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Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі уақытта Қазақстанның дүние 

жүзіндегі озық отыз елдің қатарына ену стратегиясын жүзеге асыру 

жағдайында отандық білім беру саласының мазмұны әлемдік білім 

кеңістігіне кіріктірілуі мақсатында жаңартылуда.  «Білім беру жүйесін 

жоғары білікті кадрлармен қамтамасыз ету, білім беруді дамытудың 

мониторинг жүйесін жетілдіру, оның ішінде халықаралық талаптарды ескере 

отырып, ұлттық білім статистикасын құру, eлiмiздiң әлeумeттiк-

экoнoмикaлық бүгiнгi қoғaм тaлaптapынa лaйықты caпaлы мaмaндapын 

дaяpлaу» міндеттері Қазақстан Республикасында бiлiм бepудi дaмытудың 

2011-2020 жылдapғa  apнaлғaн мeмлeкeттiк бaғдapлaмacында  атап өтілген. 

Ұлт жоспары «100 нақты қадам» бағдарламасының 76 және 77 қадамында 

«адам капиталының сапасын көтеру, оқыту стандарттарын жаңарту, жоғары 

оқу орнында білікті кадрларды даярлау, кейіннен бұл тәжірибені еліміздің 

басқа оқу орындарында тарату» бағыттары  көрсетілген. Ал бұл болса, 

педагогтардың кәсіби ұтқырлығы мен өзінің кәсіби өсуін жүзеге асыруды, 

алдында  тұрған міндеттерді жеке шеше алу іскерліктерін қалыптастыруды 

талап етеді. 

Сондай-ақ, Қазақстандағы қоғамдық маңызды мәселелерінің бірі 

«Қазақстан Республикасында 12 жылдық орта білім беру 

тұжырымдамасында»: «Бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру әлеуметтік 

және экономикалық жағдайдың өзгеруіне ғана емес, бар қолданыстағы 

шындыққа белсенді ықпал етіп, оны жақсартуға дайын болу» керектігі 

көрсетілген. Ал, бұл өз кезегінде оқушының іс-әрекетін басқаруға, оқу-

тәрбие үдерісін жаңаша ұйымдастыруға мұғалімнің даярлығын талап етеді.  

Осыған сәйкес ғылыми білімнің қазіргі деңгейі педагогикалық үдерісті 

ұйымдастыруда басқарудың жалпы теориясын қолдану қажеттілігін 

туындатады. Болашақ мұғалімнің сынып ұжымын, оқу-тәрбие үдерісін 

оқушының жеке тұлғасының дамуын және т.б. адами қорларды  қажетті 

деңгейде басқару үшін  оның  бойында жоғары педагогикалық білімнің 

болуымен қатар білім берудегі басқару  саласынан арнайы білім, біліктерінің 

болуы қажет етіледі. Осыған байланысты білім беру саласындағы 

мамандарды даярлауға жаңа талаптар ұсынылады. Өйткені қазіргі қоғам 

мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің аясында  білім берудегі 

ұйымдастырушылық, басқарушылық іс-әрекетті жүзеге асыруға 

қабілеттіліктерінің болуын талап етіп отыр. 



 «Қазақстан-2050» стратегиясында «білім беру саласындағы 

менеджменттің аз дамығандығы, оны дамыту қажеттілігінің»  көрсетілуі, 

Қазақстан Республикасында бiлiм берудi дамытудың 2016-2019 жылдарға 

арналған мемлекеттiк бағдарламасында «...қазіргі қоғамның басты 

талаптарының бірі – басқарушылық құзыреті дамыған жаңа тұрпатты адамды 

қалыптастыру» екендігіне аса мән беруі біздің айтқан ойымыздың жарқын 

айғағы.   

Оған қоса Пpeзидeнт Н.Ә.Нaзapбaeвтың  «Рухани жаңғыру: болашаққа 

бағдар» бағдарламалық мақаласында көрсетілген «қоғамдық сананы 

дамытудың» нәтижелі жүзеге асырылуы болашақ мұғалімнің  бүгінгі жас 

ұрпақты саналы басқаруын қажет етеді.    

Осы айтылғандар Қазақстандық білім берудің көп сатылы реформасы 

үдерісінде туындайтын терең сапалы өзгерістер жағдайында оқу-тәрбие 

үдерісін, ұжымды, ұйымды басқаруға қабілетті мұғалімнің жаңа түрін 

қалыптастырудың өзектілігін айқындайды. 

Мұғалім заманауи білім беруді жаңғырту жағдайында басқарушылық-

педагогикалық міндеттерді тиімді шеше алуы, басқарудың қажетті деңгейіне 

ие болуы, мектептегі білім беру және әр баланың даму үдерісін ұтымды 

жоспарлауды, ұйымдастыруды, бақылауды жүргізе  білуі тиіс. Нәтижелі 

басқару үшін болашақ мұғалімде басқарушылық құзыреттілік 

қалыптастырылуы керек. Осыған байланысты педагогикалық басқарушылық 

негізінде болашақ мұғалімдердің басқару құзыретін қалыптастыру арнайы 

зерттеулерді қажет етеді және мамандарды кәсіби даярлаудың өзекті 

мәселелерінің бірі болып табылады. 

Оның үстіне қоғамдағы түбегейлі өзгерістер мектептің психологиялық-

педагогикалық және басқарушылық іс-әрекетінің мазмұнына сәйкес келетін 

гуманистік құндылықтарға әлемдік көзқарасты қайта құруды ұсынады. 

Мұндай жағдайда мұғалімнің басқарушылық рөлі өзгеріп отырады, ол өз 

қызметін басқару теориясы мен ынтымақтастық идеялары бірлесуінің негізгі 

шарттарына негізделе отырып жүзеге асырады. 

Психологиялық-педагогикалық әдебиеттерді талдау негізінде 

анықталған кәсіптік білім беру мәселесінің көпқырлылығы осы зерттеу үшін 

жетекші ғалымдардың әдіснамалық маңызы бар еңбектерінің жан-

жақтылығын көрсетті.   

Кәсіптік білім берудің тұжырымдамалық негіздері С.И.Архангельский, 

Ю.К.Бабанский, В.П.Беспалько, Б.С.Гершунский, В.В.Краевский, 

М.Н.Скаткин,   Н.Д.Хмель, Ш.Т.Таубаева, Н.Н.Хан және т.б. ғалымдар 

еңбектерінде негізделген; дамыта оқыту теориясы және оқыту мен оқу 

үдерісіндегі жеке тұлғалық-әрекеттік белсенділік  Л.С.Выготский, 

П.Я.Гальперин, А.Н.Леонтьев, Ж.Ы.Намазбаева, М.Джакупов, 

Н.Б.Жиенбаева, О.С.Саңғылбаев және т.б. зерттеулерінде қарастырылған. 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың 

теориялық және әдістемелік негіздері шетелдік (Nezahat Guhlu, F.E.Weinert, 

S.P. Brown, J.Jones және т.б.), ТМД елдері (В.А Сластенин, Н.В.Кузьмина, 

И.А.Зимняя, А.К.Маркова, А.П.Тряпицына және т.б.), қазақстандық 



(С.Ж.Пралиев, Б.А.Тұрғынбаева, Б.Т. Кенжебеков, Г.Ж.Меңлібекова, 

К.С.Құдайбергенева, К.М.Беркімбаев және т.б.) ғалымдардың еңбектерінде 

кеңінен зерттелген.   

Басқару мәселесінің ежелгі грек философтарынан бастап, түркі ғұлама 

ойшылдарының еңбектерінде қарастырылғаны туралы, олардың құнды 

жазбаларындағы мемлекеттік басқарушының рөлі, ізгілікті басқару, 

басқарудың адамгершілік қағидалары  жайлы ой-пікірлерін топтастыру, 

жіктеу мәселелері С.Қ. Қалиев, С.А.Ұзақбаева, А.Н.Көшербаева, Ұ.М. 

Әбдіғапбарова және т.б. ғалымдар еңбектерінде көрініс алған.   

Білім берудегі менеджменттің  әдіснамалық негіздері, басқару 

теориясы алыс және жақын шетел ғалымдарының Ф.Роджерс, Т.Питерс, 

Ф.У.Тейлор, П.Ф.Друккер және т.б.; ресейлік Ю.А.Конаржевский, 

А.Майоров, М.М.Поташник, Т.И.Шамова, С.Д.Якушева және т.б. ғалымдар 

еңбектерінде тереңнен қарастырылған.  

Соның ішінде қазақстандық ғалымдар еңбектерінде педагогикалық 

менеджмент мәселесі ХХ ғасырдың 90 жылдарынан бастап соңғы жылдарды 

басым зерттеле бастады. Атап айтқанда, жалпы білім беретін мектептің 

педагогикалық үдерісін басқарудың теориясы мен практикасы 

(Т.О.Балықбаев, Т.М. Баймолдаев, Д.Н. Кулибаева, С.К.Исламгулова,  К.Ж. 

Аганина, З.А. Исаева, Ж.Б. Умирбекова және т.б.); жоғары оқу орнын 

басқарудың ғылыми-педагогикалық негіздері, педагогикалық шарттары, 

ерекшеліктері (А.С. Сатыбалдиева, Л.Н. Ким, К.А. Жусупова Е.Ш. Козыбаев, 

Б.К. Омарова және т.б.); білім беру ұйымдары басшыларының даярлығын 

жетілдірудің теориялық-әдістемелік негіздері (А.Туксанбаев, А.З. 

Адильгазинов және т.б.); білім беру ұйымдарын басқарудағы өзара 

әрекеттестік , сабақтастықтың ғылыми негіздері (Б.Сайлыбаев, А.Абишев 

және т.б.); болашақ мұғалімінің басқарушылық іс-әрекетін дамыту, 

басқарушылық мәдениетін қалыптастырудың теориялық негіздері, 

эксперименттік тәжірибесі  (Д.Абдраимов, А.Джунусбекова,  К.Аданов 

және т.б.) мәселелері зерделенді.   

Осы еңбектерге жасалған талдау  болашақ педагогтардың 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру мәселесінің отандық 

ғылымда арнайы зерттеу нысанына алынбағандығын көрсетеді. Олардың 

ішінде біздің зерттеуімізге жақын келетін еңбектердің өзінде болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдері зерттеу нысанына алынған. Мәселен, 

А.Жунисбекова болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің басқарушылық іс-

әрекетке даярлығын қарастырса, К.Аданов олардың басқарушылық 

мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық жүйесін жасап негіздеген, ал 

М.Книсарина кіші мектеп жасы оқушыларының басқарушылық іс-әрекетін 

қалыптастыруды теориялық тұрғыдан негіздеп, әдістемесін жасаған. 

Д.Абдраимов мұғалімдерді басқарушылық іс-әрекетке даярлауда 

ақпаратттандыру мәселесін жан-жақты талдаған. Бұдан басқа да біздің 

зерттеуіміз үшін қызығушылық тудыратын лидерлік мәселесі отандық 

әдебиеттерде соңғы жылдары ғана зерттеу нысаныныа алынып отыр. Осы 

бағытта болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің лидерлік сапасын 



қалыптастыру (Б.М.Баймуханбетов), студенттердің лидерлік әлеуетін 

дамыту (М.К.Ушатов, А.А.Алимбекова), жоғары сынып оқушыларының 

лидерлікке даярлығын қалыптастыру (А.М.Байкулова), кіші мектеп 

оқушыларының лидерлігін дамыту (Г.Аспанова) мәселелері зерттелген. 

Аталған зерттеулердің барлығы педагогикалық менеджментті, білім 

беру жүйесін басқаруды, оқу-тәрбие үдерісін дамытуға айтарлықтай үлес 

қосады, бірақ олардың барлығы осы үдерістердің белгілі бір аспектілерін 

қарастырады. Зерттеу барысында психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерге және практикаға жасаған талдау білім беру саласындағы 

басқарушылық проблемасының әртүрлі аспектілерінің зерттелгендігін, 

алайда болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін зерттеу 

қажеттігін, сондай-ақ оның ғылыми әдебиеттерде жете зерттелмегендігі мен 

осы үдерісті оқу-әдістемелік тұрғыдан қамтамасыздандыру керектігін 

байқатты. Ол бізге қоғам сұранысы мен бүгінгі ғылым мен практика 

арасында мынадай қарама-қайшылықтардың бар екендігін көрсетті:  

- басқарушылық  құзыреттілігі қалыптасқан  болашақ педагогтарға 

қоғамның сұранысы мен оның зерттелу деңгейінің жеткіліксіздігі арасында;  

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру  

қажеттілігі мен оның теориялық негіздерінің айқындалмауы арасында; 

- жоғары педагогикалық оқу орындары студенттерінің басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастырудың мүмкіндіктері мен оны жүзеге асырудың 

ғылыми тұрғыдан негізделмеуі арасында; 

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастыруды  жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие үдерісінде жүзеге 

асыру қажеттілігі мен оны іске асырудың әдістемелік негіздерінің жеткілікті 

деңгейде жасалмауы арасында. 

Аталған қарама-қайшылықтар болашақ педагогтардың басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастыруды теориялық негіздеу мен оны практикаға 

ендірудің әдіс-тәсілдерін іздестіру зерттеудің проблемасын айқындады және 

бізге диссертациялық жұмыстың тақырыбын «Болашақ педагогтардың 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру» деп таңдауға негіз болды.  

Зерттеудің мақсаты: болашақ педагогтардың басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастыруды теориялық негіздеу, әдістемесін жасау және 

оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттен өткізу. 

Зерттеудің нысаны: жоғары педагогикалық оқу орнының оқу-тәрбие  

үдерісі. 

Зерттеу пәні: болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастыру. 

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, болашақ педагогтардың 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық негіздері 

айқындалса, демократиялық стильдегі ізгілікті бағыттағы педагог-

менеджердің құрылымы жасалып, сипаттамасы берілсе, болашақ 

педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың моделі, 

әдістемесі жасалса және олар жоғары педагогикалық  оқу-тәрбие үдерісіне 

рефлексиялық, танымдық, жобалаушылық кезеңдерімен ендірілсе, онда 



болашақ педагогтардың тұлғалық қабілеттері мен педагогикалық, 

менеджерлік білім, білік, дағдылары дамып, педагог-менеджердің 

қалыптасуына мүмкіндік туады, өйткені олардың басқарушылық 

құзыреттілігі мақсаттық, технологиялық, ұйымдастырушылық, өлшемдік 

тұрғыдан қамтамасыздандырылады.  

Зерттеудің міндеттері:  

- Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық  негіздерін  айқындау; 

- педагог-менеджер тұлғасының құрылымын анықтау және оған 

сипаттама беру;  

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау; 

- болашақ педагогтардың  басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың әдістемесін жасау және оның тиімділігін тәжірибелік-

эксперимент жүзінде тексеру.  

Зерттеудің жетекші идеясы: жоғары педагогикалық оқу орындарының 

мүмкіндіктерін тиімді пайдалану негізінде болашақ мұғалімдердің 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру отандық білім беру саласының 

әлемдік білім кеңістігіне енуі жағдайында ізгілікті тұлғалық сапалары, 

кәсіби, менеджерлік білім, білік, дағдылары  дамыған бәсекеге қабілетті 

маман даярлауға септігін тигізеді.   

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері болып «тұлға», 

«басқару», «менеджмент», «құзыреттілік» ғылыми ұғымдарын аша түсетін 

философиялық, әлеуметтік-психологиялық және педагогикалық 

тұжырымдар мен қағидалар, адамның өмірдегі мәні мен дамуы туралы, оның 

өзін-өзі жетілдіруінің креативтік мүмкіндіктері туралы, өзін-өзі басқару, 

өзін-өзі жүзеге асыру, өзін-өзі жетілдіру механизмдерін тудыратын ішкі 

және сыртқы факторларының өзара байланысын көрсететін тұлғаның 

жекелік, өзін-өзі дамытушылық тұтастығы тұрғысындағы гуманистік 

тұжырымдамалары; ұжымдық-шығармашылық тәрбиелеу теориялары; 

педагогикалық құбылыстар мен үдерістерге қатысты қарастырылған 

синергетикалық тәсілдің, жүйелі-құрылымдық талдаудың негізгі 

қағидалары; аксиологиялық, іс-әрекеттік және тұлғалық-бағдарлық, 

кешендік амалдарының психологиялық тұжырымдамалары және т.б. 

табылады. 

Зерттеу көздері: басқару, басқару іс-әрекеті мәселесі қарастырылған 

философиялық, психологиялық, педагогикалық ғылыми зерттеулер; 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің білім беру саласына қатысты қаулы 

қарарлары, Білім және ғылым министрлігінің орта негізгі білім беру, жоғары 

кәсіптік  білім беруді дамыту тұжырымдамалары, мемлекеттік 

бағдарламалары, нормативтік құжаттамалары; алыс және жақын шет елдік, 

қазақстандық  психолог, педагог ғалымдардың ғылыми жетістіктеріне 

негізделген озық тәжірибелері; ғылыми-әдістемелік журналдар; 

докторанттың ғылыми-ізденушілік және практикалық тәжірибесі. 

Зерттеу кезеңдері: зерттеу жұмысы 3 кезеңмен өткізілді. 



1-кезең (2015-2016 жж.) - зерттеу проблемасы саласынан материалдар 

жиналды, талдау жасалды, ғылыми аппарат негізделді, жоғары 

педагогикалық оқу орындарының озық тәжірибелері жинақталып, 

қорытыланды, тәжірибелік-эксперимент жұмысының бағдарламасы 

әзірленді.  

2-кезең (2016-2017 жж.) - басқарушылық стиль, басқарушылық рөлдер, 

басқарушылық түрлері, басқарушылық құзыреттілік бойынша материалдар 

сұрыпталды, болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігі ұғымының 

мәні анықталды. Педагог-менеджер тұлғасының құрылымы жасалды, 

сипаттамасы негізделді. Болашақ педагогтардың басқарушылық 

құзыреттілігін қалыптастырудың моделі және оның мазмұны жасалды. 

Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігі қалыптасуының 

деңгейін анықтаудың диагностикалық әдістемесі (сауалнамалар мен 

анкеталық  сұрақтар, тест түрлері, ойын-жаттығулар және т.б.) іріктелді. 

Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың 

әдістемесі жасалды. Базалық міндетті пәндер, бейіндеуші міндетті пәндер 

бағдарламаларының мазмұнына қосымшалар, тренингтер мен педагог-

менеджер үйірмесі бағыттарын анықтау және оларды жүзеге асыру бойынша 

әдістемелік нұсқаулар әзірленді. Айқындау, қалыптастыру эксперименті 

жүзеге асырылды, аралық кесінділер алынды.  

3-кезең (2017-2018 жж.) – тәжірибелік-эксперимент жұмысы кезеңінде 

қол жеткізген қорытынды нәтижелерге талдау жасалды және статистикалық 

өңдеу жұмыстары жүргізілді, қорытыланды. Диссертация материалдары 

талапқа сай рәсімделді. 

Зерттеу әдістері: жалпы теориялық-зерттеу мәселесіне қатысты 

философиялық, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерге теориялық 

талдау; ҚР білім беру саясатының нормативті-құқықтық құжаттарымен, 

тәрбие тұжырымдамаларымен танысу; озық тәжірибелерге талдау жасау; 

тәрбие технологияларын жобалау, іс-әрекет нәтижелерін салыстырмалы 

талдау; сауалнама, тестілеу, диагностикалық, педагогикалық, түзетушілік 

әдістемелер, математикалық өңдеу әдістері мен тәсілдері. 

Зерттеудің базасы: Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық 

университеті. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі:  

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық негіздері айқындалды; 

-  педагог-менеджер тұлғасының құрылымы анықталды және оған 

сипаттама берілді;  

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды; 

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың әдістемесі жасалды және оның тиімділігі тәжірибелік-

эксперимент жүзінде тексерілді, оны ендіру бойынша ұсыныстар берілді.  

 Зерттеудің практикалық маңыздылығы: 

- болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 



қалыптастырудың  әдістемесі (басқарушылық құзыреттілігі қалыптасуын 

айқындау мен қалыптастыру әдістемелері, рефлексивтік диагностика және 

т.б.); 

- базалық міндетті пәндердің (Педагогика, Білім берудегі менеджмент, 

Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі);  

- бейіндеуші міндетті пәннің (Бағалаудың өлшемдік технологиялары) 

бағдарламаларының мазмұнына қосымшалар;  

- педагог-менеджер үйірмесінің мазмұны жасалып, тиімділігі іс-

тәжірибеде тексерілді.  

Зерттеу жұмысының барысында алынған нәтижелер мен олардың 

негізінде дайындалған нақты ғылыми - әдістемелік ұсыныстарды, зерттеу 

материалдарын жоғары педагогикалық оқу орындарында, жалпы білім 

беретін мектептердің, гимназия мен лицейлердің жоғары сатысында, 

колледждердің тәжірибесінде, педагог мамандардың біліктілігін жетілдіру 

және қайта даярлау жүйесінде пайдалануға болады. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар 

 - Басқарушылық құзыреттілік басқару шешімдерін қабылдауды 

қамтамасыз ететін кәсіби-тұлғалық қабілеттер мен басқару білім, білік, 

дағдыларының кіріктірілген жиынтығы. Ал, болашақ педагогтің 

басқарушылық құзыреттілігі дегеніміз оның оқушы тұлғасының дамуын, 

сыныпты, сабақ үдерісін басқару іс-әрекетін қамтамасыз ететін тұлғалық 

қабілеттерінің, педагогикалық және  менеджерлік  білім, білік, 

дағдыларының кіріктірілген жиынтығы.  

 - Педагог-менеджер демократиялық стильдегі, ізгілікті бағыттағы, 

әдіскер, сарапшы, басқарушы, орындаушы, эмоционалдық реттеуші, шешен, 

шебер рөліндегі; тұлғалық, педагогикалық, менеджерлік құзыреттерге ие пән 

мұғалімі. 

 - Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін  

қалыптастырудың құрылымдық моделі мақсаттық, технологиялық, 

ұйымдастырушылық және өлшемдік  құрамдас бөліктерінің бірлігін, оған 

сәйкес өлшемдер мен көрсеткіштерді қарастырады.  

- Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін  

қалыптастырудағы педагогикалық мүмкіндіктерді жасау және теориялық 

тұрғыда негіздеу; кәсіби педагогикалық, менеджерлік білімдермен 

қаруландыратын базалық міндетті пәндердің (Педагогика, Білім берудегі 

менеджмент, Тәрбие жұмысының теориясы мен әдістемесі); бейіндік міндетті 

пәннің (Бағалаудың өлшемдік технологиялары) бағдарламаларының 

мазмұнына қосымшалар; іскерліктерін қамтамасыздандыратын «Педагог-

менеджер» үйірмесі мен аудиториядан тыс іс-шараларды жүргізу, оларды оқу 

және оқудан тыс іс-әрекеттердің кіріктірілуінде жүзеге асыру студенттердің 

басқарушылық тұрғыдан жан-жақты  дамуына тиімді  ықпал етеді.  

Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру 

кезеңдермен (рефлексиялық, танымдық, жобалаушылық)  жүзеге асырғанда 

нәтижелі болады. 

 Зерттеуді сынақтан өткізу. Зерттеу жұмысының негізгі 



тұжырымдары, теориялық және практикалық нәтижелері халықаралық 

конференцияларда талқыланды: 

1. Application of methods of interactive training in the educational 

environment  

of higher educational institutions. 16th International Multidisciplinary 

Scientific GeoConference SGEM 2016, SGEM2016 Conference Proceedings, 

ISBN 978-619-7105-67-4 / ISSN 1314-2704, June 28 - July 6, 2016, Book5  Vol. 

3, 747-754 pp. 

2. Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру. 

«Әлемдік және қазақстандық білім-ғылым кеңістігіндегі этнопедагогика мен 

этнопсихология» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

материалдар жинағы. – Алматы, 2016 ж. - б.384-387 «Қыздар университеті» 

баспасы, 8-9 қаңтар. 

3. Қазақстан ғалымдарының педагогикалық зерттеулеріндегі 

құзыреттілік ұғымының мәні. «Қазақстан республикасының әлемдік 

кеңістігіндегі білім мен ғылымның даму тарихы және заманауи 

тенденциялары» Халықаралық ғылыми-практикалық  конференция 

материалдар жинағы. - Алматы, 2016 ж.- б.190-193. 14 қазан.  

Жарияланымдар. Диссертациялық жұмыстың мазмұны 11 еңбекте 

жарияланды. Соның ішінде 4 мақала ҚР БжҒМ Білім және ғылым 

саласындағы бақылау комитеті ұсынған ғылыми басылымдарда, 1 Scopus 

базасына енген шетелдік басылымдарда, 3 халықаралық ғылыми 

конференциялар жинақтарында, оның ішінде 1 алыс-жақын шетелдік 

халықаралық ғылыми конференцияда, 3 оқу-әдістемелік құралда 

жарияланды.  

Диссертацияның зерттеу нәтижелерінің сенімділігі, мақұлдануы, 

тәжірибеге ендірілуі философиялық, педагогикалық және психологиялық 

еңбектердегі теориялық және әдіснамалық тұжырымдарға негізделуімен, 

қағидаларды басшылыққа алуымен, зерттеу мақсатына сәйкес әдіс-

тәсілдерді қолдануымен, тәжірибелік-эксперимент жұмысының мақсатқа 

сәйкес келуімен, нәтижелерін математикалық өңдеуімен және алынған 

нәтижелерді қорытындылауымен қамтамасыз етілді. 

Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, екі 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 

сынақтан өткізу жолдары ашып көрсетіледі. 

«Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық негіздері» атты бірінші 

тарауда философиялық, психологиялық, педагогикалық, әдістемелік 

әдебиеттерге, отандық және алыс-жақын шетелдік ғалымдардың еңбектеріне 

талдау жасау негізінде мәселенің теориялық негіздері анықталды. Болашақ 



педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастырудың мәні мен 

әдіснамалық тұғырлары анықталды. «Басқару», «басқарушылық 

құзыреттілік», «болашақ педагогтің басқарушылық құзыреттілік» ұғымдары 

нақтыланды. Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігінің 

құрылымы мен мазмұны анықталып, оны қалыптастырудың құрылымдық - 

мазмұндық моделі  жасалды. Болашақ педагогтардың басқарушылық 

құзыреттілігі қалыптасуының  өлшемдері мен көрсеткіштері, деңгейлері 

айқындалды.  

«Болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың тәжірибелік-эксперимент жұмысы» атты екінші 

тарауда  болашақ педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін 

қалыптастырудың  диагностикасы анықталып, мазмұндалады. Болашақ 

педагогтардың басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыру әдістемесі 

жасалып, мазмұны беріледі. Әдістеменің тиімділігі тәжірибелік-

экспериментте тексеріліп, оның мазмұны мен динамикасы, нәтижелері 

баяндалады. Ұсынылған болжамның дұрыстығы дәлелденіп, зерттеудің алға 

қойылған мақсаты мен міндеттері шешімін тауып, жүзеге асырылды. 

Қорытындыда зерттеудің негізгі қағидалары, нәтижелері 

тұжырымдалады, әдістемелік ұсыныстар беріледі, теориялық және 

эксперименттік жұмыстардың нәтижелеріне негізделген тұжырымдар мен 

мәселенің болашағын айқындайтын болашақ зерттеушілерге арналған 

зерттеу перспективасы ұсынылды. 

Қосымшада тәжірибелік-эксперимент жұмысында пайдаланылған  

материалдар берілді. 
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