

психологиялық көмек көрсету және түсіну қабілеттерін дамыту болып 

табылады. Циклде 4 сабақ келтірілген: 1. Эмоционалдық-ерік сферасын 

дамыту; 2. Белсенді қарым-қатынас орната білу; 3. Топтық өзара әрекеттесу; 4. 

Мен және қоршаған орта. Тренингтік сабақтар команда құрып, қатысушыларға 

басқа топ мүшелері туралы жаңа және қызықты фактілерді білуге мүмкіндік 

беріп,  қатысушылар арасындағы кедергілерді жойып, оларды одан әрі тиімді 

ынтымақтастық орнатуға бағытталған. Сонымен қатар, топта мәселені бірлесе 

шешуге, топты жұмылдыратын серіктес және топпен белсенді жұмыс істеу 

дағдысын қалыптастырып,  олардың ішкі және сыртқы ресурстарын дамытады. 

4. Рефлексияны дамытуға бағытталған психологиялық өзара 

әрекеттестіктер циклінің мақсаты: байланыс орнату кезінде жылдам жауап 

беру дағдыларын қалыптастыру, оқу процесінде эмпатия мен рефлексияны 

дамыту, қатысушылардың интеллектуалдық мүмкіндіктерін дамыту және 

интеллектуалдық-танымдық салада биіктерге жетуне ықпал жасап, тренинг 

барысында қатысушылар мен топта болған өзгерістердің рефлексиясын 

жоспарларын болжау, білімін күнделікті өмірге енгізуге көмектесу. Циклде 3 

сабақ келтірілген: 1. Менің басқалардан айырмашылығым; 2. Рефлексия - осы 

жерде және қазір; 3.Рефлексиялық байланыстар. Тренингтік сабақтар 

педагогикалық қызметте өзіндік рефлексиясына ықпал ету жолдары мен оң 

бейнесін жоспарлау қабілетін дамытуға бағытталған. Психотехнологиялық 

бағдарламадағы бірқатар тренинг жаттығу қосымшада беріледі (Қосымша Ә). 

Қалыптастырушы эксперименттің білімділік сатысында болашақ 

мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының оқу іс-әрекетін басқаруға 

теориялық даярлығын қалыптастырудың 2-нші психологиялық-педагогикалық 

шарты (кәсіби-педагогикалық және менеджерлік білімдердің кіріктірілуінде 

меңгерту) жүзеге асырылады.  

Осы шартты іске асырудың мазмұнын жасамас бұрын біз экспериментке 

қатысушы студенттердің білім беру бағдарламаларына талдау жасадық. Соның 

ішінде диссертация мазмұнында 6В01101 – Педагогика және психология білім 

беру бағдарламасының пәндер мазмұнына тоқталып өткенді жөн санадық 

(Қосымша Б). 

Аталған білім беру бағдарламасында жалпы білім беретін пәндер циклінде 

(ЖБП) - міндетті компонентке (МК): Орыс (қазақ) тілі, Шетел тілі,  

Қазақстанның қазіргі заман тарихы, Әлеуметтік-саяси білім модулі 

(әлеуметтану, саясаттану, мәдениеттану, психология), Философия, Дене 
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шынықтыру, Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар (ағылшын тілінде);  

ал таңдау компонентіне (ТК): Экология және тіршілік қауіпсіздігі (Құқық 

негіздері, Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің негіздері, Экономика 

және кәсіпкерлік негіздері, Инноватика және инновациялық қызмет негіздері, 

Көшбасшылық және команда құру негіздері) пәндері ендірілген.  

Базалық пәндер циклінде (БП) - жоғары оқу орны компонентінде (ЖООК) 

Академиялық жазу негіздері, Жобалық қызметті ұйымдастыру, Мұғалімнің 

кәсіби қызметіндегі ақпараттық технологиялар, Шешендік өнер, Сыни және 

креативті ойлауды дамыту бойынша практикум, Мұғалімнің кәсіби жетістік 

технологиясы, Жалпы және жас психологиясы, Оқушылардың анатомиясы, 

физиологиясы және гигиенасы, Педагогика, Қарым-қатынас психологиясы 

және жанжалдарды басқару, Әлеуметтік педагогика, Әлеуметтік психология, 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі; ал таңдау компонентінде (ТК): 

Инклюзивті білім беру (Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет), Жеке 

тұлғаны психологиялық-педагогикалық диагностикалау (Психодиагностика), 

Дефектология негіздері (Арнайы педагогика және психология негіздері), 

Этнопсихология (Гендерлік психология), Креативті психология (Медиациялық 

психология) пәндері қарастырылған. 

Бейіндеуші пәндер циклінде -  жоғары оқу орны компонентінде (ЖООК) 

Педагогикалық шеберлік, Психокоррекциялық және психологиялық алдын-алу 

жұмыстарының негіздері, Психологияны оқыту әдістемесі, Педагогикалық 

психология, Педагогиканы оқыту әдістемесі; ал таңдау компонентінде (ТК): 

Практикалық психология (Психологиялық практикум), Психологиялық кеңес 

беру негіздері (Педагог-психолог жұмысының әдістері мен техникасы), 

Эксперименттік психология (Арттерапия бойынша практикум) пәндері 

келтірілген. 

Білім беру бағдарламасының пәндер тізбегінен көрініп тұрғандай біз 

ұсынып отырған зерттеу проблемасының мәнін ашатындай пәндердің жоқтығы 

байқалды.   Ал бұл болса, бізге жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру мазмұнын 

ашатын «Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлау» атты элективті курс бағдарламасының мазмұнын жасап 

экспериментте мақұлдаудан өткізу қажеттілігін туындатты.   

Элективті курстың мақсаты болып болашақ мұғалімдердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу-іс-әрекетінің мәндік сипаттамасын ұғындыру және 

оны басқаруға қажетті  теориялық-әдістемелік білімдермен қамтамасыздандыру 

табылады. 

Элективті курстың міндеттері: 

- болашақ мұғалімдерге ғылыми-педагогикалық ұғым тұрғысынан 

«оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті» және «оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқару» түсініктерінің мәні мен мазмұнын меңгерту; 

 - білім берудегі басқарудың теориялық-әдіснамалық негіздері,  

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың ғылыми-әдістемелік негіздері 

туралы білімін  кеңейту; 
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- білім берудегі басқару мәселесінің отандық, шетелдік философия, 

әлеуметтану, психология, педагогика ғылымдарында зерттелу жағдайына, 

контент-талдау жасау іскерлігін дамыту; 

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастыру әдістемесін меңгерту; 

 «Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлау»  элективті курсын оқыту нәтижесінде студент білуі керек:  

- «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті» және «оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқару» ұғымдарына талдау жасаудың негізгі философиялық және 

психологиялық, педагогикалық тәсілдерін;   

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің мәні мен мазмұнын; 

- оқушылардың өздік оқу с-әрекетін басқарудың ғылыми-әдістемелік 

негіздерін және т.б. 

Студент меңгеруі тиіс: 

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің түрлерін және оларды басқару 

дағдыларын; 

- зерттеудің негізгі әдістерін;  

- білім беру процесіне қатысушы субъектілердің субъект-субъектілік өзара 

әрекеттестігін ұйымдастыру дағдыларын және т.б.   

15-кестеде «Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлау» элективті курсының оқу-тақырыптық жоспары беріліп 

отыр. Кестеде көрсетілгендей, элективті курс көлемі – 135 сағатқа (5 кредит) 

есептелген, оның 15 сағаты дәріс, 30 сағаты практикалық сабақ - семинар, 45 

сағаты - СОӨЖ, 45 сағаты - СӨЖ.  

 

Кесте 15 - «Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлау» элективті курсының оқу-тақырыптық жоспары 
 

№ Модульдер мен тақырыптардың аталуы 

Сағат саны 

д
әр

іс
 

се
м

и
н

ар
 

С
О

Ө
Ж

 

С
Ө

Ж
 

Б
ар

л
ы

ғы
 

1-Модуль. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің мәндік сипатттамасы  

1 2 3 4 5 6 7 

1 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті ғылыми категория 

тұрғысынан 
2 1 3 3 9 

2 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің мәні мен 

құрылымы 
2 1 3 3 9 

3 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің түрлері мен 

ұйымдастыру формалары 
2 1 3 3 9 

4 Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің тиімділігі 2 1 3 3 9 

5 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың 

қажеттілігі 
2 1 3 3 9 

2-Модуль. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың теориялық негіздері 

6 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың 

әдіснамалық тұғырлары 
2 1 3 3 9 
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15 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 5 6 7 

7 Білім берудегі басқару түсінігі, мәні мен мазмұны 2 1 3 3 9 

7 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару 

мазмұнының бағыттары 
2 1 3 3 9 

8 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару процесінің 

ерекшеліктері 
2 1 3 3 9 

9 
Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-әдістемелік 

басқару жүйесі, принциптері 
2 1 3 3 9 

10 
Басқару - оқушылардың жеке тұлғасын дамыту 

стратегиясы тұрғысынан 
2 1 3 3 9 

3-Модуль. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері 

11 
Оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлық құрамы мен мазмұны 
2 1 3 3 9 

12 

Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығын қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық шарттары 

2 1 3 3 9 

13 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-

функционалдық моделі 

2 1 3 3 9 

14 

Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығы қалыптасуының  өлшемдері, 

көрсеткіштері мен деңгейлері 

2 1 3 3 9 

15 
Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығын қалыптастырудың әдістемесі 
2 1 3 3 9 

Барлығы 15 30 45 45 135 

 

«Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлау» элективті курсының мазмұны үш модульді қамтиды:  

«Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің мәндік сипаттамасы» деп аталатын 

бірінші модульде «оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті» ұғымының ғылыми-

педагогикалық категория тұрғысынан мәні мен құрылымы түсіндіріледі; 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің түрлері, өздік жұмыстың ерекшеліктері, 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін қйымдастыру формалары, 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің тиімділігі, оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін бақылау мен бағалау жолдары  қарастырылған.  

«Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың теориялық негіздері» 

атты екінші модульде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудың 

әдіснамалық тұғырлары, мәні мен мазмұны, принциптері, функциялары, 

құралдары, ғылыми-әдістемелік жүйесі және оны басқарудың тұлғаны 

дамытудағы стратегиясы  қарастырылады.  

«Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімдердің 

даярлығын қалыптастырудың ғылыми-әдістемелік негіздері» атты үшінші 

модульде оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің 

даярлық құрамы мен мазмұны, болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастырудың психологиялық-
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педагогикалық шарттары, құрылымдық-функционалдық моделі, өлемдері, 

көрсеткіштері мен деңгейлері, әдістемесі берілген. 

Элективті курс тақырыптарын  меңгерту  дәріс, workshop, debate, онлайн 

сабақ, вебинар формаларында жүргізілді.  Оқу-әдістемелік құрал, электрондық 

құралдар, мобильдік құрылғылар пайдаланылды. Дәстүрлі, интерактивті, өзара-

әрекеттестік әдістері қолданылды. Ғылыми әдебиеттердегі мәліметтерді өңдеп, 

курс тақырыптары бойынша арнайы зерттеу жұмыстары (монографиялар, 

мақалалар) жүргізілді, зерттеу мәселесіне қатысты отандық және шетелдік 

ғалымдардың ғылыми еңбектері талқыланды.  

«Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлау» элективті курсының мазмұнын эксперименттік топтарда меңгерту 

барысында олардың ғылыми негіздегі басқару тұрғысынан теориялық білімдері 

кеңейгенімен, эксперименттің пандемия жағдайына сәйкес келуінде жүргізілген 

онлайн сабақтар болашақ мұғалімдердің цифрлық білімдерін тереңдету 

қажеттілігін көрсетті.  

Осыған байланысты қалыптастыру экспериментінің білімділік сатысында 

болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға теориялық даярлығын жетілдіруде «Цифрлық сауаттылық» 

клубының іс-шаралар бағдарламасының мазмұны жасалып, эксперимент 

топтарындағы студенттерге меңгертілді. «Цифрлық сауаттылық» клубының іс-

шаралар бағдарламасы үш бағытта құрастырылды: цифрлық зерттеу,  цифрлық 

экожүйе, ақпараттық сауаттылық және қауіпсіздік (16- кесте).  

 

Кесте 16 – «Цифрлық сауаттылық» клубының іс-шаралар бағдарламасы 

 

Іс-шара атауы Міндеттері 

Ұйымдастыр

удың 

цифрлық 

формасы 

Қолдан

ылаты

н 

әдістер 

Цифрлық 

инструме

нттер 

Нәтижесінде 

қалыптасатын 

цифрлық білім, 

біліктер 

1 2 3 4 5 6 

ЦИФРЛЫҚ ЗЕРТТЕУШІ БАҒЫТЫ 

1. Библио-шоу 

«Цифрлық 

білім беру 

жағдайындағы 

оқушылардың 

өздік іс-

әрекетінің 

негізгі 

сипаттамасы» 

Цифрлық білім 

беру 

жағдайындағы 

оқушылардың 

өздік іс-

әрекетінің 

маңызы туралы 

түсінік 

қалыптастыру 

Онлайн –

зерттеу 

жұмысы 

Student 

Team 

learnin

g 

(топта 

оқыту) 

Discord 

Цифрлық ізге 

негізделген 

оқушылардың 

өздік іс-

әрекетінің 

маңызы туралы 

білімі, білігі, 

дағдысы 
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16-кестенің жалғасы 

 
1 2 3 4 5 6 

2. Эрудит шоу 

«Цифрлық білім 

беру 

жағдайындағы 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыру» 

Цифрлық білім 

беру 

жағдайындағы 

оқушылардың 

өздік іс-

әрекетін 

педагогикалық 

ұйымдастыру 

дағдысын 

қалыптастыру 

Асинхронды 

қарым-

қатынас 

Cooper

ative 

learnin

g 

(Jigsaw

) 

Discord, 

Moodle, 

Google 

meet, 

Zoom 

Цифрлық 

платформаларда 

«конференция» 

режиміндегі 

мәтіндік және 

дыбыстық 

ақпараттармен 

жұмыс жасау 

білімі мен білігі 

3. 

Проблемалық-

тақырыптық 

дайджест 

«Цифрлық білім 

беру 

жағдайындағы 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастырудағ

ы бақылау және 

бағалау 

тәсілдері» 

Цифрлық білім 

беру 

жағдайындағы 

өздік іс-

әрекетті 

бақылау және 

бағалау 

тәсілдерін 

меңгерту 

Онлайн –

зерттеу 

жұмысы 

Learnin

g 

Togeth

er 

Discord, 

Wordwall, 

Oqylyq 

Оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыруда 

бақылау және 

бағалауға 

арналған цифрлық 

құрылғыларды 

іріктей білу білігі 

4.Ақпараттық 

портал 

«Цифрлық 

ортада 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыру 

әдістері» 

Цифрлық 

ортада 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыруын

ың әдістерін 

меңгеру 

Асинхронды 

қарым-

қатынас 

Student 

Team 

learning 

(топта 

оқыту) 

Discord, 

Zoom.us, 

Google 

meet 

Цифрлық ортада 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

ұйымдастыруға 

арналған белсенді 

және интерактивті 

әдістер туралы 

білімі 

5. Проблемалық-

тақырыптық 

дайджест«Цифрл

ық ортада 

оқушының өздік 

іс-әрекеті 

процесінде 

мұғалім мен 

оқушылардың 

өзара әрекеттесу 

формаларын 

жетілдіру». 

Цифрлық 

ортада 

оқушының 

өздік іс-әрекеті 

процесінде 

мұғалім мен 

оқушылардың 

өзара 

әрекеттесу 

формалары 

туралы білімін 

қалыптастыру 

Синхронды 

қарым-

қатынас 

Іскерлі

к ойын 

MS 

Teams, 

Zoom.us, 

Google 

meet, 

Жылдам 

хабарлама 

алу 

жүйелері  

(WhatsAp

p, Viber, 

Telegram 

 

on-line 

консультация, off-

line консультация, 

on-line–

видеолекция, off-

line– видеолекция, 

интерактивті 

компьютерлік 

видеодәрістер 

және семинар 

сабақтарын жасау 

білімі мен білігі 
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16-кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 

ЦИФРЛЫҚ ЭКОЖҮЙЕ БАҒЫТЫ 

6. Кеш-

комплимент 

«Цифрлық 

ортада 

«оқушы-

оқушы», 

«оқушы-

педагог» 

біріккен 

жұмысына 

арналған 

сервистер» 

Цифрлық ортада 

оқыту 

жағдайындағы 

педагогикалық 

өзара 

әрекеттестіктің 4 

түрі (оқушы – 

оқу курсы 

мазмұны; оқушы 

– оқушы; оқушы 

– педагог; 

оқушы 

- интерфейс) 

бойынша жүзеге 

асыру 

Асинхронды 

оқыту 

Шеберлі

к 

сыныбы 

Mentime

tr, 

Google It 

Цифрлық ортада 

бірікккен 

жұмысты 

(хабарлама 

жіберу, 

қабылдау және 

т.б.) 

ұйымдастыру 

білімі, дағдысы 

7. Ақпараттық 

курьер 

«Цифрлық 

ортада 

интерактивті 

контент 

жасауға 

арналған 

цифрлық 

құралдар» 

Интерактивті 

контент жасауға 

арналған 

цифрлық 

құралдар туралы 

түсінік 

қалыптастыру 

Видеоконфе

ренция 

Кейс 

әдісі 

Canva.co

m, 

Power.po

int, 

Class.poi

nt 

Интерактивтік 

тренажерлер, 

гиперсілтемелер 

жасау білігі 

8. Ақпараттық 

минут 

«Цифрлық 

орта 

жағдайында 

оқушылардың 

өздік іс-

әрекетін 

дамытуға 

арналған оқу 

материалдарын 

қалыптастыру» 

Цифрлық ортада 

оқу материалын 

дайындау 

туралы мәлімет 

беру 

Видеоконфе

ренция 
Тренинг 

Видеохо

стинг - 

YouTube

, 

видеоре

дакторла

р - 

VideoPa

d, 

ВидеоМ

онтаж, 

аудиоре

дакторла

р - 

Audiocit

y 

Видеодәрістер, 

видеосабақтар, 

мультимедиалық 

файлдар 

қалыптастыру 

дағдысы 

9. Ақпараттық 

минут«Оқушы

лардың өздік 

іс-әрекетін 

дамытуға 

Оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

дамытуға 

арналған білім 

беру құралдарын 

таңдау білігі 

Видеоконфе

ренция 

Пікіртал

ас 

MS 

Teams,  

Генерат
ор 
ребусов,  

Мәліметтерді 

визуализациялау 

және 

интерпретацияла

у құралдары 

http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
http://rebus1.com/index.php?item=rebus_generator
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16-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 

арналған 

цифрлық білім 

беру 

құралдарымен 

жұмыс»  

   

crossma
ker, 
TEST 
PAD 
 

 (Анаграмма, 

крассворд, 

сканворд, ребус 

және т.б. ) 

10.Ақпараттық 

калейдоскоп 

«Оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

дамытуға 

арналған онлайн 

платформаларме

н жұмыс» 

Оқушылардың 

өздік іс-

әрекетін 

дамытуға 

арналған 

онлайн 

платформаларм

ен жұмыс 

жасауды 

үйрету 

Видеоконфе

ренция 

Student 

Team 

learning 

(топта 

оқыту) 

Moodle, Ilias,  

iSpring Learn, 

WebTutor, 

Teachbase, 

GetCourse,  

iSpring Market, 

Memberlux 

 

 

Онлайн 

платформалармен 

жұмыс жасау 

дағдысы 

11. Экспресс-

шолу 

«Оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

цифрлық із 

негізінде талдау 

және 

мониторингілеу

» 

Оқушылардың 

өздік іс-

әрекетін 

цифрлық із 

негізінде 

талдау және 

мониторингіле

уді жүзеге 

асыру 

Онлайн 

зерттеу әдісі 

Learning 

Together 

Statbot, 

advego.c

om/text/s

eo/, 

https://w

orkspace.

ru/ 

Цифрлық іздің 

сапасын анықтау 

және талдау білігі 

12. Виртуалды 

лабораторияның 

оқушылардың 

өздік іс-әрекетін 

қалыптастыруда

ғы рөлі 

Виртуалды 

лаборатория 

туралы түсінік 

қалыптастыру 

Синхронды 

оқыту  

Cooperat

ive 

learning 

(Jigsaw) 

«VirtuLa

b,MERL

OT, 

Program

Lab, 

PhET (U

niversity 

of 

Colorado 

Boulder), 

STAR 

(MIT), 

Simuliza

tor 

Виртуалды 

лабораториямен 

жұмыс істеу 

дағдысы мен 

білігі 

АҚПАРАТТЫҚ САУАТТЫЛЫҚ ЖӘНЕ ҚАУІПСІЗДІК БАҒЫТЫ 

13.Цифрлық 

ортадағы 

жобалау 

жұмысы (квест, 

уақыт бірлігі) 

Цифрлық 

ортада жобалау 

жұмысын 

жоспарлау мен 

ұйымдастыру 

туралы білімді 

дамыту 

Онлайн 

жобалау 

Cooperat

ive 

learning 

(Jigsaw) 

Quester, 

Google. 

doc, 

Trello 

 

Open-sours 

жобаларға қатысу 

дағдысы 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#1
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#h109sl31jgojh9f4bnevebsoj2zxayc
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#3
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#3
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#4
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#5
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#6
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya#7
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2605
https://www.merlot.org/merlot/materials.htm?category=2605
https://pl-llc.ru/
https://pl-llc.ru/
https://phet.colorado.edu/
http://star.mit.edu/
http://star.mit.edu/
http://simulizator.com/
http://simulizator.com/
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16-кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 5 6 

14. Балалар мен 

жасөспірімдер 

арасындағы 

Цифрлық 

сауаттылық 

бойынша веб-

квест 

Балалар мен 

жасөспірімдер 

арасындағы 

цифрлық 

сауаттылық 

ұғымының 

маңызын 

түсіндіру 

Синхронды 

оқыту 

Learning 

Together 

Quester, 

Google.d

oc, Trello 

Цифрлық 

сауаттылықтың 

сегіз элементі: 

Интернет 

ортасының 

мәдени 

контекстін 

түсіну, желілік 

қауымдастықтард

а  қарым-қатынас 

жасау мүмкіндігі, 

мазмұнды құру 

және тарату 

мүмкіндігі, 

өзін-өзі дамыту 

үшін цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

дағдылары 

15. 

Интернеттегі 

қауіпсіздік 

бойынша 

бірыңғай сабақ 

Интернеттегі 

қауіпсіздіктің 

маңыздылығы 

мен  ерекшелігі 

туралы білімді  

қалыптастыру 

Синхронды 

оқыту  

Диспут  Антивир

устық 

програм

малық 

қамтама

сыз ету 

«Kaspers

ky 

Internet 

Security

»; 

интерне

т-

браузерл

ер 

«Google 

Chrome»

, 

«Mozilla 

Firefox»; 

архиват

ор «7-

ZIP»;  

Интернеттегі 

қауіпсіздік, 

кибербуллинг, 

фишинг, қауіпті 

программа 

немесе жарнама, 

ботнеттер, 

желідегі 

алаяқтық туралы 

білім, білік, 

дағды 

Ақпараттың 

сенімділігін 

бағалау 

мүмкіндігі, жеке 

деректерін 

сақтау 

мүмкіндігі, өзін 

қорғау және 

басқа 

адамдардың 

авторлық 

құқықтары мен 

зияткерлік 

меншік 

құқықтарын 

бұзбау 

мүмкіндігі 
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Кестеде көрсетілгендей, бұл бағдарламада іс-шаралардың аталуы, іс-

шаралардың міндеттері, іс-шараларды ұйымдастырудың цифрлық формасы, іс-

шараларды жүргізу кезінде қолданылатын әдістері мен цифрлық 

инструменттері, сонымен қатар нәтижесінде болашақ мұғалімдерде 

қалыптасатын цифрлық білімдері мен біліктері белгіленеді. 

«Цифрлық сауаттылық» клубы үш бағытының мақсаты төмендегідей 

анықталады:  

1. Цифрлық зерттеу бағытының мақсаты: Цифрлық білім беру 

жағдайындағы оқушылардың өздік оқу іс-әрекеті ұғымы туралы теориялық 

түсінік қалыптастыру, өздік оқу іс-әрекетін бақылау және бағалау тәсілдерін, 

ұйымдастыру әдістерін меңгерту. 

2. Цифрлық экожүйе бағытының мақсаты:  Цифрлық ортада оқыту 

жағдайындағы педагогикалық өзара әрекеттестікті жүзеге асыруда цифрлық 

құрылғыларды іріктеу, мақсатты қолдану және цифрлық ізді жинақтау мен 

талдау. 

3. Ақпараттық сауаттылық және қауіпсіздік бағытының мақсаты: 

Ақпараттық сауаттылық және интернеттегі қауіпсіздіктің маңыздылығы мен 

ерекшелігі туралы білімдерін тереңдету. 

Аталған бағыттардың ішінде, «Ақпараттық сауаттылық және қауіпсіздік» 

бағытындағы «Балалар мен жасөспірімдер арасындағы Цифрлық сауаттылық» 

веб-квестке тоқталайық.  

Веб-квест барысында, квесттің барлық кезеңдерінен өтіп, сіз студент 

цифрландырудың заманауи үрдістерін талдауды үйренеді, цифрлық сауаттылық 

ұғымына не кіретінін біледі, Қазақстандағы цифрландырудың жай-күйін 

көрсететін электронды газеттің арнайы шығарылымын жасау үшін зерттеу 

жұмысын жүргізеді. Балалар мен жасөспірімдер арасындағы Цифрлық 

сауаттылық бойынша веб-квестке қажетті ресурстарды келесі сайттан көруге 

болады. 

https://sites.google.com/view/computersciencewebquestgrad/%D0%B3%D0%BB%D

0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-

%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0 

https://sites.google.com/view/computersciencewebquestgrad/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/computersciencewebquestgrad/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
https://sites.google.com/view/computersciencewebquestgrad/%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Сурет 8 - «Цифрға қарай алға» 
 

Веб-квест дегеніміз не? 

Ағылшын тілінен аударылған web [web] - веб, желі, (Дүниежүзілік) веб; 

quest [kwest] - іздеу. Веб-квестті үйренуге және тапсыруға арналған 

материалдар-сайтта орналастырылады.  

Дайындық кезеңі. Веб-квесттен өтуді бастамас бұрын, сіз 2 командаға 

бөліну керек. Әр командада рөлдерді студенттер таңдайды: редактор, 

журналист, фотограф, сарапшы, дизайнер, талдаушы. Электрондық газет құру 

үшін газеттің тақырыбын, айдарларын, моделін анықтау керек. 

Глоссарий. Газет Моделі-бұл басылымның мазмұнды ерекшеліктерінің 

жиынтығы, яғни рубрика жүйесі, газет формасы, дизайн элементтері. 

Рубрика-тақырыптық, жанрлық немесе басқа да белгілері бойынша 

материалдарды біріктіретін газеттегі бөлім. Айдарлар оқырманды газет 

жолағына бағыттау ретінде қызмет етеді. 

 

 
 

Сурет 9 - Электрондық газет 
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Осыдан кейін студенттер Веб-беттің жоғарғы жағында орналасқан Сайт 

мәзірін пайдаланып тапсырмаларды орындауға кіріседі. Тапсырманы орындау – 

бұл шығармашылық және күрделі процесс. Сондықтан, тапсырманың жеке 

бөлімдерін бөліп, содан кейін тапсырмаларды жалпы өнімге біріктірсек, 

тапсырма шығармашылық түрде тиімді болады. Келесі рөлдерді таңдауды 

ұсынамыз: 

Редактор (Спикер) – белсенді шығармашылық тұлға, редакциялық-баспа 

процесінің ұйымдастырушысы. Осы саладағы маман информатика, АКТ, 

мәдениет және әдебиет бойынша жақсы білімге ие болуы керек. 

Журналист-БАҚ-та жұмыс істейтін адам. Журналистің басты мақсаты-

бұқаралық аудитория арасында сұранысқа ие ақпараттық материал жасау. 

Фотограф-фотосуреттерді түсіретін адам. Тар мағынада фотографтың 

жұмысы тікелей фотография болып табылады. Кең мағынада фотограф-бұл 

суретке түсіруге дайындық (тақырыпты таңдау, келіссөздер, рұқсаттар мен 

келісімдерді алу, модельдерді, тіректерді, жабдықтарды таңдау, орынды таңдау 

және т.б.), тікелей суретке түсіру және фотосуреттерді өңдеу және басып 

шығару, материалды сату бойынша кейінгі жұмыстарды жүзеге асыру. 

1-тапсырма  

1.Жеке тапсырма. Өзін-өзі тексеру үшін тест тапсырыңыз: сайтта 

«Цифрлық азамат» https://it-gramota.ru/. 

2. Жеке тапсырма. Тест сұрақтарына жауап беріңіз (максимум 5 балл). 

Цифрлық құзыреттер мыналарды қамтиды  – (1 балл) 

- интернет іздеу технологияларын меңгеру 

- ақпаратты сыни тұрғыдан түсіну мүмкіндігі 

- желіде мультимедиялық мазмұнды құру және орналастыру мүмкіндігі 

- қызметтер мен тауарларды алу үшін онлайн сервистерді пайдалану 

мүмкіндігі 

компьютерлер туралы ең аз білім жиынтығын меңгеру 

Цифрлық тұтыну – (1 балл) 

- интернет дүкендер 

- электрондық түрдегі мемлекеттік қызметтер 

- бұлтты технологиялар 

- интернет БАҚ 

- мобильді интернет 

- сандық қауіпсіздік 

«Қазақстанның киберқалқаны» киберқауіпсіздік тұжырымдамасы – 1 балл 

- 2017 жыл 

- 2015 жыл 

- 2013 жыл 

Цифрлық Қазақстан Мемлекеттік Бағдарламасы – 1 балл 

- 2017 жыл 

- 2015 жыл 

- 2013 жыл 
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Цифрлық мемлекеттің артықшылығы неде (5 факторды атаңыз) – 1 балл 

2-тапсырма 

Топтық тапсырма. Кроссвордты шешіңіз. Нысанды толтырыңыз (топ 

жетекшісі толтырады).   

2. Топтық тапсырма. Интернеттегі зерттеуді ұйымдастырыңыз: Google 

формаларын қолдана отырып, 10 сұрақ қойыңыз және сыныптастарыңызды 5 

баллдық шкала бойынша өз деңгейіңізді анықтауға шақырыңыз. «Цифрлық 

сауаттылықтың қандай дағдылары бар?» төмендегі сұрақтарды қолданыңыз. 

1) мен компьютердің негізгі және қосымша құрылғыларын және олардың 

жұмыс принциптерін білемін. 

2) мен компьютердегі файлдар және бумалармен әртүрлі операцияларды 

орындай аламын. 

3) мәтіндік редакторда күрделі мәтіндерді жасай және форматтай аламын. 

4) формулалар көмегімен электрондық кестелер құра аламын. 

5) негізгі ұғымдарды білемін және MS Access бағдарламасында мәліметтер 

базасын жасаймын және соның негізінде есептер дайындаймын. 

6) презентацияларды жасап, ұсына аламын. 

7) әртүрлі интернет қызметтерін қолданамын. 

Көрсетілген бағыттар бойынша біліміңіздің жалпы деңгейін қандай 

баллмен бағаладыңыз? АКТ саласындағы қазіргі адам үшін тағы не білу 

маңызды деп ойлайсыз? 

 

 
 

Сурет 10 - «Цифрлық сауаттылық» 

 

«Цифрлық сауаттылық» клубының іс-шараларының үлгілері мен 

оқушылардың жауаптары ұсынылады (Қосымша В).  

 «Цифрлық сауаттылық» клубының» іс-шараларын меңгерту болашақ 

мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін онлайн тәртібі жағдайында 

басқарудың теориялық негіздерін меңгертіп қана қоймай дидактикалық 
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білімдерін тереңдетеді, цифрлық сауаттылығын арттырады (Цифрлық 

сауаттылық бағдарламасына ҚР ӘМ Авторлық куәлігі алынған. Қосымша Г. ).  

 Қалыптастырушы эксперименттің біліктілік сатысында болашақ 

мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

практикалық даярлығын қалыптастырудың 3-нші психологиялық-педагогикалық 

шарты (психологиялық-теориялық-практикалық даярлық кезеңімен субъект-

субъектілік өзара әрекеттестікте іске асыру) жүзеге асырылады. Бұл сатыда 

экспериментке қатысушы студенттердің жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға психологиялық-теориялық-практикалық даярлығы 

қорытындыланады және ол практика жүзінде білім беру субъектілерінің өзара 

әрекеттестігінде іске асырылады. 

Болашақ мұғалімдердің басқарушылық дағдылары мен іскерліктерін 

қалыптастыру және дамыту мақсатында біз практикалық әдістердің бірі - 

жаттығу әдісін қолдандық.  Педагогикадағы жаттығулар деп оны меңгеру 

немесе оның сапасын арттыру мақсатында ақыл-ой немесе практикалық әрекетті 

қайталап (бірнеше рет) орындау ретінде түсінеді. Жаттығулар барлық пәндерді 

оқу кезінде және оқу процесінің әр түрлі кезеңдерінде қолданылады. 

Жаттығудың сипаты мен әдістемесі оқу пәнінің ерекшеліктеріне, нақты 

материалға, оқылатын сұрақ пен оқушылардың жасына байланысты құрылады. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру үшін біз арнайы жаттығулар жүйесі 

арқылы студенттердің кәсіби бағытталған қызметін кезең-кезеңімен басқару 

әдістемесін әзірледік: оқушылардың өздік жұмысын басқару дайындығының 

төмен (қайта жаңғыртатын) деңгейінен орташа (жартылай шығармашылық) және 

жоғары (шығармашылық) деңгейіне дейін. 

Біздің тәжірибемізде иллюстрациялар әдісін қолдану мыналардың 

қажеттілігіне байланысты болды: 

а) студенттердің осындай құралдар туралы білімдерін қалыптастыру 

мақсатында оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін тиімді басқару құралы ретінде әртүрлі 

тірек түрлерін көрсету; 

б) студенттердің үлгі бойынша басқару құралдарын құру біліктерін дамыту; 

в) болашақ мұғалімнің тірек көмегімен оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруды жүзеге асыру қабілетін дамыту. 

Болашақ мұғалімдердің басқару іс-әрекеті барысындағы қателер мен 

қиындықтарды тіркеу, талдау және түзету мақсатында біз әңгімелесудің (жеке, 

топтық) әдісін, қалыптастыру эксперименттің әр түрлі кезеңдеріндегі 

пікірталастарды қолдандық. 

 Оқу дискуссиясы оқытудың ауызша әдістері арасында елеулі орын алады. 

«Оқу үрдісіндегі оның басты бағыты-танымдық қызығушылықты ынталандыру, 

оқушыларды белсенді талқылауға тарту ... оларды әр түрлі амалдарды ұғынуға, 

басқаның және өз позициясын дәлелдей білуге ынталандыру». Біз жүргізген 

әңгімелесулер мен пікірталастар оқушылардың өздік жұмысын басқарумен, 

белсенді педагогикалық практика кезіндегі іс-әрекеттің нақты жағдайларымен 
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байланысты мәселелерді терең түсінуге, өз көзқарасын негіздеу, басқалардың 

ұстанымын қабылдау және жалпы пікірге келу қабілеттерін дамытуға ықпал етті. 

Болашақ мұғалімнің басқару іс-әрекетіне зерттеу жүргізу мақсатында біз 

бақылау әдісін қолдандық. 

Педагогикада бақылау зерттеушінің қандай да бір педагогикалық 

құбылысты,үдерісті мақсатты қабылдауы ретінде қарастырылады. Бақылау пәні 

болып болашақ мұғалімдердің сабақта жоғары сынып оқушыларының өздік оқу 

іс-әрекетін басқару іс-әрекеті саналды. Бақылаушылар ретінде оқытушылар, 

тәжірибелі мұғалімдер, студенттердің өздері болды. 

Бақылау мен өзін-өзі бақылауды тиімді жүргізу үшін оқушылардың өздік 

оқу іс-әрекетін басқару бойынша іс-әрекеттің құрылымы мен мазмұнын 

ескеретін арнайы бақылау бағдарламасы (шығармашылық басқару біліктерінің 

деңгейін анықтайтын бағдарлама) әзірленді. Сонымен қатар, басқару іс-әрекеті 

барысында болашақ мұғалімдер оқушылардың шығармашылық іскерлігін 

қалыптастыруға ықпал ететін нұсқаулары бар жадынамалар пайдаланды. 

Арнайы әдебиеттегі жадынама оқу іс-әрекетін қабылдаудың вербалды 

моделі, яғни қандай да бір оқу тапсырмасын (жаттығуын) не үшін және қалай 

орындау және тексеру керектігін ауызша сипаттауы тұрғысынан анықталады. 

Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімдердің даярлығын қалыптастыру олардың кәсіби бағытталған іс-әрекетін 

басқару бойынша эксперименттік іс-әрекет, дәріс, жаттығулар, 

дидактикалық ойындар, әңгіме, пікірталастар әдісі арқылы жүзеге асырылды. 

Педагогикадағы дәріс ауызша әдістердің бір түрі ретінде келесідей 

түсіндіріледі: «Дәріс – көлемді материалды баяндаудың монологиялық тәсілі. 

Дәрістің артықшылығы - оқу материалын оның логикалық жанама және жалпы 

тақырып бойынша өзара байланыстарында қабылдаудың аяқталуы мен 

бүтіндігін қамтамасыз ету мүмкіндігі...». Дәріс әдісі болашақ мұғалімнің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға теориялық даярлығының 

пассивтік деңгейін танытты. 

 Осы тұрғыдан біз педагогикалық жаттығулар жүйесін жасадық және 

студенттердің аталған бағытта басқару білік, дағдыларын игергендігіне көз 

жеткізу мақсатында педагогикалық практика мүмкіндіктері пайдаланылды.  

 Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлаудың жаттығулар жүйесі 5 жаттығу топтамасынан тұрады.: 

1. Сұрақ-жауап жаттығулары болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік 

оқу іс-әрекетін басқару процесінің мәнін, басқару түрлерін, функцияларын, 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару құралдарын түсінуін анықтайтын 

сұрақтар блогы болып табылады. Мұндай жаттығулар жаңа теориялық 

материалды жүйелеу және жалпылау мақсатында қолданылады. 

2. Белгіленген жаттығулар оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқару 

үдерісімен байланысты ұғымдардың қажетті жүйесін одан әрі ұғыну мақсатында 

орындалады. 

3. Имитативті жаттығулар үлгі бойынша басқару іс-әрекетін 

жаңғыртуға бағытталған. 
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4. Трансформациялық жаттығулар іс-әрекеті үлгісін өзгертуді көздейді. 

5. Өнімді жаттығулар іс-әрекет үлгілерінің шығармашылық өнімін 

болжайды. 

Жаттығудың барлық 5 тобы осындай ретпен кездейсоқ берілген жоқ. Олар 

болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару іскерліктерін 

қалыптастыратын жаттығулар жүйесін білдіреді. Жаттығулар топтарының дәл 

осындай бірізділігі, сондай-ақ оларда берілген  жаттығулар мазмұны 

қалыптастырушы эксперимент мақсатына сәйкес келеді, өйткені даярлықтың 

пассивтік деңгейінен орындаушылық (жартылай шығармашылық) және 

инициативалық (шығармашылық) деңгейге өтуді қамтамасыздандырады. 

Жаттығулар жүйесі сұрақ-жауап жаттығуларынан басталады, бұл 

экспериментке қатысқан студенттердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқару процесінің құрылымы мен мазмұнын игергенін тексеруге мүмкіндік 

береді. 

Мақсаты – оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару процесінің ұғымдық 

аппаратымен жұмыс жасау. Демек басқару процесінің мәнін, оның мазмұнын, 

яғни субъектілер мен объектілердің функцияларын, басқару құралдарын, басқару 

функцияларын және т.б. ұғыну болып табылады. Берілген жаттығуларды 

орындау түсініктерді қалыптастыруға ықпал етеді, оларды қабылдауды 

жетілдіреді, олардың арасындағы байланыстарды түсінуге септігін тигізеді. 

Имитативті жаттығуларды орындау барысында, үлгі бойынша жұмыс істей 

отырып, студенттер әртүрлі өздік жұмыстарды, тіректерді жасау бойынша іс-

әрекет тәсілін бөлуге қатысады, оны жинақтап қорытады және жаңа мазмұнмен 

толтырады. 

Аталған жаттығулар үдерісінде  қалыптасқан жартылай  шығармашылық  

(орындаушылық деңгей) сипаттағы басқару іс-әрекетінің дағдылары 

трансформациялық жаттығуларды орындауға қажетті басқару іскерліктерін 

дамыту үшін негіз болып табылады. Өнімді жаттығуларды орындау кезінде 

студенттер іс-әрекет үлгілеріне сүйенбейді, оларда оқушылардың өздік 

жұмысын басқару бойынша іс-әрекет алгоритмін әзірлейді (инициативалық 

деңгей). 

Сонымен, ұсынылған жаттығулар жүйесін орындау нәтижесінде болашақ 

мұғалімдердің іскерліктері дамиды: 

а) тірек көмегімен оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің әртүрлі түрлерін басқару; 

б) өздік іс-әрекеті жүйесін басқару 

в) жеке-бағытталған қарым-қатынас топтарының әр түрлі типтерін басқару. 

Нәтижесінде оқушылардың өздік іс-әрекетін басқаруға психологиялық-теориялық-

практикалық даярлығы  қалыптасады. 

Қалыптастыру эксперименттің біліктілік сатысында педагогикалық практика 

ерекше орын алады, ол қажетті даярлықты қалыптастыру үшін нақты жағдай 

жасайды. Педагогикалық жоғары оқу орындарында  3 және 4 курстарда екі 

белсенді педагогикалық практика қарастырылады. Педагогикалық практика 

жағдайында біз болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудың практикалық даярлығын қалыптастыруды кезең-кезеңмен жүргізу  
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туралы шешім қабылдадық. Бұл сабақта оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруды жүзеге асыру егжей-тегжейлі жұмысты талап ететін көптеген басқару 

біліктерінің кешені болуынан  талап етіледі. Атап айтқанда педагогикалық 

практика мүмкіндіктерін пайдалана отырып, диссертацияның 2.2 параграфында 

айқындалған жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруды 

ғылыми негізде ұйымдастыру 9 құрамдас бөліктері бойынша дағды, біліктері 

тексеріледі. 1) басқару мақсаттарын анықтау; 2) іс-әрекеттің сапалық өздік 

ерекшелігін есепке алу; 3) басқару процесін уәждемелік қамтамасыздандыру; 4) 

кері байланысты ұйымдастыру; 5) бақылауды ұйымдастыру; 6)өзін-өзі 

бақылауды ұйымдастыру; 7) оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу; 8) 

оқу процесін басқару объектілерін меңгеруді ұйымдастыру; 9) түзетуді 

ұйымдастыру. 

Осыған байланысты біз болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін  басқаруды жүзеге асыруға практикалық даярлығын 

(жоғарыда көрсетілген ғылыми-әдістемелік басқарудың 9 бөлігінен біліктерінәі 

болуын) қалыптастырудың келесі кезеңдерін белгіледік: 

1 Бірінші белсенді педагогикалық практиканың кіші кезеңі; 

2 Бірінші белсенді педагогикалық практика (оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін ғылыми-әдістемелік басқарудың 1-3 бөліктерін жүзеге асыру); 

3 Екінші белсенді педагогикалық практиканың кіші кезеңі (оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-әдістемелік басқарудың 4-6 бөліктерін жүзеге 

асыру); 

4 Екінші белсенді педагогикалық практика (оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін ғылыми-әдістемелік басқарудың 7-9 бөліктерін жүзеге асыру). 

Даярлықтың әрбір кезеңі белгілі бір міндеттерді шешуді көздеді. Сонымен, 

1 кіші кезең жаттығулар жүйесін орындау арқылы басқару дағдылары мен 

біліктерін қалыптастыруға арналды. 2-ші кезеңде, 1-ші педагогикалық практика 

процесінде біздің алдымызда өздік жұмыс жүйесіндегі белгілі бір өздік оқу іс-

әрекеті түрін басқару іскерліктерін дамыту міндеті тұрды, бұл: жеке тұлғалық-

бағдарлық қарым-қатынас топтарының типтерін ескере отырып, жеке жұмыс 

түрлерін басқару мақсатында тірек құра білу. Ол үшін эксперимент топ 

студенттері 3 адамнан тұратын (өздік жұмыстар жүйесіндегі өздік оқу іс-әрекеті 

түрлерінің саны бойынша) шығармашылық топшаларға бөлінді, олардың 

әрқайсысы белгілі бір түрдегі өздік оқу іс-әрекетін (белсендіру, ғылыми-

әдістемелік тұрғыдан жартылай шығармашылық немесе шығармашылық) 

әзірлеуге және басқаруға жауапты болды. 

Эксперимент қатысушыларының басқару іс-әрекетін бақылауды жүзеге 

асыру мақсатында біз келесі жұмыс түрлерін ұйымдастырдық: 

а) басқару іскерліктерінің инициативалық деңгейін анықтайтын арнайы әзірленген 

бағдарлама көмегімен әрбір қатысушының және жалпы шығармашылық топтың 

ағымдағы басқару іс-әрекетінің қателерін талдау және түзету; 

б) әр студенттің басқару іс-әрекетін салыстырмалы талдау және бақылау 

мақсатында шығармашылық топтардың сабақтарға өзара қатысуын ұйымдастыру; 
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в) өздік оқу іс-әрекетін басқару нәтижесінде қалыптасқан оқушылардың білімін, 

дағдылары мен іскерліктерін анықтау және талдау, бұл эксперимент топ студенттерінің 

қажетті дайындығын дамытудың объективті көрсеткіші болып табылады.; 

г) типтік қателерді талқылау мақсатында қорытынды пікірталасты ұйымдастыру 

және эксперименттік топ студенттерінің басқарушылық білімі мен іскерлігін дамыту 

үрдісінің оң нәтижелерін анықтау. 

3 кезең - 2-ші педагогикалық практика педагогикалық практикалар 

арасындағы кезең. Бұл студенттердің ғылыми-әдістемелік басқару біліктерін 

дамытуды талап ететін басқару іс-әрекетін дербес жүзеге асыруға даярлығын 

білдіреді. Осыған сәйкес осы кезеңде практикалық сабақтар ұйымдастырылып, 

келесі міндеттер тұжырымдалды: 

а) әр түрлі өздік оқу іс-әрекеттеріне тірек жасауға байланысты қызықты 

басқарушылық шешімдерді анықтау; 

б) 1-ші педагогикалық практика кезінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруды жүзеге асыру кезінде жіберілген қателіктерге талдау жасау; 

в) сабақта оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыру 

мәселелері бойынша тәжірибе алмасу; 

г) «жеке» әдістемелік жинағын құрастыру (тіректер, өздік оқу іс-әрекеттерінің 

мазмұнын әзірлеу, қызықты тапсырмалар, басқару тәсілдері). 

Осы кезеңде практикалық сабақтар сабақ түрінде ұйымдастырылды, онда 1-

ші белсенді практика кезінде құрылған шығармашылық топтардың әрқайсысы 

әзірлеген өздік оқу іс-әрекеті жүйелерінің бірін ұсынуға тиіс болды. Оқушылар 

рөлінде студенттердің өздері сөз сөйледі. Әрбір өздік оқу іс-әрекеті  келесі 

жоспарға сәйкес талқыланды: 

1) өздік оқу іс-әрекеті тақырыбы; өздік оқу іс-әрекеті түрі; 

2) өздік оқу іс-әрекетін басқарудың мақсаты мен міндеттері, олардың 

оқытудың негізгі мақсаттарына сәйкестігі; 

3) өздік оқу іс-әрекетін басқару түрі; 

4) өздік оқу іс-әрекеті түріне және жеке-бағдарлы қарым-қатынас тобының 

түріне сәйкес қолданылатын тіректер; 

5) тұжырымдар. 

Басқаруға қажетті іскерлік, дағдылардың дамуын қамтамасыздандыратын 

жаттығулар жүйесі мен ғылыми-әдістемелік басқарудың кезеңмен 

ұйымдастырылған практикалық іс-әрекеттер экспериментке қатысушы 

студенттерге педагогикалық практика процесінде  өзінің басқару іс-әрекетін аз 

қиындықтармен және қателіктермен ұйымдастыруға мүмкіндік бергенін және 

оныы түзету жұмыстары жүргізілгенін атап өту маңызды. 
 
 

3.3 Тәжірибелік-эксперимент  жұмысының  нәтижелері 

Зерттеудің қорытындылау кезеңінің мақсатын іске асыру болашақ 

мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлығын қалыптастырудың біз айқындаған психологиялық-педагогикалық 

шарттар кешені  негізінде жасалған әдістеменің тиімділігін растауды талап етті. 
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Объективті деректер алу және бақылау, эксперимент топтарында қажетті 

даярлықты қалыптастыру динамикасын бақылауға арналған статистикалық 

өлшеу әдісі, сараптамалық бағалау, бақылау және іс-әрекет нәтижелерін талдау 

әдісі арқылы жүйелі кешенді бақылау жоспарын әзірледік. Статистикалық 

өлшеулер іс-әрекет ішінде болып жатқан өзгерістерді әрдайым анықтай алмау 

фактісін ескере отырып, сараптамалық бағалау әдісі арқылы жүргізілетін 

статистикалық өлшеулерді сүйемелдеуге шешім қабылданды. 

Сонымен, белгіленген жоспарға сәйкес орындалатын міндеттер 

қарастырылды: 

а) болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлық 

деңгейін диагностикалау құралдарын әзірлеу; 

б) бақылау және эксперимент топтарында қалыптасатын даярлық деңгейіне 

алғашқы кесінділер жүргізу және нәтижелерге салыстырмалы талдау жасау; 

в) эксперимент топқа қатысушыларда қалыптастырушы эксперименттің 

бағыттылық, білімділік, біліктілік сатыларына сәйкес қалыптасатын даярлық  деңгейіне 

ағымдағы кесінділер жүргізу және алынған деректердің нәтижелерін талдау; 

г) бақылау және эксперимент топтарында қажетті даярлық деңгейіне қорытынды 

салыстырмалы кесінділер алу, салыстырмалы талдау жасау, тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының қорытындысын шығару. 

Зерттеу барысында қажетті даярлық жағдайын өлшеуді жүргізу үшін қандай 

да бір дайындық деңгейін диагностикалауға болатын құралдарды әзірледік. 

Осылайша, психологиялық даярлық деңгейін анықтау үшін біз келесідей 

әдістемелер қолдандық: 

а) болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң көзқарас 

деңгейін анықтайтын сауалнама. Сауалнама А.Н.Леонтьев іс-әрекет теориясында 

сипатталған уәждемелік табиғатын зерттеу негізінде жасалды. Сауалнама болашақ 

мұғалімнің қажетті іс-әрекетке (сыртқы/ішкі уәждер) оң қарым-қатынас деңгейін 

анықтайтын сұрақтарды қамтиды, бұл болашақ мұғалімнің қажетті іс-әрекетке оң қарым-

қатынас деңгейін анықтауға мүмкіндік берді. 

б) оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ мұғалімнің 

жауапкершілік деңгейін анықтайтын сауалнама. Бұл сауалнама А. Маслоу,  К. Роджерс 

тұлғаның гуманистік теориясының кейбір ережелерін, атап айтқанда, тұлғалық қасиеттерді 

дамыту тар және кең әлеуметтік уәждерге тәуелділігін ашатын ережелерді зерттеу нәтижесі 

болып табылады. Сауалнама сұрақтары педагогикалық қызметтің типтік жағдайларында 

болашақ мұғалімнің қозғаушы уәждерін анықтауға және осылайша, біздің зерттеуде 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару ретінде қарастырылатын осы іс-әрекетке оның 

сенімділік деңгейін анықтауға мүмкіндік береді. Сауалнаманы өңдеуге ыңғайлы болу үшін 

жауаптар шкала бойынша бағаланды: «дұрыс» - «толық емес» - «дұрыс емес», бұл баллға 

сәйкес келді: «2» - «1» - «0» және деңгейлер: «инициативалық» - «орындаушылық» - 

«пассивтік». 

в) оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудағы болашақ мұғалімнің 

шығармашылық деңгейін диагностикалау бағдарламасы. Бағдарлама  

С.Л.Рубинштейннің шығармашыл тұлға тұжырымдамасын зерттеу негізінде 

әзірленді. Онда автор қоғамдық тәжірибені игеретін және әлеуметтікке 



131 
 

бейімделетін тұтынушы адамға дайын білімді ғана емес, сонымен қатар адамзат 

үшін жаңа нәрсе жасайтын, тек әлеуметтік әсерді бастан өткеріп қана қоймай, 

оларды өзгертетін шығармашылық тұлғаны қарама-қарсы қойды. Психикалық 

индивидті автор бастапқыда адамға тән шығармашылық, түрлендіру ретінде 

қарастырды. Осылайша, адамның әр түрлі іс-әрекеті шығармашылық ретінде 

қарастырылады. Осы тұжырымдамаға сәйкес өздік оқу іс-әрекетін басқару 

шығармашылық іс-әрекет болып табылады. Өйткені мұғалім - басқарушы оқушы 

тұлғасын дамытумен байланысты тұрақты шығармашылық процеске түседі. Бұл 

іс-әрекеттегі шығармашылық, егер басқару қызметі сапасының сандық 

айқындылығын - мұғалімнің тұлғалық сипаттамаларын ескере отырып, әрбір 

оқушы үшін қарқынды, әртүрлі жоспарлы іс-әрекетке жағдай жасау қабілетін 

анықтаса, диагностикалауға болады. Ол үшін мұғалімнің басқару іс-әрекетін 

толық түрде ұсыну, яғни әр басқару блогында мұғалімнің қадамдық іс-әрекетін 

сипаттау қажет болды (ғылыми-әдістемелік басқару блоктары  2.2 параграфында 

айқындалған). 

Осылайша, қорытындылау эксперименті  жоғары сынып оқушыларының  

өздік оқу іс-әрекетін басқару процесін жүзеге асыру үшін қажетті басқару іс-

әрекетінің барлық түрлерінің толық сипаттамасы болып табылады. 

Шығармашылық деңгейі әр блоктың ішінде диагностикаланып, осылайша 

эксперимент тармақтарына сәйкес ғылыми-әдістемелік басқарудың жалпы 

деңгейі шығарылды. Бағалау өлшемдері мыналарға сәйкес айқындалды: 

а) 50% - дан астам қатемен сүйемелденетін икемділік деңгейі пассивтік 

деңгей; 

б) 50% - дан кем мөлшердегі қателермен ілесе жүретін орындаушылық 

деңгейі; 

в) 75% - дан кем (инициативалық деңгей) қателері бар біліктілік көлемінің 

толық көлем деңгейі. 

г) ғылыми-теориялық даярлық деңгейін диагностикалау мақсатында біз 

сұрақ-жауап жаттығуларын (параграф 3.2) пайдаландық, оған оқушылардың өздік 

оқу іс-әрекетін басқарудың мәнін ашатын сұрақтар кіреді. Шкала бойынша 

жауаптарды бағалай отырып: «толық» - «толық емес» - «дұрыс емес», болашақ 

мұғалімнің осы дайындығының «инициативалық», «орындаушылық», «пассивтік» 

деңгейін анықтауға болады.(«2» - «1» - «0»). 

д) Практикалық даярлық деңгейін анықтау үшін студенттерге «пассивтік» - 

«орындаушылық» - «инициативалық» практикалық даярлық деңгейі ретінде 

сараланған, шығармашылық, ойын жаттығулары қамтылған тапсырмалар 

кешені ұсынылды.(«0» - «1» - «2» балл сәйкесінше). 

Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға жалпы 

дайындық деңгейін анықтау осы даярлықтың (психологиялық, теориялық, 

практикалық) құрмдарын диагностикалау кезінде алынған баллдардың 

жиынтығымен анықталды. 

Ол үшін А.А.Коверялга әдістемесі арқылы қажетті дайындықтың 

пассивтік, орындаушылық, инициативалық деңгейіне сәйкес келетін әрбір 

диагностикалау материалында біркелкі емес интервалдар орнатылды. Осы 
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әдістемеге сәйкес, орташа деңгей баллдың бағалау диапазоны бойынша 

бағалаудың орташадан 25% ауытқуымен анықталады. Сонда r (min) - ден 0,25 R 

(max) - ке дейінгі аралықтағы баға төмен деңгейді анықтауға мүмкіндік береді. 

Инициативалық деңгейді барынша мүмкін болған 75% - дан асатын бағалар 

айқындайды. Мысалы, егер болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға оң қарым-қатынасының деңгейін анықтайтын сауалнама 10 

сұрақтан тұрса, ал ең жоғарғы балл сомасы 20 (дұрыс жауап-2 балл) құраса, 

онда А.А.Коверялга әдістемесіне сәйкес даярлықтың пассивтік деңгейі тиісті 

«0-6» балл, орындаушылық деңгей «7-15», инициативалық деңгей - «16-20» 

баллға сәйкес интервал тұрғысынан анықталды. 

Болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

сенімділігін анықтайтын сауалнама 10 сұрақтан тұрады және балл 

интервалдары сәйкесінше алдыңғы сауалнамадағы сияқты болады. 

Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарудағы біліктілік деңгейін 

анықтайтын бағдарлама 9 блоктан тұрады, максималды балл саны - 27 

(біліктіліктің толық көлемі - 3 балл), интервалдар осылайша «0-7» (пассивтік 

деңгей), «8-19» (орындаушылық деңгей), «20-27» (инициативалық деңгей). 

Теориялық және практикалық даярлық деңгейлерінің интервалдары дәл 

осындай жолмен анықталған. Мұны кестеге түсіріп көрсеткенді жөн санадық 

(Кесте 17). 

 

Кесте 17 - Болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығы  өлшемдерінің сандық көрінісі 

 

Даярлық өлшемдері 

Аралық баллмен 

пассивтік 

деңгей 

орындаушылық 

деңгей деңгей 

инициативалық  

деңгей 

Психологиялық даярлық: 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға оң бағыттылығы 

0-6 7-15 16-20 

Теориялық даярлық: 

педагогикалық және менеджмент 

саласынан білімдерінің толықтығы 

 

0-7 8-20 21-28 

Практикалық даярлық: 

Басқару білік, дағдыларының 

болуы 

 

0-3 4-8 9-12 

 

Біздің зерттеуде біз әрбір даярлық құрамының дамуын бақылау мен 

болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға жалпы 

даярлығын қалыптастыру барысында олардың өзара байланысы мен өзара 

әрекеттестігіне талдау міндетін қойдық. 
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Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлық жағдайын анықтайтын бастапқы кесінді өткізу барысында 

пассивтік, орындаушылық, инициативалық даярлық деңгейіндегі студенттер 

санын және олардың пайыздық арақатынасын анықтау қажеттігі туындады. Бұл, 

өз кезегінде, әр студент және жалпы топ бойынша даярлық деңгейінің сандық 

айқындылығын анықтауды талап етті. Бақылау тобында бастапқы кесінді 

жүргізу кезінде алынған бағалау балдарының жиынтық хаттамасының үлгісін 

келтіреміз (Кесте 18).  

 

Кесте 18- Бағалау балдарының жиынтық хаттамасы (бақылау тобы - бастапқы 

кесінді) 

 
Бақылау 

тобының студенттері 

1 2 3 Балл жиынтығы 

Жанат С. 5 8 4 31 

Динара К. 7 4 2 25 

Сара Б. 8 3 3 27 

Балауса Ж. 6 5 3 28 

Айзере Қ. 5 4 2 18 

Жанна Д. 8 5 3 30 

Марат Р. 5 7 2 28 

Байжан М. 6 4 3 24 

Нұргүл Б. 5 4 2 22 

Серік Ж.. 6 4 3 25 

 

(мұнда 1-психологиялық  даярлық/ 2- теориялық даярлық / 3-практикалық 

даярлық) 

Әрбір даярлық құрамы негізінде қажетті даярлық деңгейі анықталды: а) әр 

студентте жинаған балл сомасына сәйкес; б) қажетті даярлығының пассивтік, 

орындаушылық, инициативалық деңгейіндегі студенттер саны анықталды. 

Бастапқы кесіндінің нәтижелері бақылау және эксперименттік топтарда 19-

кестеде көрсетілген.  

 

Кесте 19 - Болашақ мұғалімнің оқушылардың  өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

даярлық жағдайы 

 
Студенттер 

тобы 
Даярлық деңгейі 

 

 
пассивтік орындаушылық инициативалық 

 

 

саны % Саны % саны % 

Эксперимент тобы 53 85,7 9 14,3 - - 

Бақылау тобы 48 77,3 14 22,7 - - 

 

Алынған мәліметтерді талдау екі топ студенттерінің қажетті даярлығының 

пассивтік және орындаушылық деңгейінің басымдылығы туралы қорытынды 
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жасауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, бақылау және эксперимент топтардың 

барлық студенттерінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға теориялық 

және практикалық даярлығының және шығармашылық қарым-қатынасының 

төмен деңгейі анықталды. Эксперимент топ студенттерінің 14,3%-да және 

бақылау тобы студенттерінің 22,7%-да жалпы даярлығының орындаушылық 

деңгейі оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға оң және жауапты қарым-

қатынастың орындаушылық деңгейі есебінен анықталды. Осылайша, екі топ 

студенттерінің қажетті даярлығының бастапқы деңгейі шамамен бірдей болып 

анықталды.  

Алынған мәліметтер болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының 

өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын  қалыптастыру арнайы оқыту әсерін 

талап етеді деген болжамды растады. 

Эксперимент ішінде қалыптасатын даярлықты өлшеу сараптамалық 

бағалау әдісі арқылы жүргізілді. 

Біздің жасаған әдістемеге сәйкес қалыптастырушы эксперимент 

бағыттылық, білімділік, біліктілік сатыларымен жүргізілді. 

Ерекше рөл бағыттылық сатысына берілді, ол бірқатар факторлармен 

түсіндіріледі: бағыттылық сатысында оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруды жүзеге асыру білімдерінің, дағдыларының, біліктерінің қалыптасуына 

негізгі жауапты болып табылды. Мұны жаттығулар  жүйесінің жеке түріне 

байланысты қажетті әр жаттығуын орындау тиімділігінен көрінеді. Осыған 

байланысты әзірленген кешендегі жаттығулардың 5 түрі қалыптастырушы 

эксперименттің 1-ші сатысында қорытынды кесіндіні жүргізуге себепші болды. 

Ағымдағы кесінділер шкала бойынша сараптамалық бағалау әдісімен 

жүргізілді: дұрыс орындалған тапсырмалардың 75%-дан астамы  «дұрыс емес - 

5», дұрыс орындалған тапсырмалардың 50%-дан астамы «толық емес - 3», дұрыс 

орындалған тапсырмалардың 50%-дан астамы- «толық емес - 4», орындалуы 

25%-дан кем «дұрыс емес -2». Бұл ретте біз «төмен», «орта», «жоғары» 

шкалаларына қарағанда, бастапқы және соңғы кесінділерді жүргізу кезінде 

қолданған «пассивтік», «орындаушылық», «инициативалық» сияқты даярлық 

деңгейлерінің анықтамаларын пайдалану қажеттілігіне келдік. Шынында да, 

эксперимент басында даярлықтың бастапқы жағдайын және атқарылған жұмыс 

салдарынан түпкілікті нәтижені анықтау үшін «төмен», «орта», «жоғары» 

шкаласын пайдаланған жөн. Бірақ, эксперименттің әрбір кезеңі даярлықтың 

белгілі бір деңгейін қалыптастыруға бағытталған жағдайда, осы кезеңде 

мақсатқа қол жеткізгенін, басқаша айтқанда, даярлықтың қажетті деңгейінің 

қалыптасқанын анықтау маңызды болып табылады. Осыған байланысты, біз 

қалыптасатын іс-әрекеттің сипатына сәйкес «пассивтік  деңгей, орындаушылық 

деңгей, инициативалық деңгей» шкаласын пайдалану неғұрлым қолайлы деп 

шештік. 

1-ші және 2-ші кесінді оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару процесінің 

ұғымдық аппаратын қалыптастыратын сұрақ-жауап және қою жаттығуларын 

орындаудың қорытындысы болып табылды. Кесінділердің нәтижелері төмендегі 

кестелерде көрсетілген (Кесте 20, 21, 22, 23). 
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Кесте 20 - Қалыптастыру экспериментінің 1-ші кесінділер нәтижелері (сұрақ-

жауап жаттығулары) 

 
Даярлық деңгейі 

 
пассивтік орындаушылық инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны ~ 22 26 14 

Студенттер саны % ~ 35,6% 41,9% 22,5% 

 

Кесте 21 - Қалыптастыру эксперименттің 2-ші кесінді нәтижелері (қалпына 

келтіру жаттығулары) 

 
Даярлық деңгейі 

 
пассивтік орындаушылық инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны ~ 18 29 15 

Студенттер саны % ~ 28,5% 47,6% 23,9% 

 

Кесте 22 - Қалыптастыру экспериментінің 3-ші кесінді нәтижелері (имитативті 

жаттығулар) 

 
Даярлық деңгейі 

 

пассивтік орындаушылық инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны ~ 24 26 12 

Студенттер саны % ~ 38,7% 41,9% 19,4% 

 

Кесте 23 - Қалыптастыру экспериментінің 4-ші кесінді нәтижелері 

(трансформациялық жаттығулар) 

 
Даярлық деңгейі 

 
пассивтік орындаушылық инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны ~ 15 32 15 

Студенттер саны % — 23,8% 52,4% 23,8% 

 

Жоғарыда көрсетілген жаттығулар топтарын орындау студенттердің жоғары 

сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыруға 

дайындығының теориялық даярлығын қалыптастыруға ықпал етті. 

Жоғарыда келтірілген кестелерден қатысушылардың басқару іс-әрекетін 

жүзеге асыруға даярлық деңгейі өсуде және даярлықтың өсе бастаған деңгейіне 

сәйкес келе бастайтыны көрініп тұр. Біз атқарылған жұмыс нәтижесінде болған 

сапалы өзгерістерді байқаймыз. Эксперимент қатысушыларының жаңа іс-

әрекетке даярлық деңгейінің айтарлықтай өсуі танымдық іс-әрекетті басқарумен 

және оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастырудың негізгі түрі ретінде 

өздік іс-әрекетті меңгеруімен байланысты білім мен ұғымдарды қабылдау, түсіну 

және реттеу үдерістеріне ықпал ететін арнайы жаттығулар көмегімен білім 

алушылардың ойлау іс-әрекетін жүйелі басқаруға себеп болды. Сұрақ-жауап, 
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орнын тауып қою  жаттығуларын орындай отырып, эксперимент қатысушылары 

іздеу және тиісті ұғымдарды қою операцияларын пысықтады, құрылымдық 

элементтердің функцияларын және оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару 

процесіндегі олардың өзара байланысын талдап, қорыту, қорытындыны 

тұжырымдау және с.с. іс-әрекеттер теориялық даярлығын қалыптастыруға ықпал 

етті, соның негізінде басқару іс-әрекетінің дағдылары мен біліктерін дамыту, 

яғни практикалық даярлық деңгейін дамыту мүмкіндіктері туындайды. 

Имитативті жаттығулар басқарудың практикалық дағдыларын 

қалыптастыруға жауапты болды және оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудың мазмұны мен құрылымын әрі қарай түсінуге мүмкіндік берді. Үлгі 

бойынша тапсырмаларды орындау (өздік жұмыстар мен әртүрлі тіректерді 

құрастыру) жаттығулардың осы тобының негізгі операциялық әрекеттері болып 

табылды. Осы кезеңде алынған нәтижелерді талдай отырып, біз болашақ 

мұғалімдердің практикалық даярлығы деңгейін қалыптастырдық (Кесте 24). 

Трансформациялық түрдегі жаттығулардың тапсырмалары шығармашылық 

сипатқа ие болды. Ал бұл болса олардың басқару дағдыларын жетілдіру, басқару 

біліктерін дамыту, яғни болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға практикалық даярлық деңгейін дамыту кепілі болып 

табылады. Бұл оқу тапсырмалары студенттердің білімін басқаларға көшіруді 

талап ететін немесе осыған ұқсас жағдайларға оқушылар тобының 

ерекшеліктерін есепке ала отырып, оларды өздік оқу іс-әрекеттің белгілі бір 

түріне тірек жасау мақсатында оқу жағдайын талдауға және қорытуға 

итермелейді. Бұл өз кезегінде басқару құралдарын, мазмұнын, функцияларын 

білуді, тәсілдерін қолдануды талап етті. Тиісті білім мен шеберліктің болуы 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыруға практикалық 

даярлығының қалыптасуын айқындайды (Кесте 25). 

Алдыңғы жаттығуларды орындау барысында ұйымдастырылған оқу іс-

әрекеті жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқару 

дағдыларының қалыптасуын қамтамасыз етті, яғни олардың басқару біліктерінің 

дамуына негіз болады. Осы уақытқа дейін білім алушылардың оқу іс-әрекеті 

басқару қызметінің түрлеріне сәйкес ұсынылатын тапсырмалар мен тіректермен 

қатаң реттелген. Бұл кезең, нәтижелі жаттығулар кезеңі оқушылардың өздік 

жұмысын басқару бойынша іс-әрекетке практикалық даярлық деңгейін 

қалыптастырды. Эксперименттің осы кезеңінде студенттердің оқу іс-әрекетін 

басқару тапсырмаларға қойылатын талаптар көмегімен ғана жүзеге асырылды. Ал 

бұл болса, болашақ мұғалімдерден жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқару туралы білімнің толық көлеміне сүйенуді талап етті және оқу 

міндеттерін шешу мен оларды іске асыруда шығармашылық ізденісте 

дербестіктің одан әрі дамуын қамтамасыз етті. Осы кезеңдегі өлшеулердің 

нәтижелері білім алушылардың басқару іс-әрекетіне даярлық деңгейінің өсіп келе 

жатқанын көрсетеді. Эксперимент тобы студенттерінің бірқатар бөлігінің 

инициативалық деңгейінің қалыптасуы байқалады (Кесте 24). Бұл жеке қасиеттер 

мен кәсіби біліктердің тұтас кешенін дамытуды талап ететін байыпты және ұзақ 

процесс. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыруға 
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иницативалық даярлық деңгейін қалыптастыру мақсатында эксперименттің 

келесі кезеңдері ұйымдастырылды. 

Кесте 24 -  Қалыптастыру экспериментінің 5-ші кесінді нәтижелері (өнімді 

жаттығулар) 

 
Даярлық деңгейі 

 

пассивтік орындаушылық инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны — 12 29 21 

Студенттер саны %  19,3% 46,8% 33,9% 

 

Кесте 25 -   Қалыптастыру экспериментінің 6-шы кесінді нәтижелері (1-ші белсенді 

педагогикалық практика) 

 
Даярлық деңгейі 

 

пассивтік орташа инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны ~ 15 32 15 

Студенттер саны % ~ 23,8% 52,4% 23,8% 

 

Кесте 26 - Эксперименттің 7-ші кесінді нәтижелері (2-ші белсенді педагогикалық 

практика пропедефтикасы) (2-ші белсенді педагогикалық практика) 

 
Даярлық деңгейі 

 

пассивтік орташа инициативалық 

Бағалау балмен ~ 3 4 5 

Студент саны — 9 32 21 

Студенттер саны % ~ 14,3% 52,4% 33,3% 

 

Кесте  27 -  Қалыптастыру эксперименттің 8-ші кесінді нәтижелері (2-ші белсенді 

педагогикалық практика) 

 
Даярлық деңгейі 

 

пассивтік орташа инициативалық 

Бағалау балмен 2 3 4 5 

Студент саны — 18 26 18 

Студенттер саны % ~ 28,5% 43% 28,5% 

 

Тәжірибелік-эксперимент жұмыстың студенттердің жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығының инициативалық 

деңгейін одан әрі дамыту болып табылады. Бұған белсенді педагогикалық 

практика жағдайлары ықпал етті. 

Білім алушылардың іс-әрекетін  тиімді ұйымдастыру мақсатында бірінші 

практикалық практикамен байланысты қиындықтарды ескеру қажеттілігі 

туындады (іс-әрекеттің жаңа жағдайларына бейімделе білу, қойылған оқу 

міндеттерін ұтқыр шешу, оқыту процесіне байланысты туындайтын ағымдағы 

проблемаларға барабар әрекет ету, стресс жағдайында шешім қабылдау 

мақсатында назар аудару және шоғырландыру). 
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Сонымен қатар, болашақ мұғалімді жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға даярлауды біз күрделі кезеңдік процесс ретінде 

қарастырамыз. Студенттер кезең-кезеңмен оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  

басқаруды жүзеге асыруды үйренген кезде педагогикалық практиканы 

ұйымдастыруға арнайы көзқарасты талап етті: оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетінің жекелеген түрлерін басқарудан өздік жұмыс жүйесін басқаруға 

дейінгі мүмкіндіктер қарастырылды. Осыған байланысты біз үш адамнан 

тұратын шығармашылық топтарды ұйымдастырдық, бұл өздік жұмыс жүйесін 

бір ғана емес, үш студент келесі жоспарға сәйкес әзірлеуді болжады: 

а) өздік жұмыстар жүйесінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің жеке түрін 

ұйымдастыру және жеке әзірлеу; 

б) келесі сабақта оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқарумен өздік жұмыстар 

жүйесін бірлесіп әзірлеу. 

Біздің ойымызша, мұндай жағдайлар бірінші педагогикалық практиканы 

табысты жүзеге асырудың кепілі болып табылады. Өйткені болашақ 

мұғалімдердің назарын өздік жұмыстың бір түрін басқару мазмұнына және 

басқару процесінің күрделі тізбегінің жекелеген учаскелерінде шоғырландыруға 

мүмкіндік берді. Оқушылардың өздік оқу іс-әрекетінің жеке түрін әзірлеуге 

бағытталған студенттер белгілі бір іс-әрекеттер мен басқару операцияларын 

пысықтады. Сондай-ақ, олар топта жұмыс істей отырып, өздерінің практикалық 

тәжірибесін толықтыруға, әртүрлі басқару шешімдерін талқылауға және 

оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру формаларын талдауға 

мүмкіндік алды. Ал бұл болса,  басқару процесін жүзеге асыру білімдерінің терең 

құрылымдануына, оны жүйелі құбылыс ретінде одан әрі түсінуге, шығармашылық 

басқару біліктерінің дамуына, соның салдарынан іздену дайындығының 

шығармашылық деңгейінің дамуына ықпал етті. 

Осы кезеңде эксперимент қатысушыларының қызметінің қорытынды 

көрсеткіші соңғы тақырыптық өздік оқу іс-әрекетінің әзірлемесі болып табылады. 

Студенттер осы әзірлемені жасау барысында оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқарудағы шығармашылық іскерліктерін көрсетті. 6-ші кесіндінің нәтижелері 

25-кестеде көрсетілген.  Кестеден көрініп тұрғандай, педагогикалық практика 

барысында көрсетілген қажетті дайындық деңгейі төмендеді. Біздің 

көзқарасымызша, бұл - қосымша шоғырлануды, жинақтылықты, ұтқырлықты 

талап ететін қызметтің нақты жағдайларына бейімделу кезеңімен байланысты 

табиғи үрдіс. 

Қалыптастыру экспериментінде практикалық аудиториялық сабақ түрінде 

ұйымдастырылған педагогикалық практика барысында жоғары сынып 

оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыру барысында 

жіберілген типтік әдістемелік қателер анықталып, талданды, әртүрлі өздік оқу 

іс-әрекеті түрлеріне, өздік оқу іс-әрекеті жүйесіне тіректерді құрастырумен 

байланысты қызықты басқару шешімдері анықталды. Келесі педагогикалық 

практикаға даярлық кезеңінде әр түрлі өздік оқу іс-әрекеттерін рөлдік ойындармен 

ұйымдастыру қарастырылды. Оқушылар рөлінде студенттердің өздері болды. 

Біздің ойымызша, бұл тәжірибе басқарудың қажетті іскерлігінен басқа, болашақ 
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мұғалімдіердің рефлексивті және перцептивті қабілеттерінің дамуына ықпал етті. 

Студенттерде басқаруды жүзеге асыру бойынша практикалық тәжірибе алмасуға, 

өздік жұмыстар, тіректер, тапсырмалар әзірлемелерінің жеке «әдістемелік 

жинақтамасын» жинауға мүмкіндік туды. 

Мұндай сабақтарды ұйымдастыру оқу жағдайын көруге мүмкіндік бергенін, 

ұсынылған өздік жұмысты ұжымдық талқылау барысында студенттердің кәсіби 

дағдылары мен іскерлікке объективті көзқарасты қалыптасқаны байқалды. 7-ші 

кесінді  нәтижелері 26- кестеде көрсетілген.  

Қорытынды эксперименті жағдайында жоғары сынып оқушыларының өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруды жүзеге асыру бойынша алдыңғы кезеңдер қызметінің 

сапасы мен өнімділігі анықталды. 

Қалыптасатын даярлық деңгейінің өсуін арнайы эксперимент жұмысы 

қамтамасыздандырды: 

1) әрбір сатылық кезеңнің мақсаттары мен міндеттерінің айқындалуы;  

2) әрбір сатылық кезеңде іс-әрекет ерекшелігінің анықталуы; 

3) әрбір сатылық кезеңнің ерекшелігіне сәйкес іс-әрекеттің түрлі 

нысандарының ұйымдастырылуы; 

4) қатысушыларды іс-әрекеттің жаңа жағдайлары мен түрлеріне бейімдеу 

мақсатында арнайы іс-шаралардың ұйымдастырылу мен өткізілуі; 

5) іс-әрекет  нәтижелерін талқылау мақсатында пікірталас, соның ішінде 

қорытындының болуы; 

6) әр түрлі нысандағы тұрақты бақылау жүргізу: статистикалық өлшеулер 

көмегімен, арнайы әзірленген өлшемдер негізінде сараптамалық бағалау әдісімен, 

талдау және бақылау әдісімен эксперимент қатысушыларына өз іс-әрекетінің 

даму динамикасын бақылауға және оны жетілдіруге мүмкіндік берді. 

Біз қатысушыларды іс-әрекеттің жаңа жағдайларына бейімдеу мақсатында 

қалыптастыру эксперименттінің бағыттылық, білімділік, біліктілік кезеңдерінде 

өткізілетін іс-шаралардың (пікірталастар, әңгімелесулер) дұрыстығына тағы да 

көз жеткіздік. 

Сонымен, ағымдағы пікірталастар қатысушылар кәсіби іс-әрекеттерді 

талқылауды, кәсіби тақырыптарға сөйлеуді, кәсіби міндеттердің қызықты 

шешімдерімен алмасуды, оқу жағдайларын талдауды және қорытынды жасауды 

үйренген жағдайларды ұсынды. Мұндай пікірталастар қолдау тапты  және 

психологиялық жайлылық атмосфера құруға ықпал етті.   

Сонымен, тәжірибелік-эксперимент жұмысы барысында студенттер 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару біліктерін көрсетті.: 

- оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқару саласынан теориялық білім 

базасының қалыптасуы; 

- әр түрлі өздік оқу іс-әрекеттерін басқара білуі; 

- жеке-бағытталған қарым-қатынас топтарының типтерін есепке ала 

отырып, әр түрлі басқару құралдарын құра білуі; 

- тірек көмегімен оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқара білуі; 

- жеке тұлғаға бағытталған қарым-қатынасты ұйымдастыра білуі. 
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Студенттердің басқару іскерлігін қалыптастыру процесі мақсатты болжау, 

жоспарлау, іс-әрекетті ұйымдастыру, нәтижелерді болжау, қалыптасатын іс-

әрекеттің сапалы өзіндік ерекшелігін есепке алу, басқару іс-әрекетінің 

нәтижелерін одан әрі жетілдіру, бақылау және өзін-өзі бақылау мақсатында 

ақпаратты алу және талдау сияқты басқарушылық іскерліктің дамуына себепші 

болды. 

29-кестеде берілген нәтижелер қажетті даярлық өсуінің динамикасын 

көрсетеді. Бұл, өз кезегінде, жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әректін 

басқарудағы болашақ мұғалімдердің дербестігін дамытуға негіз болады. Ал бқл 

болса, басқару қызметінің субъектілері - оқытуда оқушылардың тұлғалық даму 

процесін толыққанды жүзеге асыруға қабілетті басқарушы-мұғалімдер 

қалыптасқаны туралы айтуға мүмкіндік береді. 

Даярлықтың жалпы жағдайын анықтау мақсатында практикалық 

даярлықтың инициативалық және орындаушылық деңгейіне ие студенттердің 

оқушылардың оқу іс-әрекетін басқаруға оң бағыттылығын, кәсіби-педагогикалық 

және менеджмент саласынан білімдерінің толықтығын анықтау қажет болды. 

Төменде келтірілген кестелерде тиісті өлшеулерді жүргізу барысында 

эксперимент топбында алынған деректер берілген. 

 

Кесте 28 - Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға психологиялық даярлық деңгейінің нәтижелері (%) 

 

Өлшемі -  
Оқушылардың оқу іс-

әрекетін басқаруға оң 

бағыттылығы 

 

Эксперимент басында 

 

Эксперимент соңында 

БТ ЭТ БТ ЭТ 

Пассивтік   
(төмен деңгей) 

51,2% 54,3% 44,5% 8,5 % 

Орындаушылық  
(орта деңгей) 

39,9% 37,9 % 41,6% 55,8% 

Инициативалық  
(жоғары деңгей) 

8,9% 7,8% 13,9% 35,7% 
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Сурет 11 – Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға психологиялық даярлық деңгейінің даму диаграммасы 

 

Кесте 29 - Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға теориялық даярлық деңгейінің нәтижелері (%) 

 

Өлшемі –  
Кәсіби педагогикалық 

және менеджмент саласынан 

білімінің толықтығы  

Эксперимент басында 

 

Эксперимент соңында 

БТ ЭТ БТ ЭТ 

Пассивтік   
(төмен деңгей) 

47,9% 49,1% 38,7% 17,5%  

Орындаушылық  
(орта деңгей) 

38,5% 39.0% 42,8% 45,4 % 

Инициативалық  
(жоғары деңгей) 

13,6% 11,9% 18,5% 37,1% 
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Сурет 12 - Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға теориялық даярлық деңгейінің даму диаграммасы 

 

Кесте 30 - Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға практикалық даярлық деңгейінің нәтижелері (%) 

 

Өлшемі –  
Басқару біліктері 

дағдыларының болуы  

Эксперимент басында Эксперимент соңында 

БТ ЭТ БТ ЭТ 

Пассивтік   
(төмен деңгей) 

49,5%  51,1

% 

41,3% 16,2% 

Орындаушылық  
(орта деңгей) 

41,4% 40,6

% 

42,0% 44,3% 

Инициативалық  
(жоғары деңгей) 

9,1% 8,3% 16,7% 39,5% 
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Сурет 13 - Болашақ мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға практикалық даярлық деңгейінің даму диаграммасы 

 

Кесте  31 – Эксперимент және бақылау топтарындағы болашақ мұғалімдердің 

оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға психологиялық, теориялық, 

практикалық даярлық деңгейі нәтижелерінің салыстырмалы көрсеткіштері 

 

Даярлық құрамы/ 

Өлшемі 

Кезең 1- 

жоғары 

2- орта 3-төмен 

БТ ЭТ БТ ЭТ БТ ЭТ 

Психологиялық/ 
Оқушылардың оқу 

іс-әрекетін 

басқаруға оң 

бағыттылығы  

Бастапқ

ы 

 

7,8% 8,9% 37,9% 39,9% 54,3% 51,2% 

соңғы 

 

35,7% 13,9% 55,8% 41,6% 8,5 % 44,5% 

Теориялық/ Кәсіби 

педагогикалық және 

менеджмент 

саласынан білімінің 

толықтығы 

Бастапқ

ы 

16,9% 15,6% 42.0% 43,5% 41,1% 40,9% 

соңғы 

 

30,1% 17,5% 37,4% 42,8% 32,5% 39,7% 

Практикалық/  
Басқару біліктері 

дағдыларының 

болуы 

 

бастапқ

ы 

11,3% 10,1% 38,6% 38,4% 50,1% 51,5% 

соңғы 

 

31,5% 13,7% 40,3% 39,0% 28,2% 47,3% 
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Сурет 14 - Эксперимент және бақылау топтарындағы болашақ 

мұғалімдердің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлық  деңгейі 

нәтижелерінің салыстырмалық  көрсеткіштер диаграммасы 

 

Сонымен жүргізілген зерттеулер нәтижесінде көрсетілген даярлық 

құрамдарының қалыптасуы болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-

әрекетін басқаруға даярлығының жалпы жағдайына ықпал етті. Даярлықтың 

инициативалық жоғары деңгейі оның барлық құрамдарының шығармашылық 

деңгейін дамытуды талап етеді. Студенттердің орындаушылық орта деңгейдегі 

практикалық даярлығының төмен шекарасын анықтау оларды жалпы 

даярлығының төмен деңгейіне шығарды. Мұндай нәтиже студенттердің басқару 

іс-әрекетіне деген жағымды қарым-қатынасының (уәждемесінің) төмен 

деңгейінің салдары болып табылады. Практикалық даярлығының 

орындаушылық орта деңгейінің (оның жоғарғы шекарасы) жоғары деңгейге 

ауысуы айқын жағымды өзгерістерге негіз болды. 

Зерттеу барысында алынған ақпараттар статистикалық өңдеуге арналған 

IBM SPSS Statistics-23 компьютерлік бағдарламасына жүктей отырып жүзге 

асырылды. IBM SPSS Statistics - бұл арнайы бағдарламалық жасақтама, дәлірек 

айтқанда функционалды статикалық жүйе. Ол статистика, болжау және зерттеу 

саласындағы  міндеттерін шешуге мүмкіндік беретін деректерді талдауға 

негізделген. 

Психологиялық 

 

Теориялық Практикалық 
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1970 жылдардың басында Норман Най (Norman Nie), Дейл Бент (Dale Bent) 

және Хадлай Халл (Hadlai Hull) SPSSR statistical software сауда белгісін тіркеді. 

Аттас компанияны олар 1968 жылы құрды, 1975 жылы компания бас кеңсесі 

Чикагода (Чикаго, IL USA) орналасқан корпорацияға айналды . Осы жылдар 

ішінде корпорация көптеген бағдарламалық өнімдерді әзірледі, соның ішінде 

SPSS/PC+TM, оның алғашқы нұсқасы 1984 жылы 2009 жылы пайда болды. 

пакет PASW Statistics (predictive Analytics SoftWare – интеллектуалды 

аналитикалық бағдарламалық жасақтама) деп аталды. 2009 жылдың шілдесінен 

бастап пакет IBM SPSS Statisics атымен IBM (International Business Machines) 

фирмасымен бірге жүрді. 2013 жылы пакеттің келесі нұсқасы шықты - IBM 

SPSS Statistics 22, әртүрлі Windows, MacOsX, Linux операциялық жүйелерін 

басқарады. 

Барлық параметрлер бойынша SPSS күрделі және қуатты статистикалық 

пакет болып табылады. SPSS пакетін қолдана отырып, кез-келген деректерді 

талдауға болады, ал бағдарламаның соңғы нұсқалары әртүрлі ғылыми 

салаларда, соның ішінде педагогикалық ғылымдарда қолданылады [192]. 

Бүгінгі таңда SPSS-бұл бағдарламалық жасақтама өнімі және сонымен бірге 

әлемге әйгілі американдық SPSS Inc фирмасының қорғалған бренді. Бұл пакет 

әлеуметтік және педагогикалық ғылымдардағы ақпаратты статистикалық 

өңдеуге арналған бағдарламалар арасында жетекші орын алады. Аталған 

профильдегі барлық бағдарламалық жасақтамамен бірге ол үлкен эволюциялық 

жолдан өтті: алдымен үлкен компьютерлерге арналған SPSS-тің алғашқы 

нұсқаларынан бастап PC-DOS/MS-DOS-қа бағытталған нұсқаларға дейін, содан 

кейін Windows ортасында жұмыс істейтін нұсқаларға дейін. SPSS енгізу және 

статистикалық талдау процесін жаңадан бастаушыға қол жетімді және қуатты 

пайдаланушыға ыңғайлы ететін ыңғайлы пайдаланушы интерфейсін ұсынады. 

Пакеттің деректер редакторы кірістерді ыңғайлы (кестелік түрде) енгізуге және 

реттеуге мүмкіндік береді. SPSS көптеген жоғары сапалы Графиктер мен 

әртүрлі диаграммаларды алуға мүмкіндік береді. Бума көмегімен кестелерді, 

қарапайым мәзірлерді және диалогтық терезелерді қолдана отырып, біріншіден, 

мыңдаған айнымалылары бар үлкен деректер файлдарын талдауға болады, 

екіншіден, мұның бәрін бағдарламалау тіліндегі командалардың кіші 

жазбасынсыз жасауға болады. SPSS бағдарламасының көмегімен сіз: деректерді 

басқара аласыз; деректерді реттей аласыз; деректерді түрлендіре аласыз, жаңа 

айнымалылар жасай аласыз; деректерді талдай аласыз [189, 190]. 

Төмендегі 32-кестеде статистиканың сипаттамасы ұсынылған. Көп 

жағдайда  қарастырылған сипаттамалық статистика эмпирикалық зерттеу 

нәтижелерін сипаттаудың бастапқы кезеңі ретінде қолданылады 

(Экспериментке қатысушылардың балл жиынтықтары қосымшада берілген. 

Қосымша Ғ.). 
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Кесте 32 -  Зерттеу жұмысының статистиканың сипаттамасы 
 

 

N Минимум Максимум Орташа Орташа 

квадраттық 

ауытқу 

Асимметрия Эксцесс 

Статистика Статистика Статистика Статистика Статистика Статистик

а 

Стандар

тты қате 

Статисти

ка 

Стандартт

ы қате 

Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 17.00 5.6452 4.25459 1.230 .304 1.546 .599 

Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы теориялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 23.00 8.0645 6.70667 1.140 .304 .266 .599 

Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы практикалық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 10.00 3.4194 2.15428 1.293 .304 1.520 .599 
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32 -  кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Эксперимент топтың 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 20.00 6.5968 5.10050 1.132 .304 .592 .599 

Эксперимент топтың 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

теориялық даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 28.00 9.6774 7.73490 .830 .304 -.643 .599 

Эксперимент топтың 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

практикалық даярлығының 

көрсеткіштері 

62 1.00 12.00 4.3871 3.12239 1.243 .304 .572 .599 

Бақылау тобының 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 17.00 5.4769 4.22828 1.291 .297 1.654 .586 
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32 -  кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бақылау тобының 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы теориялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 23.00 7.9077 6.56630 1.235 .297 .491 .586 

Бақылау тобының 

анықтаушы эксперимент 

барысындағы практикалық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 10.00 3.4154 2.11315 1.306 .297 1.658 .586 

Бақылау тобының 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 17.00 5.4923 4.21724 1.296 .297 1.678 .586 

Бақылау тобының 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

теориялық даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 23.00 7.9231 6.54386 1.250 .297 .517 .586 
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32 -  кестенің  жалғасы 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Бақылау тобының 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

практикалық даярлығының 

көрсеткіштері 

65 1.00 10.00 3.4308 2.08394 1.357 .297 1.853 .586 
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Сипаттамалық статистика дәрежесінің өлшемі бойынша айнымалылар 

жұбы үшін әр көрсеткіштердің деңгейін байқауға болады, ассиметрия мен 

эксцесс көрсеткіштерінің қалыпты деңгейде болуына байланысты 

параметрлік емес критерийлерді қолдануға болады. Сол себепті, зерттеу 

жұмысымыздың болжамына сәйкес біз респонденттердің анықтаушы және 

қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық, теориялық 

және практикалық даярлығының деңгейін салыстырамыз. Ол үшін Т-

Вилкоксонның жұптық өлшемін қолданамыз. Т Вилкоксон өлшемі (Т; 

Wilcoxon signed-rank test). Салыстырмалы тәуелді үлгілер алынған екі 

популяцияның мәндері бір-бірінен ерекшеленеді деген болжамды тексеруге 

мүмкіндік беретін параметрлік емес критерий [190, 191]. 

Вилкоксонның т-өлшемін қолдану шарттары: 

- Өлшеу номиналды шкаладан басқа барлық шкалаларда жүргізілуі 

мүмкін. 

- Респонденттер тобы байланысты  болуы керек. 

- Салыстырылған респонденттердің элементтер саны тең болуы керек. 

Біздің зерттеуге жоғарыда көрсетілгендей 127 респондент, атап 

айтқанда эксперимент тобында 62 студент, бақылау тобында 65 студент  

қатысты. 

33-кестеде Вилкоксонның рангі дәрежесінің өлшемі көрсетілген.  

 

Кесте 33 - Вилкоксонның рангі дәрежесінің өлшемі 

 
Рангілер N Орташа ранг Рангілердің 

жиынтығы 

1 2 3 4 

Эксперимент топтың 

анықтаушы және 

қалыптастырушы 

эксперимент 

барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

Теріс рангілер 0a 0.00 0.00 

Оң рангілер 4b 2.50 10.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
58c   

Барлығы 

62   

Эксперимент топтың 

анықтаушы және 

қалыптастырушы 

эксперимент 

барысындағы теориялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

Теріс рангілер 0d 0.00 0.00 

Оң рангілер 5e 3.00 15.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
57f   

Барлығы 
62   

Эксперимент топтың 

анықтаушы және  

Теріс рангілер 0g 0.00 0.00 

Оң рангілер 6h 3.50 21.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
56i   
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33 – кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

практикалық даярлығының 

көрсеткіштері 

    

Барлығы 

62   

Бақылау тобының 

анықтаушы және 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

психологиялық 

даярлығының 

көрсеткіштері 

Теріс рангілер 2j 3.00 6.00 

Оң рангілер 3k 3.00 9.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
60l   

Барлығы 
65   

Бақылау тобының 

анықтаушы және 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

теориялық даярлығының 

көрсеткіштері 

Теріс рангілер 2m 3.00 6.00 

Оң рангілер 3n 3.00 9.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
60o   

Барлығы 
65   

Бақылау тобының 

анықтаушы және 

қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы 

практикалық даярлығының 

көрсеткіштері 

Теріс рангілер 2p 3.00 6.00 

Оң рангілер 3q 3.00 9.00 

Сәйкес келген 

бақылаулар 
60r   

Барлығы 
65   

a. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері < Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

b. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері > Эксперимент топтың 
анықтаушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

c. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері = Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

d. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері < Эксперимент топтың 
анықтаушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

e. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері > Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

f. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері = Эксперимент топтың 
анықтаушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

g. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері < Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 

h. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері > Эксперимент топтың 
анықтаушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 

i. Эксперимент топтың қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері = Эксперимент топтың 

анықтаушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 

j. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері < Бақылау тобының 

анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

k. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері > Бақылау тобының 

анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

l. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері = Бақылау тобының 
анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық даярлығының көрсеткіштері 

m. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері < Бақылау тобының 

анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

n. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері > Бақылау тобының анықтаушы 
және қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

o. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері = Бақылау тобының анықтаушы 

және қалыптастырушы эксперимент барысындағы теориялық даярлығының көрсеткіштері 

p. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері < Бақылау тобының 
анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 

q. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері > Бақылау тобының 

анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 

r. Бақылау тобының қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері = Бақылау тобының 

анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент барысындағы практикалық даярлығының көрсеткіштері 
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Вилкоксонның рангі дәрежесінің өлшемі бойынша айнымалылар жұбы 

үшін көрсеткіштердің тренингтен  кейінгі теріс, оң және сәйкес келген 

рангілердің деңгейін көруге болады. 

34-кестеде респонденттердің анықтаушы және қалыптастырушы 

эксперимент барысындағы психологиялық, теориялық және практикалық 

даярлығының деңгейінің айқындылық деңгейін салыстыру нәтижелері 

ұсынылған.  

Айнымалылардың айқындылық деңгейіндегі айырмашылықтардың 

маңыздылығы туралы қорытынды p индикаторына сүйене отырып жасалуы 

керек: 

- егер p деңгейі ≤0.05 болса, онда сынамалар арасындағы 

айырмашылықтар статистикалық маңызды; 

- егер p деңгейі >0,05 болса, онда үлгілер арасындағы айырмашылықтар 

статистикалық маңызды емес. 

 

Кесте 34 -  Респонденттердің айқындау және қалыптастыру эксперимент  

барысындағы  психологиялық, теориялық және практикалық даярлығы 

деңгейінің статистикалық критерилеріa 

 
 Экспериме

нт топтың 

анықтауш

ы және 

қалыптаст

ырушы 

экспериме

нт 

барысында

ғы 

психологи

ялық 

даярлығын

ың 

көрсеткіш

тері 

Эксперимент 

топтың 

анықтаушы 

және 

қалыптастыр

ушы 

эксперимент 

барысындағы 

теориялық 

даярлығының 

көрсеткіштер

і 

Экспериме

нт топтың 

анықтауш

ы және 

қалыптаст

ырушы 

экспериме

нт 

барысында

ғы 

практикал

ық 

даярлығын

ың 

көрсеткіш

тері 

Бақылау 

тобының 

анықтау

шы және 

қалыптас

тырушы 

эксперим

ент 

барысын

дағы 

психолог

иялық 

даярлығы

ның 

көрсеткі

штері 

Бақылау 

тобының 

анықтаушы 

және 

қалыптасты

рушы 

эксперимен

т 

барысындағ

ы 

теориялық 

даярлығын

ың 

көрсеткіште

рі 

Бақылау 

тобының 

анықтаушы 

және 

қалыптастыр

ушы 

эксперимент 

барысындағы 

практикалық 

даярлығының 

көрсеткіштер

і 

Z -1.826b -2.236b -2.449b -.484b -.385b -.452b 

Асимпто

тикалық 

мәнділігі 

(2-

жақты) 

0.051 0.025 0.014 0.655 0.842 0.152 

a. Вилкоксон белгілерінің критерийі 

b. Теріс рангілердің негізінде. 
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Біздің мысалда санау нәтижесі келесідей: 

Сонымен қатар, эксперимент тобындағы респонденттердің анықтаушы 

және қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық, теориялық 

және практикалық даярлығының деңгейіндегі айырмашылықтары 

статистикалық маңызды екендігі анықталды, өйткені p-деңгейі z≤0,05. Демек, 

аталған көрсеткіштер бойынша динамиканы баяқауға болады. 

Ал бақылау тобындағы респонденттердің анықтаушы және 

қалыптастырушы эксперимент барысындағы психологиялық, теориялық және 

практикалық даярлығының деңгейіндегі айырмашылықтары статистикалық 

мәнді емес екендігі анқытлды, өтйкені p-деңгейі z>0,05 құрады. 

Осылайша, әзірленген бағдарламаның эксперимент тобындағы 

респонденттердің анықтаушы және қалыптастырушы эксперимент 

барысындағы психологиялық, теориялық және практикалық даярлығының 

деңгейіндегі айырмашылықтары деңгейінің жоғарылауына әсері туралы айтуға 

болады. 

Өткізілген эксперимент қажетті даярлықты қалыптастыру әдістемесінің 

тиімділігі туралы біздің болжамымызды растады. Эксперимент барысында 

алынған нәтижелер ұсынылған болжамның дұрыстығын дәлелдеді және 

айқындалған психологиялық-педагогикалық шарттар мен оны  іске асыруда  

жасалған әдістеме болашақ мұғалімнің оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығының тиімді қалыптасуына ықпал ететінін көрсетті. 

Қорыта айтқанда  жүргізілген тәжірибелік-эксперимент жұмысының 

нәтижелерін талдау болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының  

өздік оқу іс-әрекетін басқаруға даярлығын қалыптастыру әдістемесіндегі 

психотехнологиялық бағдарламаның, элективті курстың, жаттығулар жүйесінің 

және педагогикалық практика барысында қолданылған әдіс-тәсілдердің 

тиімділігін растады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

1. Зерттеу нәтижесінде  диссертациялық жұмыстың пәніне сәйкес 

философиялық, психологиялық-педагогикалық еңбектерде берілген теориялық 

анықтамаларға жасалған талдау негізінде біз «іс-әрекет», «оқу іс-әрекеті»,  

«өздік оқу іс-әрекеті», «оқушының өздік оқу іс-әрекеті» ұғымдарының мәнін 

нақтыладық: 

Біздің тұжырымдауымызша іс-әрекет дегеніміз «мақсат қою, мәселені 

шешуде тиімді әдістерді қолдану, негіздеу, оны тәжірибе жүзінде дәлелдеу 

барысында нәтиженің нақты көріну әрекеттерінің жиынтығы». 

Ал бұл оқу іс-әрекеті болғандықтан, осы іс-әрекеттегі мақсат, мәселе – 

белгілі бір пән аясында және өзін қызықтыратын өмір саласынан білім алу, 

білімді игеру, меңгеру, білік, дағдыларын дамыту. Олай болса оқу іс-әрекеті - 

белгілі бір пән аясында және өзін қызықтыратын өмір саласынан білім алу, 

білімді игеру, меңгеру, білік, дағдыларын дамытуға байланысты 

шығармашылық үдерісте тиімді әдістерді қолдану, негіздеу барысындағы 

нәтижеде нақты көрініс табатын әрекеттер жиынтығы. 

Осыдан өздік оқу іс-әрекеті, осы аталған іс-әрекеттерді өздік жұмысында, 

яғни оқу жұмысын өздігінен үйымдастыру, жүргізу барысында жүзеге 

асырылатын үдеріс екендігін түсінеміз. Оқушының өздік оқу іс-әрекеті 

дегеніміз, «оның белгілі бір пән аясында мұғалімнің жетекшілігімен өздігінен 

ізденіп шығармашылық процесте орындайтын жұмыстарындағы тұлғалық 

сапасы, білімі мен білігінің дамуы  көрініс табатын  танымдық әрекеттері». 

2. Білім берудегі басқару мәселесі қарастырылған отандық және шетелдік 

зерттеулерге жасаған талдау  «оқушының өздік оқу іс-әрекетін басқару – оның 

сабақта, сабақтан тыс шығармашылық процесте өздігінен орындайтын жұмыс 

барысындағы танымдық әрекеттерін бақылау, субъективтілігін дамыту мен 

мақсатқа сай өніміне нәтижелі қол жеткізуін ғылыми негізде ұйымдастыру» деп 

нақтылауымызға мүмкіндік берді.  

3. Зерттеу барысында  «оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін  басқаруға 

болашақ  мұғалімдердің даярлығы» ұғымына  «болашақ мұғалімнің аталған 

процесске қойылған талаптарды нәтижелі жүзеге асыруға арналған жеке-

тұлғалық қасиеттері, кәсіби-педагогикалық білімі мен басқарушылық білігінің 

кіріктірілген біртұтас құрылымының дайын күйі» деп өз анықтамамызды 

негізді ұсындық.  

Сондай-ақ, осы даярлықтың құрамын  психологиялық, теориялық, 

практикалық тұрғыдан қарастырдық. Әрбір даярлық құрамы зерттеу пәніне 

сәйкес болашақ мұғалімнің аталған процессті жүргізуге даяр күйін көрсететін 

сапаларының болуын айқындайды: психологиялық – түрткі, сенімділік, 

белсенділік, рефлексия; теориялық – кәсіби педагогикалық, менеджерлік 

білімдер; практикалық – басқарушылық біліктер, дағдылар. 

4. Зерттеу барысында ғалымдардың өздік оқу іс-әрекеті туралы ой-пікірлерін 

талдау негізінде оқушылардың өздік оқу іс-әрекетініңтұлғаны дамыту 
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мақсатына; дидактикалық мақсатына; ұйымдастыру түрлеріне; жұмыс 

түрлерінеі; жүзеге асыру формаларына мәнді сипаттама берілді. Соның 

негізінде оқушылардың өздк оқу іс-әрекетінің құрылымы жасалды.  

  5. Ғылыми әдебиеттерде қарастырылған білім берудегі басқару 

принциптеріне, функцияларына, ерекшеліктеріне талдау жасау нәтижесінде 

жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-әдістемелік 

басқарғанда ғана олардың танымдық дербестігі  тиімді қалыптасатынын 

негіздедік. Осыған байланысты оқушылардың өздік қөу іс-әрекетін ғылыми-

әдіснамалық басқарудың 9 құрамдас бөліктерін анықтадық: 1) басқару 

мақсаттарын анықтау; 2) іс-әрекеттің сапалық өздік ерекшелігін есепке алу; 3) 

басқару процесін уәждемелік қамтамасыздандыру; 4) кері байланысты 

ұйымдастыру; 5) бақылауды ұйымдастыру; 6)өзін-өзі бақылауды ұйымдастыру; 

7) оқушылардың жеке ерекшеліктерін есепке алу; 8) оқу процесін басқару 

объектілерін меңгеруді ұйымдастыру; 9) түзетуді ұйымдастыру. 

6. Болашақ мұғалімнің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін 

басқаруға даярлығын қалыптастыруға тиімділігі бар, тірек болатын негіздер  

әдіснамалық тұғырлар анықталды: жүйелік, іс-әрекеттік, тұлғалық-бағдарлық, 

аксиологиялық, синергетикалық және т.б.  

7. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға  болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың психологиялық-педагогикалық 

шарттар  аталған процестің тиімді жүзеге асуында сақталатын шартталған 

тұжырымды қағидалардың  жиынтығын (оқушылардың  өздік оқу іс-әрекетін 

басқару пәні тұрғысынан қарастыру; кәсіби-педагогикалық және менеджерлік 

білімдердің кіріктірілуінде меңгерту; басқаруды ғылыми негізде ұйымдастыру;  

психологиялық-теориялық-практикалық даярлық кезеңімен және субъект-

субъектілік, өзара әрекеттестік сұлбасымен жүзеге асыру) және  нәтижелігін 

қамтамасыздандыратын іс-шаралар кешенін (психотехнологиялық бағдарлама; 

элективті курс;  жаттығулар жүйесі; цифрлық сауаттылық клубы 

бағдарламасын жасау және практикаға ендіру,  педагогикалық практика 

мүмкіндіктерін пайдалану) қамтиды.     

8. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-функционалдық  моделі  

тұжырымдамалық, технологиялық,  бағалаушылық бөліктерден  тұрады. 

Тұжырымдамалық блок аталған процестің мақсатын, басқару пәнінің мазмұнын, 

даярлық құрамын, негізге алынатын әдіснамалық тұғырларды қамтиды. 

Технологиялық – қалыптастыру процесінің мазмұнын, формаларын, әдістерін, 

құралдарын, кезеңдерін қарастырады. Бағалаушылық – өлшемдері, көрсеткіштері, 

деңгейлерді айқындайды.   

9.  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың әдістемесі оны кезеңді сатыларымен 

(бағыттылық, білімділік, біліктілік)  жүзеге асырудың мазмұнын, әдістері мен 

формаларын,  құралдарын қарастырады. 

 10. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығы қалыптасуының инициативалық (жоғары), 
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орындаушылық (орта), пассивтік (төмен) деңгейлерін айқындау 

диагностикалық, мазмұндық-технологиялық қамтамасыздандырғанда және  

оларды кезеңді сатыларымен  жүзеге асырғанда ғана нәтижесінің тиімділігі 

артатындығын көрсетеді.  

11.  Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға 

болашақ мұғалімнің даярлығын қалыптастыру мақсатында жасалған  

психотехнологиялық бағдарлама; «Болашақ мұғалімдерді оқушылардың өздік 

оқу іс-әрекетін басқаруға даярлау» элективті курсы; «Цифрлық сауаттылық» 

клубының іс-шаралар бағдарламасы; жаттығулар жүйесі; педагогикалық 

практика мүмкіндіктерін оқушылардың өздік оқу іс-әрекетін ғылыми-

әдістемелік басқаруға тиімді пайдалану мазмұны  осы проблеманы нәтижелі 

шешуге ықпал етеді.  

Жүргізілген зерттеу бойынша мынадай ұсыныстар жасауға болады:  

1. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастырудың мәні, мазмұны мен құрылымы аталған 

дамыту моделі осы саладан білім алушыларға теориялық білімдерді жүйелі 

меңгертуге септігін тигізеді. Оларды мұғалімдер біліктілігін жетілдіретін 

институттардың және жас ғалымдар мектебінің әдістемелік бағдарламаларына 

енгізу қажет.  

2. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастыруда жоғары педагогикалық оқу 

орындарының ғылыми-білім беру процесін және тәрбие ортасын тиімді 

пайдалану қажет. 

3. «Цифрлық сауаттылық»  клубы іс-шаралар бағдарламасының    

мазмұнын  іске асырудың мүмкіндіктерін  практикаға ендірген жөн.  

4. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастыруды біздің ұсынып отырған элективті курс, 

психотехнологиялық бағдарлама аясында интербелсенді технологияларды 

қолдану және педагогикалық практика мүмкіндіктерін пайдалану негізінде 

жүзеге асырған дұрыс. 

5. Жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-әрекетін басқаруға болашақ 

мұғалімнің даярлығын қалыптастыру бойынша әдістемелік ұсыныстарды 

педгогикалық оқу орындарының және жалпы білім беретін орта мектептердің, 

оқу-тәрбие процесінде және мұғалімдердің біліктілігін көтеру курстарында  

тақырыптық іс-шараларды өткізуде негізге алу қажет. 

Зерттеу проблемасының ауқымы кең болғандықтан толығымен шешімін 

тапты деуге болмайды. Болашақта жоғары сынып оқушыларының өздік оқу іс-

әрекетін басқаруда болашақ мұғалімдердің өзін-өзі ұйымдастыруы, оқушылардың 

өздік оқу іс-әрекеттерін  сабақта басқару ерекшеліктері,  оқушылардың 

танымдық белсенділігін өздік оқу іс-әрекетін басқаруда дамыту және т.б. мәселелер 

және т.б. арнайы зерттеуді қажет етеді.  
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Қосымша А 

Анкеталар 

Құрметті экспериментке қатысушылар! 

 
Студенттің аты-жөні_________________________ Тобы _____________ 
ЖОО ______________________________Мамандығы___________________ 
 

Берілген сұрақтар мен жауаптар нұсқаларын мұқият оқып шығуыңызды өтінеміз 

(ешқайсысын жіберіп алмаңыз!)  

 

КӘСІБИ-ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МОТИВАЦИЯНЫ ӨЗІН-ӨЗІ БАҒАЛАУ 

(Н.П.Фетискинмен бейімделген) 

 

Тестке нұсқаулық  

Сіздің тұжырымдарыңызға сәйкес  жауапты әріппен белгілеу қажет.  

  «әрқашан»  («всегда»),  

  «жиі» («часто»),  

  «өте жиі емес» («не очень часто»),  

  «сирек» («редко»),  

  «ешқашан» («никогда»). 

 

ТЕСТ  

1. Мұғалімдердің оқушыларды басқаруы туралы дәрістер (әңгімелер) тыңдауды 

ұнатамын 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

2. Белсенді болуға, мектеп жағдайында жұмыс істеуге болатын, яғни оқушылармен 

және педагогтармен қарым-қатынас жасауды асыға күтемін 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

3. Педагогика бойынша дәрістер өте қарапайым ақпараттар деп санаймын, оларды 

жазбауға (конспектілеуге) болады және семинарларда сөз сөйлемеуге тырысамын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

4. Оқытушыдан тапсырма алған кезде ғана мектептің әдістемелік бұрышында 

ұсынылған ақпараттарды қараймын және оқимын, ақпараттар менің ерекше 

қызығушылығымды тудырмайды 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

5. Мен мүмкіндігінше педагогикалық басқару және психологиялық менеджмент 

қатысты кітаптар мен кітапшаларды сатып аламын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

6. Педагогикалық жағдайларға тек қызықты қақтығыстар мен қызықты фактілер болған 

кезде ғана назар аударамын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

7. Мектеп пен мұғалімдердің жұмысы және қазіргі жастардың мәселелері туралы 

журналдар мен газеттерден көшірмелер (мүмкіндігінше кескіндерін) жасаймын 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 
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8. «Мұғалім газетін» оқимын, ал басқа да педагогикалық газеттерді, журналарды, 

кітаптарды өз кітапханама жинаймын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

9. Педагогикалық басқару, өзін-қзі басқару туралы мақалалардан үзінділер (іріктелген) 

оқимын; педагогикалық әдебиеттер сатып алуға уақыт пен ақша құртпаймын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

10. Шебер педагогтардың жұмыс тәжірибелерін тек педагогикалық практикаға 

жіберілген сағаттарда ғана бақылаймын 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

11. Мектепте туындаған жағдайларды талдауға белсенділікпен қатысамын; түртіп 

жазып алуға тырысамын 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

  

12. Педагогикалық тәжірибенің жетекшісі талап еткен жағдайда ғана  мұғалімдермен 

ұйымдастырылған сұхбаттарына қатысамын  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

13. Білім беру мекемелерінде, ақпараттық қызмет көрсету салаларында инновациялық 

үдерістерді жария ететін ақпараттар іздеймін 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

14. Педагогика және психология бойынша әдебиетпен оқу залында, кітапханада, бос 

уақытымда үйде жұмыс істеуді, педагогтік міндеттерді шешуді жақсы көремін 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

15. Семинар және практикалық сабақтарға ең алдымен есеп беруге қажеттілерді 

жасаймын (тексерілетіндерді)  

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

16. Педагогикалық рефераттың мұқабасын әдемі безендіруге тырысамын, өйткені бұл 

менің ұқыптылығымды көрсетеді 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

17. Педагогикалық үйірмелер мен конференциядарда сөз сөйлеуге келісемін 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 

 

18. Топта жақсы емес оқитын группаластарымның сыныппен жұмыстарына 

қызығушылық танытамын 

а)әрқашан   ә)жиі    б)өте жиі емес    в)сирек    г)ешқашан 
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ҚОСЫМША Ә  

 

Болашақ мұғалімдердің жоғары сынып оқушыларының өздік оқу-іс-

әрекетін басқаруға психологиялық даярлығын қалыптастыруға бағытталған 

психотехнологиялық бағдарлама мазмұны 
 

ЦИКЛ 1. БОЛАШАҚ МҰҒАЛІМНІҢ ОҚУШЫЛАРДЫҢ ӨЗДІК ОҚУ ІС-

ӘРЕКЕТІН БАСҚАРУҒА УӘЖДЕМЕСІНІҢ БОЛУЫ 

 

ТРЕНИНГТІК САБАҚ №1 «Басымдылықтар мен құндылықтар» 

 

Тренингтік сабақтың мақсаты: қатысушылардың танымдық оқу әрекетінің тиімді 

стилін дамытуы үшін әлеуметтік-психологиялық жағдай жасау. 

Жұмыстың бағыты: оқу іс-әрекетіне оң түрткісін қалыптастыру. 

 

«Танысу»  жаттығуы. 

Мақсаты:  қатысушыларды бір-бірімен жақынырақ таныстыру, оқу жұмысына 

байыпты қатынасқа тәрбиелеу; бірін-бірі есту қабілетін дамыту, әр адамның ерекшеліктерін 

байқай білу үшін топ мүшелерінің сөзін мұқият тыңдауға үйрету. 

Орындау ұзақтығы – 20 минут. 

Құрал-жабдықтар: түрлі-түсті қаламдар, қағаз, түйреуіштер. 

Жүргізу тәртібі: топ мүшелері өз үміттері мен алаңдаушылықтарын білдіреді; 

эмблемасын сызып, ұранын жазатын бейдждерді құрастыру. 

«Менің көңіл күйім» жаттығуы. 

Мақсаты: өз көңіл-күйін айту. 

Жүргізу тәртібі: әркім қазіргі уақытта қандай көңіл-күйді бастан кешіріп жатқанын 

айтып, көңіл-күйінің түсін атайды. 

Рефлексия: көңіл-күйге сәйкес түсті таңдау қиын ба? 

«Интревью» жаттығуы. 

Мақсаты: интроспекция дағдыларын дамытуға ықпал ету; білім алушылардың өз 

ойын білдіруіне кедергі келтіретін психологиялық кедергілерді еңсеруге көмек көрсету. 

Жүргізу тәртібі: қатысушылардың әр қайссына сұрақ ойлап табуға тапсырма 

беріледі. Сұрақ сипатқа, мүдделерге, белгілі бір жағдайға көзқарастарға және т.б. қатысты 

болуы мүмкін. 

Түсініктеме. Жаттығу "дөңгелек әңгіме" түрінде өткізіледі. Барлығы шеңберге 

отырады. Әркім топтың барлық мүшелерін бетпе-бет көруі керек. Сұрақтар кезекпен 

қойылады. Бір адаммен сұхбат 5 минуттан аспауы керек 

«Басымдылықтарды анықтау» жаттығуы. 

Мақсаты: қатысушылардың өз құндылықтарын түсінуге және оларды пән үшін 

маңыздылығына қарай бағалауға көмектесу. 

Жүргізу тәртібі: үш минут ішінде әркім өзі үшін ерекше маңызды құндылықтардың 

құпия тізімін жасайды және оның өмірге деген көзқарасын анықтайды. 

Түсініктеме. Оған толықтырулар мен өзгерістер енгізу (немесе енгізбеу) үшін осы 

сабақ барысында, сондай-ақ бүкіл оқу барысында бірнеше рет құрастырылған тізілімге қайта 

оралу ұсынылады. 

Кері байланыс.  
Барлық жаттығу барысында алған сезімдерімен бөлісу. Өз ойлары мен түйіндеріне 

қорытынды жасау. 
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ТРЕНИНГТІК САБАҚ №2  «Түрткілер мен қажеттіліктер» 

 

Тренингтік сабақтың мақсаты: «Мен-концепциясы» туралы білімдерін тереңдету, 

болашақ маман ретінде өзі туралы түсініктерді және болашақ мұғалімдердің түрткісі мен 

қажеттіліктеріне кәсіби болашағы туралы идея қалыптастыру. 

Жұмыс бағыты: Адамгершілік құнды тұлғалық қасиеттерін, қажеттіліктері мен 

белсенділік түрткілерін өздігінен тәрбиелеуге ынталандыру. 

 

«Өзін-өзі таныстыру» жаттығуы. 

Мақсаты: топтағы қатысушылардың бір-бірін жақынырақ тануға мүмкіндік беру. 

Жүргізу тәртібі: топтың әрбір мүшесі өзінің атын және өзін бағалауға, жақсы көруге, 

құрметтеуге болатын жеке қасиетін атайды. Бірінші қатысушы өзінің аты мен сапасын атаса, 

екіншісі – біріншінің атын, сапасын атайды, содан кейін өзінің және т.б. Сөйтіп, есімдер мен 

сапалар қардай болып өседі. Соңғы қатысушы барлығының атын атайды. 

Талқылау кезінде жаттығуды аяқтауға не көмектесті, қандай жағдайда толқу пайда 

болды, спикерлер өздері айтып отырған адамдардың көзіне қарады ма, есте сақтау әдістерін 

қалай пайдаланды?. 

«Жол қиылысындағы тексеріс» жаттығуы. 

Мақсаты: өз сезімдерін, эмоцияларын және сезімдерін талдау және интроспекция. 

Топтың әрбір мүшесінің өмірлік тәжірибесінің рефлексиясы. 

Жүргізу тәртібі: Топ мүшелері шеңбер құрып тұрады. Өз кезегінде олар пантомима 

арқылы өмір жолын бейнелейді, ілеспе сезімдерді көрсетеді. Кері байланыста үйірме 

мүшелері кейіпкер бейнелеген сезімдерін айтып, өз сезімдерін талдайды. Кейіпкер 

пантомимаға енген мазмұнды көрсетеді. Топтың барлық мүшелері бас кейіпкер ретінде 

әрекет етеді. 

Кері байланыс: 

«Жаттығуды орындаған адамның ішкі әлемін қалай сезіндіңіз?», 

«Оған не сезіндіңіз?» 

«Сіз тапсырманы орындай алдыңыз ба» 

«Біреуде ұқсас» жолдар болды ма? 

«Жаттығу кезінде қандай да бір кедергілер болды ма?»  

«Ұжымдық есеп» жаттығуы. 

Мақсаты: топ ішіндегі өзара әрекеттестіктің үйлесімділік деңгейін арттыру. 

Жүргізу тәртібі: қатысушылар басын төмен түсіріп, табиғи түрде бір-біріне қарамай 

шеңберге тұрады. Топтың міндеті-қателіктер жібермей, ең үлкеніне жетуге тырысып, табиғи 

қатардың санын ретімен атау. Бұл жағдайда үш шарт орындалуы керек: біріншіден, санауды 

кім бастайтынын және келесі санды кім атайтынын ешкім білмейді (бір-бірімен ауызша 

немесе сөзсіз келіссөздер жүргізуге тыйым салынады); екіншіден, бір қатысушының 

қатарынан екі санды атауы мүмкін емес; үшіншіден, егер қалаған нөмірді екі немесе одан да 

көп ойыншы дауыстап шақырса, көшбасшы біреуден қайта бастауды талап етеді. Топтың 

жалпы мақсаты әрекет санын азайта отырып, қол жеткізілген санды күн сайын көбейту 

болып табылады. Жүргізуші қатысушыларға қазіргі уақытта үндемей қалу керек пе, әлде 

нөмірді жариялайтын уақыт келді ме, түсіну үшін өзін тыңдай білу, басқалардың көңіл-күйін 

білу керек екенін қайталайды. 

Кейбір топтарда қатысушылар жеткілікті ақылды болып табылады, олар келіспестен, 

шеңберде табиғи қатардың сандарын дәйекті түрде айта бастайды. Мұны байқаған 

фасилитатор қатысушыларды ұйымшылдық пен тапқырлық үшін мақтауы мүмкін, бірақ бұл 

әдістемеден бас тартуды ұсынады.  

«Мен істей аламын, мен қалаймын, маған керек» формуласы жаттығуы. 
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Мақсаты: «мен қалаймын, істей аламын керек» мамандығын таңдау формуласымен 

таныстыру; қатысушыларға мамандық таңдау кезінде олардың тілектерін олардың 

қабілеттері мен мүмкіндіктерімен байланыстыру керек деген қорытынды жасауға көмектесу. 

Жүргізу тәртібі: Барлық қатысушылар екі топқа бөлінеді («мен қалаймын» тобы 

және «керек» тобы). «Мен қалаймын» тобының бір мүшесі бір қадам алға басып, «мен 

бухгалтер болғым келеді (кез келген басқа мамандық)» дейді. «Керек» тобының 

қатысушылары: «онда сіз математиканы жақсы білуіңіз керек (мамандыққа қажетті кез-

келген басқа шарт)» деп жауап береді. Егер алға қойылған шарт "қалау" тобына 

қатысушының қабілеттері мен мүмкіндіктеріне сәйкес келсе, ол "қалаймын" тобына 

ауысады. «Мен қалаймын» тобының әр мүшесіне "керек" тобы үш сөзден артық сөйлемейді. 

Жаттығу әр қатысушы «Мен қалаймын» тобына келгенге дейін жалғасады. 

Кері байланыс.  
Барлық жаттығу барысында алған сезімдерімен бөлісу. Өз ойлары мен түйіндеріне 

қорытынды жасау. 

 

ТРЕНИНГТІК САБАҚ №3  «Менің оқуыма деген түрткілер» 

 

Тренингтік сабақтың мақсаты: оқуға оң мотивацияны қалыптастыруға, өз 

сезімдерін басқалармен бөлісуге және оларды тудыратын себептерді талқылауға мүмкіндік 

беретін жағдайлар жасау, адекватты өзін-өзі бағалауды қалыптастыру. 

Жұмыс бағыты: түрткі жеке тұлғаның қажеттіліктерінің көрінісі ретінде талдауға 

бағытталған. 

 

«Кел танысайық!» жаттығуы. 

Мақсаты: тренингке қатысушыларды жақыынрақ таныстыру. 

Жүргізу тәртібі: мен әрқайсыңызға өз Атыңызды және ең маңызды сапаны атауды 

ұсынамын. 

Рефлексия: Қандай қасиеттер қайталанды? Неге деп ойлайсыз? 

«Мен шынайымын және мінсізбін» жаттығуы. 

Мақсаты: қатысушыларға өзін-өзі бағалауды қалыптастыруға көмектесу. 

Жүргізу тәртібі: қатысушыларға 2 парақ қағаз және қалам беріледі. Жүргізуші өзін 

"екі түрлі етіп" салуды сұрайды – мен шынайымын және мен мінсізмін. 10-15 минут беріледі. 

Осыдан кейін талқылау жүреді: 

* Сіз қашан шиеленісті сезіндіңіз: идеалды немесе нақты нәрсені қашан салдыңыз? 

* Осы екі ұғымды біртұтас ету үшін не істеу керек деп ойлайсыз? 

«Мен бүгін...» жаттығуы. 

Мақсаты: өз сезімдерін басқалармен бөлісуге және оларды тудыратын себептерді 

талқылауға мүмкіндік беру. 

Жүргізу тәртібі: Ал енді әрқайсыңыз «визиттік карта» өзіңіз туралы өз идеяңызға 

қаншалықты сәйкес келетінін, сіз келіскен нәрселермен және сізге сәйкес келмейтінін айта 

аласыз. «Визитка» сөзін сөз тіркесін «Мен бүгін...» деген сөздерден бастау арқылы 

толықтыруға болады. Жетекші ұсыныстар. Жаттығулардың бұл циклін орындаған кезде 

топта жағымды эмоционалдық фон, қатысушылардың бір-біріне деген қызығушылығын 

сақтау қажет. 

«Менің кәсібім» жаттығуы. 

Мақсаты: кәсіби өзін-өзі анықтауға жалпы дайындықты қалыптастыру, өз 

мамандығына деген белсенділігін арттыру, студенттердің кәсіби қызығушылықтарын 

анықтау; өз мамандықтары мен олардың ерекшеліктері туралы түсініктерін кеңейту. 

Жүргізу тәртібі: Жүргізуші қатысушылардың әрқайсысы өзі үшін болашақ 

мамандығын таңдағанын, осыған байланысты «Мамандық таңдағаны үшін» медалін алғанын 

айтып, қатысушылардың медальдарына лайық екенін растауды ұсынады. 
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Ол үшін болашақ мамандығы туралы білетіндерінің барлығын есте сақтап, «кәсіби 

мамандар тізімін» жасауы керек; содан кейін олардың болашақ мамандығы туралы тағы не 

білгісі келетіні туралы ойларын және оны тізім парағының артына жазуы керек. Бұл 

тапсырманы орындау кезінде сіз қатысушыларға анықтамалық диаграмманы ұсына аласыз. 

«Кәсіби тізім»: 

1) Мен болашақ мамандығым туралы не білемін? 

2) Мен таңдаған мамандық адамға қандай талаптар қояды? 

3) Осы мамандықтың талаптарына сай келетін менің жеке қасиеттерім қандай? 

4) Менің болашақ кәсібімде табысты болуыма қандай қасиеттер кедергі болуы 

мүмкін? 

5) Таңдаған мамандықты игеру үшін қандай қадамдар жасауды жоспарлап отырмын? 

Жаттығуды аяқтағаннан кейін жүргізуші кәсіби қызмет толқындары арқылы ұзақ 

сапарға шығуды ұсынады. 

«Менің сезімдерім» жаттығуы. 

Мақсаты: басқа қатысушылармен өз сезімдерімен бөлісу. 

Жүргізу тәртібі:  әрбір қатысушы өз көңіл-күйін басқалармен бөліседі және қазіргі 

уақытта неліктен бұл сезімдерді бастан кешіріп жатқанын түсіндіреді. 

Рефлексия: Көңіл-күйіңізді жақсартуға не көмектеседі? 

Кері байланыс. 

Мақсаты: сабақта болып жатқан оқиғаларды өзектендіру, қорытындылау. 

Жүргізу тәртібі: топтың барлық қатысушылары кезек-кезек сабақты сипаттайтын үш 

сын есімді атайды. Жаттығуды жүргізуші бастайды. 

Төмендегі сұрақтар арқылы талқылау: 

 «Тренинг қандай болды?»; 

«Бүгінгі сабақтан қандай түйін жасадыңыз?»; 

«Сіздің болашаққа деген көзқарасыңыз өзгерді ме?»; 

«Өзіңіздің оқу іс-әрекетіңізге деген түрткіңіз қалай қалыптасты?»; 

«Өз көңіл күйіңізді белгілеңіз». 
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Қосымша Б 

 Кесте 

Кесте Б 1 -   6В01101 – Педагогика және психология білім беру бағдарламасының 

пәндер мазмұны 

Пәннің циклі Пәндердің аталуы ECTS 

Жалпы білім беретін пәндер (ЖБП) циклі 

1 2 3 

ЖБП (МК) 

Орыс (қазақ) тілі А1 деңгейі 

Орыс (қазақ) тілі А2 деңгейі 

Орыс (қазақ) тілі В1 деңгейі 

Орыс (қазақ) тілі В2 деңгейі 

Орыс (қазақ) тілі С1 деңгейі 

10 

ЖБП  (МК) 

Шетел тілі А1 деңгейі 

Шетел тілі А2 деңгейі 

Шетел тілі В1 деңгейі 

Шетел тілі В2 деңгейі 

10 

ЖБП  (МК) 
Қазақстанның қазіргі заман тарихы 5 

ЖБП (МК) Әлеуметтік-саяси білім модулі (әлеуметтану, 

саясаттану, мәдениеттану, психология) 
8 

ЖБП (МК) 
Философия 5 

ЖБП (МК) 
Дене шынықтыру 8 

ЖБП (МК) Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

(ағылшын тілінде) 
5 

ЖБП (ТК) 

a) Экология және тіршілік қауіпсіздігі 

b) Құқық негіздері 

c) Сыбайлас жемқорлыққа қарсы мәдениеттің 

негіздері 

d) Экономика және кәсіпкерлік негіздері 

e) Инноватика және инновациялық қызмет 

негіздері 

f) Көшбасшылық және команда құру негіздері 

5 

Базалық пәндер (БП) 

БП (ЖООК) Академиялық жазу негіздері 
5 

БП (ЖООК) Жобалық қызметті ұйымдастыру 
5 

БП (ЖООК) 
Мұғалімнің кәсіби қызметіндегі ақпараттық 

технологиялар 
5 



175 
 

Б 1 – кестенің жалғасы  

БП (ЖООК) Шешендік өнер 
5 

БП (ЖООК) 
Сыни және креативті ойлауды дамыту бойынша 

практикум 
5 

1 2 
3 

БП (ЖООК) Мұғалімнің кәсіби жетістік технологиясы 
5 

БП (ЖООК) Оқу іс-тәжірибе 
2 

БП (ЖООК) Жалпы және жас психологиясы 
8 

БП (ЖООК) 
Оқушылардың анатомиясы, физиологиясы және 

гигиенасы 
5 

БП (ЖООК) Педагогика 
5 

БП (ЖООК) Психологиялық-педагогикалық іс-тәжірибе 
5 

БП (ЖООК) 
Қарым-қатынас психологиясы және жанжалдарды 

басқару 
5 

БП (ЖООК) Әлеуметтік педагогика 
5 

БП (ЖООК) Әлеуметтік психология 
5 

БП (ЖООК) Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі 
5 

БП (ЖООК) Педагогикалық іс-тәжірибе 
5 

БП (ТК) 
a) Инклюзивті білім беру 

b) Инклюзивті білім берудегі тьюторлық қызмет 
5 

БП (ТК) 

а) Жеке тұлғаны психологиялық-педагогикалық 

диагностикалау 

b) Психодиагностика 

9 

БП (ТК) 
a) Дефектология негіздері 

b) Арнайы педагогика және психология негіздері 
8 

БП (ТК) 
a) Этнопсихология 

b) Гендерлік психология 
5 

БП (ТК) 
a) Креативті психология 

b) Медиациялық психология 
5 

Бейіндеуші пәндер циклі (БПЦ) 

БПЦ (ЖООК) Педагогикалық шеберлік 5 

БПЦ (ЖООК) Психокоррекциялық және психологиялық алдын-

алу жұмыстарының негіздері 
6 

БПЦ (ЖООК) Психологияны оқыту әдістемесі 
5 

БПЦ (ЖООК) Педагогикалық психология 
6 
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Б 1 – кестенің жалғасы  

 

 

БПЦ (ЖООК) Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 1 10 

БПЦ (ЖООК) Педагогиканы оқыту әдістемесі 
6 

1 2 
3 

БПЦ  (ТК) 
а) Практикалық психология 

b) Психологиялық практикум 
5 

БПЦ  (ТК) 

а) Психологиялық кеңес беру негіздері 

b) Педагог-психолог жұмысының әдістері мен 

техникасы 

7 

БПЦ  (ТК) 
а) Эксперименттік психология 

b) Арттерапия бойынша практикум 
5 

БПЦ  (ТК) 
a) Дипломалды іс-тәжірибе 

b) Өндірістік-педагогикалық іс-тәжірибе 2 
5 

Қорытынды аттестаттау 

 Дипломдық жұмысты/жобаны жазу және қорғау 12 

Барлығы: 240 
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Қосымша В 

«Цифрлық сауаттылық» клубының іс-шараларының үлгілері мен оқушылардың 

жауаптары 

 

Сабақтың тақырыбы: Интернеттегі қауіпсіздік  

Сабақтың мақсаты: ақпараттық қоғамдағы қауіпсіздік факторы ретінде 

студенттердің ақпараттық-коммуникациялық мәдениеті мен сауаттылығын қалыптастыру. 

Сабақтың міндеттері: 

Білім беру: 

- білім алушылардың ақпараттық қауіпсіздік туралы білімдерін кеңейту. 

- білім алушыларда нақты және виртуалды әлем ұғымдарына барабар қатынасты 

қалыптастыру. 

- компьютер мен интернетті адам өміріне қолданудың оң әсеріне ықпал ететін және 

теріс әсерді төмендететін жұмыс ережелерін қалыптастыру. 

Дамыту: 

- білім алушылардың танымдық белсенділігін дамыту; 

- әр түрлі қызмет жағдайларына және әртүрлі іскери серіктестерге бейімделу қабілетін 

дамыту; 

Интернетте ақпаратты іздеу, жинау және өңдеу дағдыларын дамыту. 

Тәрбиелік: 

- білім алушыларды диалогқа қатысуға, тыңдауға, басқаның көзқарасын тыңдауға, 

жанжалдарды шешуге өз ұстанымын қорғауға тәрбиелеу; 

- ортақ мақсатқа жету үшін бірлесіп жұмыс істеуге, ынтымақтастыққа тәрбиелеу; 

- өзара сыйластыққа тәрбиелеу; 

- өзара жауапкершілікті, зейінділікті тәрбиелеу; 

- жолдастың жұмысына қызығушылық қалыптастыру. 

Сабақтың мақсатты аудиториясы: 1 курс студенттері  

Сабақты материалдық-техникалық қамтамасыз ету: мультимедиялық қондырғы, 

компьютер, презентация, плакат, А4 қағазы, киізден жасалған қаламдар. 

Сабақ барысы 

Ұйымдастыру сәті 

Сәлеметсіздер ме құрметті студенттер! Біздің кездесуімізге өте қуаныштымын! 

Бүгін біз барлық жасөспірімдер үшін де, ересектер үшін де өзекті тақырыпқа 

тоқталамыз. Сабақтың тақырыбын білу үшін жұмбақты шешіңіз немесе моншақты ашыңыз. 

Бүгін сабақта біз сұрақтарға жауап береміз: «Интернетте бізді қандай қауіптер күтіп 

тұр? және оларды қалай болдырмауға болады?». 

Талқылау үшін тақырыпты анықтау және тұжырымдау. 

Интернет-ақпараттың ең үлкен қоймасы. Көптеген адамдар оны жасаушыларға алғыс 

айтады және олардың өмірін интернетсіз елестете алмайды, ал басқалары оны ұрып-соғып, 

адамды өз желісінде ұстай алатын веб деп атайды. Жаһандық желінің дамуы біздің әдеттегі 

өмір салтымызды өзгертті, біліміміз бен тәжірибеміздің шекарасын кеңейтті. Әлемдегі 

миллиондаған компьютерлерде сақталған кез-келген ақпаратқа қол жеткізу мүмкіндігі пайда 

болды. 

Негізгі ұғымдармен танысу. 

«Ассоциация» жаттығуы:  

Студенттер Қауіпсіз интернет деген сөзді естігенде қандай қауымдастықтар бар 

екенін айтады.   (Білім алушылар кезекпен сөйлейді).   (қауіп, вирус, антивирус, спам...). 

Оқытушы білім алушыларға «қауіп», «қауіпсіздік», «ақпарат», «ақпараттық қауіпсіздік 

қатері» ұғымдарын қалай түсінетіндері туралы пікір білдіруді ұсынады. 

Қауіпсіздік дегеніміз не? Ақпараттық қауіпсіздік? 
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Қауіпсіздік-қатерлердің болмауы немесе қауіптерден қорғалу жағдайы. 

Ақпараттық қауіпсіздік-ақпараттың құпиялығын, тұтастығын және қол жетімділігін 

қамтамасыз ету үдерісі. 

Балалардың ақпараттық қауіпсіздігі-бұл балалардың денсаулығына, физикалық, 

психикалық, рухани және адамгершілік дамуына зиян келтіретін ақпаратты, оның ішінде 

интернетте таратылатын ақпаратты келтірумен байланысты қауіп-қатерлерден балалардың 

қорғалу жағдайы. 

Сұрақ 1. «Интернетте бізді қандай қауіптер күтіп тұр?» 

Интернеттегі қылмыскерлер. Интернеттегі қылмыскерлер жасаған әрекеттер. 

Қылмыскерлер негізінен балалармен сөйлесулерде, жедел хабар алмасу кезінде, электрондық 

пошта немесе форумдарда байланыс орнатады. Өз мәселелерін шешу үшін көптеген 

жасөспірімдер қолдау іздейді. Шабуылдаушылар көбінесе осы жағдайды қолданады; олар 

жасөспірімді назарын, қамқорлығын, мейірімділігін және тіпті сыйлықтарымен тартуға 

тырысады, көбінесе бұл күш-жігерге көп уақыт, ақша мен күш жұмсайды. Әдетте олар 

музыкалық жаңалықтар мен балалардың қазіргі хоббиі туралы жақсы біледі. Олар 

жасөспірімдердің мәселелерін тыңдайды және оларға жанашырлық танытады. Бірақ 

біртіндеп шабуылдаушылар өздерінің әңгімелерінде жыныстық қатынас туралы түсінік 

береді немесе жастарды ұстап тұрған моральдық тыйымдарды әлсіретуге тырысып, ашық 

эротикалық мазмұнды көрсетеді. Кейбір қылмыскерлер басқаларға қарағанда тезірек әрекет 

ете алады және бірден жыныстық қатынасқа түседі. Сондай-ақ, қылмыскерлер нақты өмірде 

балалармен кездесу мүмкіндігіне ие болуы да мүмкін. 

Зиянды бағдарламалар. 

Зиянды бағдарламаларға вирустар, құрттар және «трояндық вирустар» кіреді – бұл 

сіздің компьютеріңізге және онда сақталған мәліметтерге зиян келтіруі мүмкін компьютерлік 

бағдарламалар. Сондай-ақ, олар Интернет арқылы деректерді бөлісу жылдамдығын 

төмендетіп, тіпті көшірмелерін достарыңыздың, туыстарыңыздың, әріптестеріңіздің 

компьютерлеріне және ғаламдық желінің қалған бөліктеріне тарату үшін компьютерді 

қолдана алады. 

Интернет-алаяқтық және несие картасынан деректерді ұрлау. 

Алаяқтық дегеніміз не? Интернет-алаяқтықтардың арасында хакерлер қолданатын 

«фишинг» әдісі кең таралған,бұл жалған электрондық поштаға танымал сайтқа апаратын 

сілтеме кіреді, бірақ іс жүзінде ол пайдаланушыны ресми сияқты көрінетін алаяқтық сайтқа 

апарады. Пайдаланушыны оның ресми сайтта екендігіне сендіре отырып, хакерлер оны 

парольдерді, несие карталарының нөмірлерін және басқа да құпия ақпаратты енгізуге 

көндіруге тырысады, содан кейін ол пайдаланушыға зиян келтіруі мүмкін. 

Құмар ойындар. Ойын сайттары мен құмар ойын сайттарының айырмашылығы-ойын 

сайттарында әдетте үстел және ауызша ойындар, аркадалар және ұпай жүйесі бар жұмбақтар 

бар. Мұнда ақша жұмсалмайды: нақты да, ойын да емес. Ойын сайттарынан айырмашылығы, 

құмар ойын сайттары адамдардың ойын ақшасын жеңіп алуына немесе жоғалтуына 

мүмкіндік беруі мүмкін. Ақша ойындары бар сайттар, әдетте, нақты ақшаның ұтылуына 

немесе жоғалуына байланысты ойындарды қамтиды. 

Онлайн қарақшылық. Интернеттегі қарақшылық – бұл авторлық құқықпен 

қорғалған материалдарды – мысалы, музыка, фильмдер, ойындар немесе бағдарламаларды-

авторлық құқық иесінің рұқсатынсыз заңсыз көшіру және тарату (іскерлік және жеке 

мақсаттар үшін). 

Интернет күнделіктері. Веб-журналдарға деген құштарлық (немесе басқаша 

айтқанда, блогтар) өрт жылдамдығымен таралады, әсіресе кейде ересектер білмейтін 

жасөспірімдер арасында интернет-күнделіктер бар. Соңғы зерттеулер көрсеткендей, бүгінде 

барлық веб-журналдардың жартысына жуығы жасөспірімдерге тиесілі. Бұл ретте үшеуінің 

екеуі өз жасын ашады; бесеуінің үшеуі тұратын жері туралы мәліметтерді және байланыс 

ақпаратын жариялайды, ал әрбір бесінші өзінің толық атын хабарлайды. Жеке деректерді 

егжей-тегжейлі ашу ықтимал қауіпті екені белгілі. 
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Интернет-бұзақылық. Кәдімгі өмір сияқты, интернетте басқа интернет 

қолданушыларының өмірін қиындататын бұзақылар пайда болды.  Шын мәнінде, олар 

ауладағы бұзақылар, олар айналасындағыларға ұнайды, дөрекі. 

Жалған ақпарат. Интернет оқыту үшін көптеген мүмкіндіктерді ұсынады, бірақ 

пайдалы да, сенімді де деп атауға болмайтын ақпараттың үлкен үлесі бар. Веб-

қолданушылар материалдардың дәлдігін бағалау үшін сыни ойлауы керек; өйткені кез-

келген адам интернетте ақпарат жариялай алады. 

Жағымсыз мазмұндағы материалдар. Жағымсыз мазмұндағы материалдар: 

порнографиялық, жеккөрушілік мазмұндағы материалдар, суицидтік материалдар, 

сектанттық материалдар, қорлаушы материалдар. 

Оқытушы: біз Интернетте кездесетін қауіптерді қарастырдық. Енді осы қауіптерді 

қалай болдырмауға болатынын көрейік. 

Сұрақ 2. «Бұл қауіптерді қалай болдырмауға болады?» 

Интернеттегі қылмыскерлер. Электрондық пошта арқылы, жедел хабар алмасу 

жүйесінде немесе сөйлесу бөлмесінде кез-келген байланысты тоқтату, егер біреу Сізге жеке 

сипаттағы немесе жыныстық қатынасқа қатысты сұрақтар қоя бастаса. Интернетте кездескен 

адамдармен жеке кездесуге ешқашан келіспеу қажет.   

Зиянды бағдарламалар. 

А) сіз тіркемені алуды күткен және осындай файлдың мазмұнын дәл білетін 

жағдайларды қоспағанда, ешқашан электрондық поштамен келген тіркемелерді ашпаңыз. 

Б) файлдарды сенімді көздерден жүктеп алыңыз және қауіп туралы ескертулерді, 

лицензиялық келісімдер мен құпиялылық туралы ережелерді оқып шығыңыз. 

В) компьютерге қауіпсіздіктің соңғы жаңартуларын және вирусқа қарсы құралдарды 

тұрақты түрде орнатыңыз. 

Интернет-алаяқтық және несие картасынан деректерді ұрлау. 

А) веб-сайттарға кірген кезде шолғышта веб-сайттың мекен-жайын өз бетінше теру 

керек немесе «таңдаулылар» (Favorites) сілтемесін пайдалану керек; күдікті электрондық 

поштадағы сілтемені ешқашан басудың қажеті жоқ. 

Б) несиелік немесе жеке шоттарыңыздан қаражаттың алынуын бақылаңыз. Ол үшін, 

мысалы, Қазақстандағы көптеген банктер ұсынатын SMS-шоттардағы операциялар туралы 

ақпараттандыру қызметін пайдалануға болады. 

Құмар ойындар. Есіңізде болсын, сіз ақша ойнай алмайсыз. Шынында да, көбінесе 

мұндай ойын-сауықтарды жасаушылар пайда табу үшін пайдаланады. Ойыншылар жеңіске 

қарағанда көп ақша жоғалтады.  Қызықты ойындар ойнаңыз, бірақ қолма-қол ақшаны немесе 

қолма-қол ақшасыз шығындарды/ұтыстарды пайдалануды қажет етпейтіндей болғанына мән 

беру керек. 

Онлайн қарақшылық. Қарақшылық-бұл әдеттегі ұрлық, сондықтан сіз ұры 

болғыңыз келмеуі мүмкін. Шынайы (лицензияланған) өнімдер әрқашан қарақшылық 

өнімдерге қарағанда тиімдірек және сенімді екенін біліңіз. Ресми өндіруші сізге не сататыны 

үшін жауап береді, ол өзінің беделін бағалайды, оны қарақшылық өнімдерді таратушы 

компаниялар туралы айту мүмкін емес, олар тек бір мақсатқа – тұтынушының есебінен де, 

өндірушінің есебінен де байытуға бағытталған. Лицензияланған бағдарламалық жасақтама 

пайдаланушысы әрқашан өндірушінің кеңес беру және басқа да сервистік қолдауына сене 

алады, оны қарақшылық көшірме пайдаланушысы тіпті есіне түсірмеуі мүмкін. Сонымен 

қатар, лицензияланған өнімді сатып ала отырып, Тұтынушы осы өнімнің дамуын, жаңа, 

жетілдірілген және ыңғайлы нұсқалардың шығуын қолдайды. Өйткені, өнімнің дамуына тек 

ресми өндіруші ғана өз табысын инвестициялайды. 

Интернет күнделіктері. Оларға ешқашан жеке ақпаратты, соның ішінде тегі, 

Байланыс ақпараты, үй мекен-жайы, телефон нөмірлері, мектеп атауы, Электрондық пошта 

мекенжайы, достарыңыздың немесе туыстарыңыздың тегі, жедел хабар алмасу 

бағдарламаларында аты-жөніңізді, жасыңызды немесе туған күніңізді жарияламаңыз. 

Ешқашан өзіңіздің немесе басқа біреудің арандатушылық фотосуреттерін журналға 
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қоймаңыз және әрқашан суреттер немесе тіпті фотосуреттердің фоны жеке ақпаратты 

ашпайтынын тексеріңіз. 

Интернет-бұзақылық. Мұндай бұзақыларды елемеңіз. Егер сіз олардың әсеріне 

жауап бермесеңіз болғаны, мәселені шешуге болады. 

Жалған ақпарат. Әрқашан желіде жиналған ақпаратты басқа көздерден тексеріңіз. 

Материалдарды тексеру үшін басқа сайттарға немесе БАҚ – газеттерге, журналдар мен 

кітаптарға жүгініңіз.   

Жағымсыз мазмұндағы материалдар. Қажетсіз материалды сүзгілеу құралдарын 

пайдаланыңыз. Интернеттегі материалдардың мазмұнына сыни көзқараспен қарауды және 

оларға сенбеуді үйреніңіз. 

Білім алушыларды шағын топтарға бөлуге арналған жаттығу (энергизатор): жаттығу 

«карточкамен толықтырылсын, топқа біріктірілсін». Оқытушы шағын топтардағы 

қатысушылар саны бойынша түрлі-түсті парақшалар таратады. Қатысушылар алынған 

карточканың түсі бойынша топтарға біріктіріледі. 

Дос және таныс 

Мақсаты: қызығушылықтары бойынша жаңа таныстарды іздеу үшін интернеттің 

мүмкіндіктерін зерттеу, интернеттен бейтаныс адамдармен кездесу кезінде ықтимал 

тәуекелдер туралы сұрақтарды өзектендіру. 

Проблемалық жағдай: «Виртуалды» және нақты достардың саны сәйкес келе ме? 

Виртуалды достар: 

Шыныбек Даулет – 11 

Ануарбек Даниал – 32 

Бекмұрат Сымбат – 63 дос, 

Акаев Тимур – 65 

Бақыт Беймбет – 70 

Сәкен Ақмарал – 120 

Әлішер Сырым –121 

Еркін Нұрым – 123 

Нағашыбай Ақмаржан – 132 

Ербол Али – 141 

Белов Стас – 160 

Егоров Сергей – 194 

Дос және таныс - бұл әртүрлі мағынадағы сөздер. Таныс қиыншылықта да, қуанышта 

да танылмайды, бұл сөз «біз таныспыз» немесе тіпті «Мен оны білемін»дегенді білдіреді. 

Дос -бұл құпияға сенетін, ойлары мен сезімдерін бөлісетін адам. 

Жаттығу «Жау қайда, дос қайда?» 

Міндеттері: 

- Интернеттегі бейтаныс адамдармен қарым-қатынасқа байланысты тәуекелдерді 

көрсету. 

- Интернеттегі басқа адамдармен танысу кезінде назар аудару керек белгілерді 

бөлектеу. 

- Интернеттегі бейтаныс адамдармен қарым-қатынас кезінде сақталуы керек мінез-

құлық ережелерін талқылау. 

- Интернет-таныстармен шынайы өмірде кездескен кезде өзіңізді қорғаудың жолдарын 

іздеу. 

Қажетті материалдар: №1 карталар жиынтығы, №2 карталар жиынтығы. 

Өткізу уақыты: 25 мин. 

Өткізу рәсімі. 

Әр топ 10 минут ішінде келесі тапсырманы орындауы керек: 

Өз тарихыңызды талқылаңыз. 

Шешім қабылдаңыз: онлайн-досыңызбен кездесуге келісесіз бе? 

Сұрақтарға жауап беріңіз. 
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Қатысушылар бұл адаммен кездесу болмайтындығына жауап бергеннен кейін, мұғалім 

картадағы нөмір бойынша «фактілер» картасын алып, профильдің артында жасырынған 

«нақты» адам туралы айтады. 

Қатысушыларға арналған карточкалар. 

1 Карточка. 

1. Сырым 13 жаста – World of Warcraft ойынының жанкүйері. Ол оны үш жылдан бері 

ойнап келеді және өзінің мінезін өте жоғары деңгейге көтерді. Бір жыл бұрын Сырым 

ойында Колямен (15 жаста) кездесті, олар басқа қатысушылармен бірге топтық 

тапсырмалардың бірін орындады. Осыдан кейін олар бірнеше рет бірге соғысып, ойын 

барысында сөйлесіп, хат жазды. Бірде Сырым тіпті Колядан «ашулы гладиатордың үлкен 

қылышын» сатып алып, оған электронды әмиянға ақша аударды. Кеше Сырым демалыс 

күндері Коля тұратын Нұр-сұлтанға келетінін және шындықпен танысу үшін қандай да бір 

жолмен қиылысқысы келетінін жазды. Сырым сонымен қатар Колядан баланың көптен 

армандаған арнайы қалқанын сатып алуды ұсынады. 

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар: 

Сырым кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? Сіз Коляға сенесіз бе? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Сырым өзін қандай жолдармен қорғай алады? 

2 Карточка 

Ақмарал (14 жаста) жас жігітімен ажырасқан кезде қатты уайымдады. Ажырасудың 

себептерін түсіну үшін ол интернеттен қарым-қатынас туралы ақпарат іздеді және 

форумдардың бірінде қыздың оқиғасын онымен болған жағдайға ұқсас екенін байқады. 

Ақмарал бұл қызға (оның аты Вика) хабарлама жазды, ал Вика оған жауап берді. Олар не 

болғанын бірге талқылады, сезімдері мен тәжірибелерімен бөлісті, ешкіммен талқылауға 

батылы жетпеген тақырыптарды айтты. Хабарламалардың бірінде Вика өздерінің бақытсыз 

махаббаттарын ұмытып кету үшін өздеріне қандай да бір кәсіп, хобби табу керек деп жазды. 

Вика жақында өте жақсы би студиясын тапқанын айтты және Ақмаралға бірге баруды 

ұсынды. 

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар 

Ақмарал кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? Сіз Викаға сенесіз бе? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Ақмарал өзін қандай жолдармен қорғай алады? 

3 Карточка 

Айнұр (15 жаста) – «Ninety One» тобының жанкүйері, үнемі топқа арналған форумда 

отырады. Айнұр бұл форумға үш жылдан бері қатысып келеді, барлық тұрақты форумдарды 

біледі (іс жүзінде), онымен әртүрлі тақырыптар бойынша сөйлеседі. Бір апта бұрын 

форумшылардың бірі барлығына желіні шындыққа ауыстыруды ұсынды. Бұл идея бәріне 

ұнады, кездесу уақыты мен орны - 21:00, бұлт кафесі тағайындалды. Айнұр барлығымен 

кездесіп, «тірі» танысқысы келеді, бірақ оны мазалайды. Бұл кафе «бұлттар» қала маңында 

орналасқан және қоғамдық көлік онда тұрақты емес жүреді. 

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар 

Айнұр кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Айнұр өзін қандай жолмен қорғай алады? 

4 Карточка 

Динара (12 жаста). Бір апта бұрын әлеуметтік желіде 13 жастағы Арслан оған дос 

ретінде қосылды. Динара оны жеке танымады, бірақ оның алты жақын танысында дос екенін 

көрді, сондықтан ол Арсланның өтінішін растады. Арслан оған кейбір фотосуреттерде 

Динара  өте ұнағанын және олардың достарының профилін ұнататынын және онымен 
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жақынырақ танысқысы келетінін жазды. Арслан Динараға көптеген хабарламалар жіберді, ол 

оған өзі туралы көп нәрсе айтты: ол нені жақсы көреді, мектебі мен отбасы туралы, қайда 

тұрады және қайда демалғанды ұнатады. Олар тіпті телефон нөмірлерін алмастырып, 

бірнеше рет қоңырау шалды. Арслан Динараға өте мұқият және қамқор сияқты көрінеді. 

Кеше Арслан ақыры Динараны кездесуге шақырды: ол киноға, кешкі сессияға баруды 

ұсынды. Динара өте қуанышты болды. 

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар 

Динара кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? Арсланға сенесіз бе? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Динара өзін қандай жолмен қорғай алады? 

5 Карточка 

Тимур (11 жаста). Тимур рөлдік ойындарға арналған арнайы карталарды жинауды 

ұнатады. Ол өзінің палубасында катаны ерекше сиқырлы сиқырмен алғысы келеді, бірақ оны 

сатып ала алмайды. Сондықтан Тимур Интернет арқылы осындай картаны Тимур 

карталарының кез-келгеніне айырбастауға келісетін адамды табуды шешеді. Ұзақ іздеуден 

кейін мұндай адам табылды. Беймбет (23 жаста) өзгеруге келісті. Беймбет бүгін 20:00-де 

карточкалық рөлдік ойындар бойынша турнирлер өтетін клубтың жанында кездесуді 

ұсынады.         

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар 

Тимур кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? Сіз Беймбетке сенесіз бе? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Беймбет өзін қандай жолдармен қорғай алады? 

6 Карточка 

Нұршат (14 жаста) - тартымды жас қыз. Оның досы фотограф болуды армандайды, 

сондықтан ол Нұршат үшін фотосессия ұйымдастырады. Нұршат алынған фотосуреттерді 

өте жақсы көреді және көбінесе оларды әлеуметтік желілерге орналастырады. Кеше Нұршат 

Манардан (45 жаста) хабарлама алды, онда Манар (модельдер үйіндегі Кастинг агенті) 

Нұршат профильдерінің суреттеріне таң қалды, бұл сирек кездесетін түрі және модельдер үйі 

Нұршатты сұхбатқа шақырады. Манар бұл шақыру қыздың модель ретінде дәл сәйкес 

келетінін білдірмейді, бірақ кездесуде өзін дәлелдеуге мүмкіндік береді. Манар байланыс 

электрондық поштасын және модельдер үйінің ресми сайтына сілтеме қалдырды. 

Жағдайды талдауға арналған сұрақтар 

Нұршат кездесуге келісуі керек пе? Неліктен? 

Бұл жағдайда Сізді не алаңдатады? Сіз Манарға сенесіз бе? 

Кездесудің салдары қандай болуы мүмкін? 

Нұршат өзін қандай жолмен қорғай алады? 

Мұғалімге жауаптар 

1 Карточка 

Бұл кім? Сырым, 19 жаста, Санкт-Петербургте тұрады, артефактілер мен 

кейіпкерлердің атрибуттарын сататын онлайн ойындарда бизнес жасайды. Сырым басқа 

сиқырлы тігісті сату арқылы ақша тапқысы келеді. Сондай-ақ, ол Сырымға ванильді 

кейіпкерді сатып алу және оны қайта сату үшін жиналысқа баруды жоспарлап отыр. 

Жағдайдың ерекшеліктері 

Сырымда Коля өзін - өзі көрсететін адам екендігі туралы нақты дәлелдер жоқ. Бірде 

Коля оған ақылы өнімді ақтады, бірақ бұл жолы Коля да солай жасады деп сенуге негіз жоқ. 

Мүмкін шешім 

Ата-аналармен жағдайды талқылаңыз (ақшаны ысырап етуге рұқсат сұрағаныңыз жөн), 

олардың біреуін немесе ересектермен кездесуге, біреуін немесе ересектермен кездесуді 

таңдауға, жиналыс үшін адам көп жиналатын орынды таңдауға, ата-аналарға қайда және 

қашан бару жоспарланғанын хабарлаңыз. 
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2 Карточка 

Бұл кім? Ақмарал, 18 жаста. ақмарал өзінің сезімдері мен тәжірибелерін талқылады. 

Жақында мен би студиясына жазылдым, онда " Досыңды әкел-жеңілдік пен сыйлық ал!». 

Жағдайдың ерекшеліктері 

Қыздар өте ашық және жеке тақырыптарға қатысты болса да, Ақмарал Виканың өзі 

туралы шындықты айтқандығы туралы ешқандай дәлел жоқ. 

Мүмкін шешім 

Ата-аналармен жағдайды талқылағаннан кейін, ол оларға Вика туралы айтып берді, 

олардың біреуі немесе ересектердің біреуімен би сабақтарына баруға, Викамен сыныпта 

кездесуге рұқсат алды. 

3 Карточка 

Бұл кім? Ninety One тобының жанкүйерлері, жасы 15-тен 57-ге дейін. Жеке кездесу 

жағымсыз салдарға әкелуі мүмкін. 

Жағдайдың ерекшеліктері 

Айнұр бұл адамдармен ұзақ уақыт бойы желіде сөйлескенімен, олардың бәрі шындықта 

бейтаныс болып қалады және олардың себептері мен әрекеттерін жасыра алады. 

Кездесу аяқталғаннан кейін үйге жалғыз оралу үшін тым алыс жерде өтеді. 

Мүмкін шешім 

Ата-анасынан рұқсат алыңыз, ересектерден осы кездесуде Айнұрмен бірге жүруді 

сұраңыз. 

4 Карточка 

Бұл кім? Мұрат 37 жаста, жұмыссыз. 

Жағдайдың ерекшеліктері 

Арслан  өзін көрсететін адам екендігі туралы ешқандай дәлел жоқ. Телефондағы дауыс 

әрқашан спикердің жасын бере бермейді. Интернеттегі хат алмасу бір аптаға созылады. 

Арслан Динара туралы көп сұраған және өзі туралы аз айтқан. Арслан  тым табанды болды. 

Кинодағы кешкі сессиядан кейін үйге кеш келуге тура келеді. 

Мүмкін шешім 

Арсланды  дос ретінде қоспас бұрын, жалпы таныстардан сұраңыз – олар Арсланды 

шынымен біледі ме, әлде дәл осылай қосты ма. Достардан Арсланды кім екенін сұраңыз. 

Өзіңіз туралы тым көп сөйлеспеңіз (тұрғылықты жеріңіз туралы ақпарат және т.б.), ата-

аналармен жағдайды талқылаңыз, олардың рұқсатын алыңыз. 

Ортақ достар арасында және сіз сенетін ересектердің біреуінің қатысуымен бірінші рет 

пакетке кіруді ұсыныңыз. 

5 Карточка  

Бұл кім? Беймбет, 23 жаста, карточкалық рөлдік ойындардың жанкүйері. Жағдайдың 

ерекшеліктері Тимур Беймбеттің Өзін кім үшін көрсететіні туралы ешқандай дәлел жоқ. 

Кездесу өте кеш уақытта жоспарланған.Мүмкін шешім Ата-аналармен жағдайды талқылау,  

Ересек адаммен кездесуге барыңыз. 

6 Карточка 

Бұл кім? Назарбай 50 жаста, романтикалық қарым-қатынас үшін жас қызбен 

танысқысы келеді. Жағдайдың ерекшеліктері. Нұршатта Манар өзін көрсететін адам екендігі 

туралы ешқандай дәлел жоқ. Құрметті модельдік агенттіктер әлеуметтік желідегі 

фотосуреттер бойынша модельдерді іздемейді. Мүмкін шешім. Ата-аналармен жағдайды 

талқылаңыз, ересектермен бірге кездесуге баруға рұқсат алыңыз. 

Талқылау: Шешім қабылдау оңай болды ма? Күмән бар ма, неге? Достарыңызға кімді 

қосуды қалай шешесіз? Сіз көбінесе бейтаныс адамдарды бірінші болып қосасыз ба? 

Профильді оқығанда не нәрсеге назар аударасыз? Сіз бұл адаммен кездесудің қажеті бар-

жоғын қалай шештіңіз? Сіз не нәрсеге назар аудардыңыз, не жіберіп алған боларсыз? Егер 

интернет танысы кездесуді ұсынса, не істеу керек? Кездесуде өзіңізді қалай қорғауға 

болады? Интернет танысу және жаңа достар табу үшін қандай мүмкіндіктер ұсынады? 

Интернетте кездескен кезде не нәрсеге назар аудару керек? Өзін қалай ұстау керек? Не 
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айтуға болады, не жоқ? Интернеттің мүмкіндіктерін басқа адамдармен танысу үшін өзіңізді 

тәуекел етпестен қалай пайдалануға болады? Жаттығуды аяқтағаннан кейін оқытушы 

студенттерге "Интернеттегі ойын-сауық және қауіпсіздік"бейнеролигін көрсетеді. 

http://www.youtube.com/watch?v=3Ap1rKr0RCE&list=PLD70B32DF5C50A1D7/ Бекіту үшін 

біз тестті орындаймыз: Gia - Интернеттегі қауіпсіздік https://ege.yandex.ru/security/ Жұмысты 

қорытындылау және эмоционалды кері байланыс . Форумда көру "екі фотографтың 

виртуалды махаббаты" http://www.liveinternet.ru/users/3517075/post278776466/ 

Қорытындылай келе, қатысушыларға пікірталас кезінде бастан кешкен сезімдер мен 

эмоциялармен бөлісуге, студенттер сабақтан кететін шешімдер мен сезімдерді бірге табуға 

кеңес беріңіз. 

Сұрақтар: 

- Атқарылған жұмыстың ең маңыздысы не болды? 

- Топқа тағы не айтқым келеді? 

- Мен өзім үшін не құнды болдым? 

Жаттығу (энергия) «Комплимент». Топ мүшелері шеңберге шығады. Қатысушылардың 

бірі көршісіне бұрылып, оған жақсы нәрсе айтады. Жауап ретінде ол "рахмет" деп айтуы 

керек және өз кезегінде келесіге бұрылуы керек. Сонымен, топтың әрқайсысы комплимент 

алғанға дейін. 

Сабақ қорытындысын оқытушы шығарады. 

Интернеттегі адаммен таныса отырып, сіз оның кім екеніне ешқашан толық сенімді 

бола алмайсыз. Танысу ұзақтығы, фотосуреттермен алмасу, телефон қоңыраулары, бейне 

қоңыраулар, алдыңғы кездесулердің тәжірибесі – мұның ешқайсысы интернеттегі досыңызға 

толық сенім артуға 100% кепілдік бере алмайды. 

Достарға тек шындықта білетіндерді және жақсы білетіндерді және шынайы өмірді 

қосу қауіпсіз. Егер сіздің онлайн досыңыз сізді кездесуге шақырса, онда бұл жағдайды ата-

аналармен кездесудің орны мен уақыты туралы хабардар болу үшін талқылау керек. Мүмкін 

болса, Сіз сенетін ересектермен бірге барып, кездесуге көп орын таңдайсыз. «Жоқ» деп айта 

білу және қиын жағдайда көмекке шақыру өте маңызды. 

Есіңізде болсын, Интернет оқу, демалу немесе достармен қарым-қатынас жасау үшін 

керемет және пайдалы құрал бола алады. Бірақ – нақты әлем сияқты-желі де қауіпті болуы 

мүмкін! Осы сабақты еске алу үшін мен әрқайсыңызға интернеттегі қауіпсіз мінез-құлық 

туралы жадынама бергім келеді.  

- Ешқашан атыңызды, телефон нөміріңізді, тұратын немесе оқитын мекен-жайыңызды, 

құпия сөздерді немесе несие карталарының нөмірлерін, сүйікті демалыс немесе демалыс 

орындарын бермеңіз.  

- Бейтарап экрандық атауды қолданыңыз, онда жыныстық қатынас жоқ және ешқандай 

жеке ақпарат жоқ, соның ішінде жанама: сіз оқып жатқан мектеп туралы, жиі баратын немесе 

баруды жоспарлаған орындар және т. б.  

- Егер сізді компьютердің жұмысында бір нәрсе қорқытса, оны дереу өшіріңіз. Бұл 

туралы ата-анаңызға немесе басқа ересектерге айтыңыз.  

- Әрқашан ересектерге интернеттегі сізді ұялтқан немесе мазалаған барлық жағдайлар 

туралы хабарлаңыз.  

- Спам мен қалаусыз хабарламаларды блоктау үшін электрондық пошта сүзгілерін 

пайдаланыңыз.  

- Интернетте кездескен адамдармен жеке кездесуге ешқашан келіспеңіз. Мұндай 

ұсыныстар туралы ата-анаңызға дереу айтыңыз. Егер біреу Сізге жеке сипаттағы немесе 

жыныстық қатынасқа қатысты сұрақтар қоя бастаса, электрондық пошта, жедел хабар алмасу 

немесе чат арқылы кез-келген контактіні тоқтатыңыз. Бұл туралы ата-аналарға айтыңыз. 

 

 

 

https://ege.yandex.ru/security/
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ҚОСЫМША Г 

 

Авторлық куәлік  
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ҚОСЫМША Ғ 
Эксперимент тобындағы сыналушылардың (n=62) анықтаушы экспермент барысындағы даярлық 
өлшемдерінің көрсеткіштері 

Сыналушылардың 
кодталған реттік саны 

Психологиялық 

даярлық 
 

Теориялық даярлық 
 

Практикалық 

даярлық 
 

1 1 1 1 

2 2 8 2 

3 8 2 4 

4 7 8 2 

5 7 3 4 

6 3 8 1 

7 8 9 5 

8 5 2 3 

9 16 8 5 

10 17 2 2 

11 4 21 4 

12 8 2 2 

13 7 8 5 

14 6 9 2 

15 17 1 5 

16 8 21 2 

17 2 2 1 

18 7 8 2 

19 3 3 4 

20 17 2 2 

21 8 2 1 

22 1 1 4 

23 17 3 2 

24 8 2 4 

25 1 4 1 

26 7 8 4 

27 1 5 2 

28 2 22 3 

29 1 2 9 

30 4 3 2 

31 5 2 9 

32 2 9 2 

33 1 2 2 

34 2 10 1 

35 4 2 2 

36 3 8 3 

37 7 2 4 

38 7 8 2 

39 5 2 2 

40 7 9 2 

41 8 2 4 

42 2 21 1 

43 1 2 1 

44 2 22 4 

45 7 8 1 
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46 8 22 2 

47 1 22 4 

48 9 8 2 

49 7 21 5 

50 7 8 2 

51 4 22 4 

52 7 9 4 

53 2 9 4 

54 7 8 4 

55 8 23 10 

56 3 8 4 

57 1 9 8 

58 2 10 4 

59 7 8 8 

60 8 8 5 

61 2 8 8 

62 1 8 4 

 

Эксперимент тобындағы сыналушылардың (n=62) қалыптастырушы экспермент барысындағы 

даярлық өлшемдерінің көрсеткіштері 

Сыналушылардың 
кодталған реттік саны 

Психологиялық 

даярлық 
 

Теориялық даярлық 
 

Практикалық 

даярлық 
 

1 17 1 11 

2 15 8 2 

3 8 2 4 

4 7 8 2 

5 7 3 4 

6 3 8 1 

7 20 9 5 

8 5 2 3 

9 16 28 5 

10 17 2 2 

11 4 21 4 

12 8 2 2 

13 7 8 5 

14 6 9 12 

15 17 21 5 

16 8 21 12 

17 2 2 11 

18 7 8 2 

19 3 3 4 

20 17 2 2 

21 8 2 11 

22 19 1 4 

23 17 23 2 

24 8 2 4 

25 1 4 1 

26 7 8 4 

27 1 5 12 
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28 2 22 3 

29 1 2 9 

30 4 23 2 

31 5 22 9 

32 2 9 2 

33 1 2 2 

34 2 10 1 

35 4 2 2 

36 3 8 3 

37 7 2 4 

38 7 8 2 

39 5 2 2 

40 7 9 2 

41 8 2 4 

42 2 21 1 

43 1 2 1 

44 2 22 4 

45 7 8 1 

46 8 22 2 

47 1 22 4 

48 9 8 2 

49 7 21 5 

50 7 8 2 

51 4 22 4 

52 7 9 4 

53 2 9 4 

54 7 8 4 

55 8 23 10 

56 3 8 4 

57 1 9 8 

58 2 10 4 

59 7 8 8 

60 8 8 5 

61 2 8 8 

62 1 8 4 

 

Бақылау тобындағы сыналушылардың (n=65) анықтаушы экспермент барысындағы даярлық 

өлшемдерінің көрсеткіштері 

Сыналушылардың 
кодталған реттік саны 

Психологиялық 

даярлық 
 

Теориялық даярлық 
 

Практикалық 

даярлық 
 

1 2 2 2 

2 1 7 1 

3 8 3 4 

4 7 8 2 

5 7 3 4 

6 2 7 1 

7 8 9 4 

8 5 2 4 

9 16 8 5 
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10 17 2 2 

11 4 21 4 

12 8 3 2 

13 7 8 5 

14 5 9 2 

15 17 2 5 

16 8 21 2 

17 2 2 1 

18 7 8 2 

19 3 3 4 

20 17 2 2 

21 8 2 1 

22 2 1 4 

23 17 3 2 

24 8 2 4 

25 2 4 1 

26 8 8 4 

27 1 5 2 

28 2 22 3 

29 1 2 9 

30 4 3 2 

31 5 2 9 

32 2 9 2 

33 1 2 2 

34 2 10 1 

35 4 2 2 

36 3 8 3 

37 7 2 4 

38 7 8 2 

39 5 2 2 

40 7 9 2 

41 8 2 4 

42 2 21 1 

43 1 2 1 

44 2 22 4 

45 7 8 1 

46 8 22 2 

47 1 22 4 

48 9 8 2 

49 7 21 5 

50 7 8 2 

51 4 22 4 

52 7 9 4 

53 2 9 4 

54 7 8 4 

55 8 23 10 

56 3 8 4 

57 1 9 8 

58 2 10 4 

59 7 8 8 

60 8 8 5 
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61 2 8 8 

62 1 8 4 

63 2 7 3 

64 1 2 5 

65 2 3 2 

 

Бақылау тобындағы сыналушылардың (n=65) қалыптастырушы экспермент барысындағы даярлық 

өлшемдерінің көрсеткіштері 

Сыналушылардың 
кодталған реттік саны 

Психологиялық 

даярлық 
 

Теориялық даярлық 
 

Практикалық 

даярлық 
 

1 1 3 1 

2 2 6 2 

3 8 3 4 

4 7 8 2 

5 7 3 4 

6 2 7 1 

7 8 9 4 

8 5 2 4 

9 16 8 5 

10 17 2 2 

11 4 21 4 

12 8 3 2 

13 7 8 5 

14 5 9 2 

15 17 2 5 

16 8 21 2 

17 2 2 1 

18 7 8 2 

19 3 3 4 

20 17 2 2 

21 8 2 1 

22 2 1 4 

23 17 3 2 

24 8 2 4 

25 2 4 1 

26 8 8 4 

27 1 5 2 

28 2 22 3 

29 1 2 9 

30 4 3 2 

31 5 2 9 

32 2 9 2 

33 1 2 2 

34 2 10 1 

35 4 2 2 

36 3 8 3 

37 7 2 4 

38 7 8 2 

39 5 2 2 
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40 7 9 2 

41 8 2 4 

42 2 21 2 

43 1 3 1 

44 3 22 4 

45 7 8 1 

46 8 22 2 

47 1 22 4 

48 9 8 2 

49 7 21 5 

50 7 8 2 

51 4 22 4 

52 7 9 4 

53 2 9 4 

54 7 8 4 

55 8 23 10 

56 3 8 4 

57 1 9 8 

58 2 10 4 

59 7 8 8 

60 8 8 5 

61 2 8 8 

62 1 8 4 

63 2 7 3 

64 2 3 4 

65 1 2 3 

 

 

 

 

 

 

 


