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НОРМАТИВТІК  СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі нормативтік құжаттарға сәйкес 

сілтемелер пайдаланылған: 

Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың  «Жаңа Қазақстан: жаңару 

мен жаңғыру жолы» Қазақстан халқына Жолдауы. 1 қыркүйек 2022 ж. 

«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасын бекіту туралы Қазақстан 

Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 қазандағы № 726 қаулысы. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті 

стандарты, Қазақстан   Республикасы   Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 

тамыздағы № 348 бұйрығы. 

Қазақстан  Республикасында мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 

оқу жоспарларын бекіту туралы Қазақстан   Республикасы   Оқу-ағарту 

министрінің 2022 жылғы 9 қыркүйектегі №394 бұйрығы. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу бағдарламасы, Қазақстан 

Республикасы Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 14 қазандағы №422 бұйрығы. 

Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделін бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 15 наурыздағы №137 қаулысы. 

Педагогтің кәсіби стандарты Жалпы ережелер. «Атамекен» Қазақстан 

Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 

жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығына қосымша. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарттары, Қазақстан Республикасы Ғылым және жоғары 

білім министрінің 2022 жылғы 20 шiлдедегi № 2 бұйрығы. 

Қазақстан Республикасы жалпы білім беретін мектептері педагогтерінің 

біліктілігін арттыру курсының бағдарламасы. Тренерге арналған нұсқаулық. 

«Назарбаев Зияткерлік мектептері» ДББҰ. Педагогикалық шеберлік орталығы. 

Астана, 2016.  

Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының Заңы. 2019 жылғы 

27 желтоқсан  № 293-VІ ҚРЗ. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылған: 

Педагог-тәрбиеші – мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартының талабына, жас ерекшелік топтарының үлгілік 

оқыту жоспары бойынша оқу қызметінің кестесіне сәйкес педагогикалық 

процесті жүзеге асырады. 

Құзыреттілік (латынның competentis-бейім сөзінен) – қандай да бір оқу 

пәнін оқыту үдерісінде қалыптасатын білім, білік, дағдылар жиынтығы, сонымен 

қатар, қандай да бір қызметті орындай алу қабілеттілігі, ол күнделікті өмірдің 

нақты жағдайларында пайда болатын проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде 

шешуге мүмкіндік беретін қабілеттілік. 

Әдістеме (Методика) – 1) әдістер жиынтығы; 2) оқыту немесе ғылымды 

зерттеу әдістері туралы ілім; 3) педагогиканың жеке пәндерден берілетін білім 

көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін 

саласы.  

Lesson study – мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге 

бағытталған, сабақтағы іс-әрекеттегі зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын 

педагогикалық тәсіл. 

Коллоквиум (лат.colloguim-әңгіме, әңгімелесу) – оқу сабақтары 

нысандарының бір түрі; оқытушылардың білім алушылардың білімін тексеру 

мақсатында әңгімелесуі. 

Кері байланыс – қандай да бір жағдайға немесе әрекетке арналған жауап, 

пікір.  

Рефлексия – адамның өз істерінің мәнін түсіну, ойлану барысында өзіне 

өзінің нені, қалай жасағаны туралы толық және анық есеп беруі немесе өзі әрекет 

барысында басшылыққа алған ережелер мен кателерді мойындауы не жоққа 

шығаруы. 

Критерий  анықтау немесе классификациялау кезіндегі бағалаудың 

белгісі. 

Белгі – бұл символ, оқу жетістіктерін бағалаудың саны, әріп, не басқа түрде 

берілетін шартты-формальды, мөлшерлік көрінісі. 

Интерпретация (interpretation)  1) нақты тілде ұсынылған кейбір 

синтаксистік аяқталған мәтіннің мағынасына түсініктеме беру; 2) мәліметтерді, 

әдетте, программада немесе оның қандай да бір үзіндісінде (операторда) 

агрегациялаудың, алгоритмдік мәнін автоматты түрде табу мен талдауды 

орындау, логикалық қорытынды. 

Құрылымдалмай бөлінген топтардағы топтық жұмыс – топтық 

жұмысты ұйымдастыру нысаны. Білім беруші білім алушылардың қабілеттерін, 

көшбасшылық қасиеттерін ескермей, кездейсоқ таңдау әдісімен топқа бөледі. 
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

ҚР   Қазақстан Республикасы 

ҚР ҒжЖБМ Қазақстан Республикасы Ғылым 

және жоғары білім министрлігі 

ҚР ОАМ Қазақстан Республикасы Оқу-

ағарту министрлігі 

ҚР МЖМБС Қазақстан Республикасы 

Мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарты 

ЖОО Жоғары оқу орны 

МДҰ Мектепке дейінгі ұйым 

МЖДБ Мектеп жасына дейінгі балалар 

LS Lesson Study 

БТ Бақылау тобы 

ЭТ Эксперимент тобы 

WEB Бүкіләлемдік торап 
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КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің көкейкестілігі. Қазіргі уақытта еліміздің білім беру жүйесінде 

оқыту мен тәрбиелеудің мазмұны, формалары, әдістері жаңартылып, заманауи 

тетіктерін іздеу жүзеге асырылуда. Әлемдік білім жүйесі жаңаруда, балалар 

өзгеруде, бұл педагогтің біліктілігіне жаңа талаптардың жүктелуіне әкеледі. Осы 

бағыттағы шешімдердің бірі lesson study әдістемесін педагогтердің зерттеушілік 

құзыреттілігін дамыту құралы ретінде пайдалану мүмкіндігі туындайды. 

Қоғамдағы қарқынды өзгерістер бүгінгі болашақ педагогтен 

шығармашылықпен ойлауға қабілетті, өзіндік ойы бар, бастамашылдық сияқты 

жаңа қасиеттердің болуын қажет етеді.   

Педагогтердің кәсіби даярлығын жоғары деңгейге көтеру мемлекеттің 

ұлттық саясатының құнды басымдықтарының бірі. Қазақстан Республикасының 

Президенті Қ.К.Тоқаев өзінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына 

Жолдауында: «Білім беру жүйесіне жігерлі әрі білікті мамандар қажет. Жоғары 

оқу орындары мамандардың сапалы даярлануына жауап беруге міндетті», – деп 

көрсеткен еді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы өзінің сөзінде: «Ғылымды 

дамыту – біздің аса маңызды басымдығымыз... Жалпы, еліміздің білім беру және 

ғылым саласының алдында кезек күттірмес ауқымды міндет тұр [1]. Бұл – уақыт 

талабына сай болуымен қатар, әрқашан бір адым алда жүріп, тың жаңалықтар 

ұсына білу деген сөз», – деп инновациялық әрекетке даяр болудың маңызын атап 

көрсеткені белгілі.  

Болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлауға қойылатын 

талаптың бірі бүгінгі қоғамдық сұранысқа жауап беретіндей білімді меңгерумен 

қатар, ғылыми және шығармашылық ізденістерді жүзеге асыра алатын 

зерттеушілік құзыреттіліктері дамыған мамандарды даярлап шығару.    

Қазақстан Республикасы «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасының 

Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрығына қосымша 

«Педагогтің кәсіби стандартында»: «Педагогтік іс-әрекет – бұл бір адамның 

басқа адамға тікелей әрекет жасауы емес, олардың өзара әрекеттесуі», - деп 

көрсетілген. Стандартта педагог қызметінің маңыздылығына ерекше назар 

аударған. Кәсіби стандарт «Педагог» білім бағдарламаларын қалыптастыруға, 

оның ішінде білім ұйымдарының қызметкерлерін оқытуға, білім ұйымдарының 

бітірушілері мен қызметкерлерін сертификаттауға арналған құжат. Аталған 

кәсіби стандартта педагогтің еңбек қызметі беске  бөлініп қарастырылған: оқыту, 

тәрбиелеу, әдістемелік, зерттеушілік және әлеуметтік-коммуникативтік [2].    

Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің 1-ші еңбек қызметі «Оқытушылық» 

бойынша оқу ақпаратын таратады, өз бетімен оқуды үйретеді; 2-ші еңбек қызметі 

«Тәрбиелік»: білім алушыларды әлеуметтік құндылықтар жүйесіне тартады; 3-

ші еңбек қызметі «Әдістемелік»: білім үдерісін әдістемелік қамтамасыз етуді 

жүзеге асырады; 4-ші еңбек қызметі «Зерттеушілік»: білім мазмұнын меңгеру 

деңгейін зерделейді, білім ортасын зерттейді; 5-ші еңбек қызмет «Әлеуметтік-

коммуникативтік»: кәсіби қоғамдастықпен және білімнің барлық мүдделі 
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тараптарымен өзара әрекеттесуді жүзеге асыратын бес еңбек қызметі 

белгіленген: «білім», «іскерлік пен дағдылар», «тұлғалық және кәсіби 

құзыреттіліктердің»   көрсеткіштерінен тұрады [2,б. 5].    

 Аталған еңбек қызметінің дескрипторлары деңгей бойынша сипатталған, 

демек болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагог қызметінің құндылығын және  

зерттеушілік құзіреттілігін   ашып көрсетеді.Жоғары білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартында: құзыреттілік – оқу үдерісінде алған білімді, 

шеберлік пен дағдыны кәсіби қызметте практикалық тұрғыда пайдалана білу 

қабілеті, – деп атап көрсетілген  [3].   

Жоғары оқу орнында білім алушылар барлық кәсіби қызмет түрлерін 

меңгере отырып,  зерттеушілік құзіреттілік арқылы білім алуда   шығармашылық 

ізденістерге, педагогикалық тәжірибені зерттеуге, рефлексия, жобалау, 

диагностика, инновациялық технологияларды жүргізу мәселесіне басымдық 

берілуі қажет.Ал, «Назарбаев  Зияткерлік мектептері» ДББҰ 

Педагогикалық шеберлік орталығы ұсынған мұғалімдердің біліктілігін арттыру 

бағдарламасында: «Білім беру  бағдарламаларын әзірлеу барысында 

педагогтердің бойында қалыптастыруға қажетті дағдылар» нақты  айқындалған. 

Бұл құжаттар бүгінгі жоғары оқу орнында білім алушылар болашақ педагог-

тәрбиешілер болғандықтан солардың ішінде біздің жұмысымызға тікелей 

қатысты ғылыми-зерттеу, сын тұрғысынан ойлау, білімді шығармашылық 

тұрғыда қолдана білу қабілеттерін, сондай-ақ проблемаларды шешуде  

зерттеушілік құзіреттіліктерін университет қабырғасында меңгерту қажеттігін 

аңғартады [4].  

 Біз қарастырып отырған болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту  арнайы  

зерттеу нысаны болмағанымен, жалпы болашақ педагогтердің  зерттеушілік 

құзыреттілігін дамыту мәселелері әр қырынан талданғанына,  қарастырылғанына 

зерттеу барысында көз жеткізілді. Теориялық еңбектерді зерделеу нәтижесі 

психология мен педагогика ғылымдарындағы болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы 

дамыту мәселесінің ғылыми бағыттарының сипаттарын  айқындауға мүмкіндік 

берді.  Қазақстан Республикасы жоғары білім берудің мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандартында болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін дамыту, білім 

мазмұнын жетілдіру мәселелері басты міндет болып саналады.Қазіргі кезде білім 

беру саласындағы әлемдік білім кеңістігіне ұмтылуға байланысты жасалынып 

жатқан талпыныстар   болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзіреттілігін дамытып, білімі мен біліктерін өмірдің жаңа 

жағдайына пайдалана білуге үйрету қажеттілігін туғызады.Шындығында, әлем 

қарыштай дамып,  мектепке дейінгі білім беру саласында  ұдайы өзгерістер жүріп 

жатыр,  тәрбиеші-педагог мамандығына деген сұраныстардың көбеюі, яғни 

болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  үздіксіз оқып, білім алуға, өзін 

кәсібін жетілдіріп, қиындықтардан шығу жолдарын қарастыруы заңдылық.  

Қазіргі таңда аталған өзгерістерге сәйкес  мектепке дейінгі  білім беру саласының  
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мақсаты – жылдам өзгеріп отыратын жағдайларда алынған білімдерді тереңдету 

арқылы болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  кәсіптік іс-әрекетке 

қатысты зерттеушілік құзіреттілігін дамыту   негізінде еркін бағдарлай білуге, 

өзін-өзі іске асыруға, өзін-өзі дамытуға және өз бетінше дұрыс, адамгершілік 

тұрғысынан жауапты шешімдер қабылдауға құзыретті жеке тұлғаны 

қалыптастыру деп анықталып отыр. Бұл мақсатты жүзеге асыру жоғары оқу 

орнындағы білім беру барысында  болашақ мектепке дейінгі  ұйым 

педагогтерінің  сапалы білім алуын зерттеушілік іс-әрекетке тиімді дайындау 

мүмкіндігін беретін  зерттеушілік құзіреттілігін  дамытуды тереңдете зерттеуді 

қажет етеді [5-8]. 

Зерттеушілік құзыреттілікке бағытталған білім беру оны  тиімді 

ұйымдастырудың мән-мазмұнын, әдіс-тәсілдерін құрастыру және оны меңгеру 

арқылы жүзеге асырылады. Сондықтан зерттеушілік құзыреттіліктің  ғылыми 

негіздерін игеру, оның оқыту үдерісіндегі рөлін және  болашақ мектепке дейінгі  

ұйым педагогтеріне ықпалын анықтау,   білім берудің жаңа нәтижелерін 

қалыптастырудың педагогикалық шарттарын белгілеу маңызды зерттеу 

мәселелерінің бірі екені сөзсіз. 2015 жылдың қараша айынан «Назарбаев 

Зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы Дүниежүзілік 

Сабақты зерттеу қауымдастығының (WALS) ресми 18-ші мүшесі болып 

табылады және WALS Кеңесінің құрамына қабылданды. Сабақты зерттеу 

қазақстандық мектептерде педагогтердің кәсіби тәжірибесін жетілдіруге 

бағытталған сабақ барысында іс-әрекеттегі зерттеу жүргізудің ерекше 

педагогикалық тәсілі ретінде қолданылады [4,б. 16]. Осыған байланысты қазіргі 

уақытта «іс-әрекеттегі зерттеу»,- деп аталатын Lesson Study педагогикалық 

әдісін қолдану өзекті.Бұл тәсіл XX ғасырдың жетпісінші жылдарында 

Жапонияда тәжірибені жақсарту және жетілдіру мақсатында пайда болған. 

Сабақты зерттеу тәсілі Макота Йошида Америка Құрама Штаттары мен 

Ұлыбританияда жаңа тәсілдің таныстырылымын жасағаннан кейін, Жапониядан 

тыс жерлерде 2007 жылдан бастап танымал бола бастады.  Аталған елдердің 

зерттеушілері жапондық ғалымдардың халықаралық зерттеу аясында 

көрсетілген академиялық жоғары жетістіктеріне ықылас танытты [9-12]. 

Қазір уақытта Шығыс Азияда Lesson Study Жапониямен қоса, Сингапурде, 

Гонконг пен Қытайда қолданылады. Бұл тәсіл сонымен қатар батыс елдерінде де, 

соның ішінде АҚШ-та, Ұлыбританияда, Швецияда және Канадада қолданылуда. 

Ал, барлық қазақ ойшылдары мен ағартушыларының педагогикалық 

идеяларының негізінде жастардың танымдық мәселелері жан-жақты көтеріліп, 

әлі күнге дейін педагогкалық үдерісте кеңінен пайдаланылып келеді. 

Қазақ халқының ойшылдары Әбу Насыр әл-Фараби [13], Ж. Баласағұн [14], 

Қ.А.Яссауи [15], Ы.Алтынсарин [16], А.Құнанбайұлы [17], Мәшһүр-Жүсіп 

Көпеев [18]   еңбектерінде жастарды білімге, ізденуге, ғылымға бет бұру 

мәселесіне назар аударады және Ш.Құдайбердиев [19], А.Байтұрсынов [20], 

Ж.Аймауытов [21],  М.Жұмабаев [22]   және т.б. еңбектерінде жастарды зерттеу 

іс-әрекетіне, ойлау өнерін шарықтау шегіне жеткізу тұрғысында қарастырған. 
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Зерттеушілік-танымдық әрекеттер туралы ой-пікірлер ХVІІ-ХІХ ғғ. 

классикалық философтар (Дж.Локк, Б.Спиноза, И.Фихте, Ф.Шеллинг, И.Кант, 

Г.Гегель) еңбектерінде   бастау  алғаны белгілі. Зерттеушілікті  дамыту мәселесі 

сана мен өзіндік сана тұрғысынан (С.Л.Рубинштейн [23],   А.Н.Леонтьев [24], 

Л.И.Божович [25], И.И.Чеснокова [26], Н.И.Чуприкова [27], В.И.Слободчиков 

[28], Ф.И.Исаев [29],   өзін-өзі дамытуды қамтамасыз ететін тұлғаның сапасын  

қалыптастыру механизмі жағынан (Н.И.Гуткина [30],  А.В.Петровский [31], 

Б.З.Вульфов [32], В.Н.Харькин [33], теориялық және практикалық ойлау мен 

өзін-өзі тануға әрекетін саналы түрде бағыттай білу қабілеті (Л.С.Выготский 

[34], В.В.Давыдов [35],  Ю.Н.Кулюткин [36], Г.С.Сухобская [37]  туралы 

мәселелерімен байланысты қарастырылды.  

Құзыреттілікті психологиялық категория ретінде құзыреттілікке 

негізделген іс-әрекеттің құндылықты негіздерін Дж.Равен [38], А.К.Маркова 

[39], М.А.Холодная [40], педагогикалық категория ретінде А.В.Хуторской [41], 

Г.И.Гузева [42],   және т.б. қарастырған. Тұлғаны дамытуда іс-әрекетке 

негізделген құзыреттілік тұғырының жалпы теориялық идеялары 

К.А.Абульханова-Славская [43], Б.Г.Ананьев [44], А.Г.Асмолов [45] және т.б. 

еңбектерінде зерделенсе, білім берудегі субъектілік қарым-қатынас теориялары 

С.Б.Гершунский [46], И.А.Зимняя [47], И.С.Якиманская [48], В.В.Сериков [49], 

А.И. Савенков [50]    және т.б. еңбектерінде тұлғалық сапалар және мінез-

құлықпен, қарым-қатынастағы қабілеттіліктермен, білім және іскерліктермен 

байланыстыра зерттелді. 

Студенттердің зерттеушілік қызметін қалыптастырудың психологиялық-

педагогикалық проблемалары бойынша В.И.Андреев [51], Ю.К.Бабанский [52], 

В.В.Давыдов [53], С.И.Архангельский [54] және т.б. еңбектерінде 

қарастырылған. Студенттердің зерттеу қызметінің ерекшеліктері, формалары 

және педагогтар мен студенттердің ынтымақтаса жұмыс істеу түрлері бойынша 

Н.В.Сычкова [55], Л.И.Аксенов [56], Б.И.Сазонов [57]   және т.б. студенттердің 

ғылыми-зерттеу жұмыстарының әлеуметтік функциялары және зерттеу 

қызметінің кешенді жоспарлау тәжірибесі бойынша Л.Г.Квиткина [58]     және 

т.б.; студенттердің ғылыми-зерттеу қызметі мен оқу процесінің педагогикалық 

талаптарға сай өзара байланысы бойынша В.Н.Намазов [59]   және т.б.); 

студенттерді оқыту процесі барысында зерттеушілік біліктілігін қалыптастыру 

проблемалары П.Ю.Романова [60]      және т.б болашақ маманның ғылыми-

зерттеу мәдениетін дамыту мәселелерін қарастырған. 

Маманның зерттеушілік іс-әрекетін арттыру әдіснамасы мен әдістері, әрі 

оның оқу үдерісіндегі маңызы туралы В.И.Загвязинский [61], В.И.Богословский 

[62], В.В.Краевский [63], И.А Зимняя [64],  Е.В.Бережнова [65],  және т.б. 

еңбектерінде көрініс тапты. Отандық ғалымдар еңбектерінде зерттеушілік 

мәдениетінің тұжырымдамасын З.А.Исаева [66], Ш.Т.Таубаева [67]  мұғалімнің 

зерттеушілік мәдениеті туралы қарастырды. Жоғары оқу орындарында 

студенттердің танымдық ізденімпаздығын қалыптастыру мәселесі бойынша 

Р.С.Омарова [68]     қарастырса, жоғары оқу орындарындағы зерттеушілік 
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әрекеттің даму тарихын және теориясы мен технологиясы мәселесін 

Г.К.Ахметова [69], А.А.Булатбаева [70], А.К.Мынбаева [71],  

А.М.Кудайбергенова [72],   Е.С.Оналбеков [73]   және т.б. зерттеген.  

Соңғы жылдары университеттік білім беру жүйесінде ғылыми зерттеу 

дағдыларын қалыптастыру мәселесін философия докторы (PhD) дәрежесін алу 

үшін дайындалған диссертацияларда А.С.Мизимбаева [74] бастауыш сынып 

мұғалімдерінің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруды А.Д.Сыздықбаева 

[75], болашақ әлеуметтік педагогтардың зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруды А.К. Жексенбинова [76] ақпараттық-коммуникациялық 

технологиялар арқылы болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

басқарушылық құзыреттілігін қалыптастыруды  Ғ.Т.Абилбакиева [77], болашақ 

бастауыш сынып мұғалімдерінің метақұзыреттілігін дамытуды  Қ.Б.Жанадилова 

[78], болашақ мамандарды бастауыш сынып оқушыларының зерттеушілік іс-

әрекетін дамытуға даярлауды Ұ.Б.Ахатаева [79]  зерттеген.Ал, lesson study 

әдістемесі Жапонияда  мамандардың зерттеушілік мәдениетінің концепциясын 

Chen  X.,  Yang, F. «Жапон мұғалімдерінің lesson study арқылы оқу 

бағдарламасының реформасын құру». Dudley P.( lesson study қалай жұмыс 

істейді және тамаша оқу мен оқытуды тудырады).  Kuno H. (Жапониядағы lesson 

study арқылы оқу жоспарын дамыту). Lewis K.,  Takahashi A.( lesson study  

арқылы оқу жоспарын реформалауды жеңілдету). Lewis  C.,  Tsuchida T. (Зерттеу 

сабақтары Жапондық  білім беруді қалай дамытады). Nakano K. (Жапониядағы 

білім беру әдістерін зерттеу). Stigler, J.W.,  Hiebert  J. (Оқытудағы олқылықтар). 

Takahashi A.,  Yoshido  M. (lesson study  қауымдастығын құру)  [80]   және т.б. 

еңбектерде қарастырылған. 

Әлемдік тәжірибені ескере отырып, жаңартылған білім беру 

бағдарламаларын кеңейту бағытында тың идеялар туындап, мектепке дейінгі 

білім беру  мазмұнын жетілдіру жалғасын табуда. Жасалынып жатқан игі істер 

болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің ойлау белсенділігін дамытып, 

білімі мен біліктерін өмірдің жаңа жағдайына пайдалана білуге үйрету 

қажеттілігін туғызады. Ал мұндай тұлғаға қойылатын бірінші кезектегі нақты 

талаптар – шығармашылық, белсенділік, жауаптылық, терең білімділік, 

зерттеушілік, кәсіби сауаттылық.  Берілген мәселе бойынша ғылыми 

педагогикалық зерттеулерді талдау   lesson study әдістемесі негізінде болашақ 

мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін дамытудың 

жаңа бағыттарын ашуға мүмкіндік берді. Бірақ, lesson study әдістемесі негізінде 

болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін 

дамыту мәселесі әлі де болса жетілдірулерді қажет етеді. Осы тұрғыдан lesson 

study әдістемесі негізінде болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  

зерттеушілік құзыреттілігін дамытуда: 

- lesson study әдістемесі негізінде болашақ мектепке дейінгі  ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін дамыту көкейкестілігінің арта 

түсуіне қарамастан, теориялық және әдіснамалық негіздерінің жасалмауы 

арасында; 
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- болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігін дамыту қажеттілігі мен қазіргі қолданыстағы lesson study 

әдістемесі негізінде бұл мәселені шешу мүмкіндіктерінің пайдаланылмауы 

арасында; 

- болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытуды тәжірибеде жүзеге асырудың оқу-әдістемелік жағынан 

жеткілікті түрде қамтамасыз етілмеуі арасында қарама-қайшылықтар туындап 

отыр.  

Осы бөліп көрсетілген қарама-қайшылықтардың шешімін іздестіру, зерттеу 

мәселесін айқындауға және зерттеу жұмысымыздың тақырыбын «Болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson 

study  әдістемесі арқылы дамыту», - деп таңдауға негіз болды.  

Зерттеудің мақсаты: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытуды 

теориялық-әдіснамалық негіздеу, және оның әдістемесін тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сынақтан өткізу. 

Зерттеу нысаны: жоғары оқу орындарындағы біртұтас педагогикалық 

үдеріс. 

Зерттеу пәні: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту үдерісі. 

Зерттеу болжамы: егер,  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың 

теориялық  қағидаларына  сәйкес  оның  әдістемесі  жасалып,  оқыту  үдерісіне 

ендірілсе, онда  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігі жоғары деңгейде  дамиды,  өйткені,  бұл  жағдайда  болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің lesson study  әдістемесі туралы білімдері 

кеңейіп,  оқу іс-әрекетінде жүзеге асыруға негіз болады.   

Зерттеудің міндеттері 

-  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздерін айқындау; 

-  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік   

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық және 

шетелдік тәжірибесін сараптау; 

˗  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың  құрылымдық-

мазмұндық моделі мен әдістемесін жасау; 

˗  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту мақсатындағы 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында әдістеменің тиімділігін тексеру 

және ұсыныстар даярлау.  
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Зерттеудің жетекші идеясы: болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін дамытуда lesson study  әдістемесін 

пайдалану, оның кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпалын тигізеді 

Зерттеу көздері: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы; ҚР 

Оқу-ағарту министрлігінің  мектепке дейінгі білім беру мәселелеріне қатысты 

көрсеткіш (норматив) құжаттары мен оқу-әдістемелік кешендері (стандарттар, 

үлгілік  бағдарламалары, оқулықтар, оқу құралдары және т.б.); зерттеу тақырыбы 

бойынша философ, психолог, педагогтердің еңбектері; тәрбиеші-педагогтардың  

және автордың озық тәжірибелері. 

Зерттеудің әдіснамалық негіздері: Философиялық таным теориясы, 

тұлғалық-бағдарлық теориясы (В.В.Сериков, В.В.Давыдов, И.С.Якиманская), 

ізгілік-тұлғалық теориясы (тұлғалық қасиеттер тұтас жиынтығының дамуының 

білім беру жүйесіндегі білім алушылардың орталығы), жеке тұлғаның дамуы мен 

құзыреттілік- іс-әрекеттік теориялары, құндылықтар теориясы (И.Я.Лернер, 

Г.И.Щукина), тұлғалық іс-әрекеттік  тұғыр (В.А.Сластенин, Н.В.Кузьмина, 

жүйелілік ілімі (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, С.Л.Рубинштейн, құзыреттілік 

тұғыр (Б.Т.Кенжебеков, Г.Ж.Меңлібекова, А.К.Маркова,М.В.Прохорова, 

Дж.Равен, А.И.Пискунов, В.И.Журавлев, А.А.Реан, А.А.Вербицкий) теория мен 

практиканың байланысы туралы философиялық ілімдер, біртұтас педагогикалық 

үдеріс теориясы, дидактикалық, педагогикалық-психологиялық 

тұжырымдамалар. 

Зерттеудің әдістері 

- теориялық әдістер: философиялық, педагогикалық, психологиялық, 

әдістемелік зерттеулер мен ғылыми еңбектерге талдау, жинақтау, жүйелеу, 

салыстыру, контент талдау, педагогикалық модельдеу, құрылымдау, 

ассоциациялау; 

- эмпирикалық әдістер: – сауалнама, бақылау, тестілеу, зерттеушілік 

тапсырмаларды талдау, өзіндік бағалау, алынған сандық, сапалық нәтижелерге 

математикалық статистикалық талдау жасау. 

Зерттеудің ғылыми жаңалығы және теориялық маңыздылығы 

төмендегілер болып табылады:  

1. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздерінің айқындалуы; 

2. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік   

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық және 

шетелдік тәжірибесінің сарапталуы; 

3. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың  құрылымдық-

мазмұндық моделі мен әдістемесінің жасалуы; 

4. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту мақсатындағы 
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тәжірибелік-эксперименттік жұмыс барысында әдістеме тиімділігінің тексерілуі 

және ұсыныстар даярлануы.  

Зерттеудің практикалық маңызы:  болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы 

дамытудың    әдістемесі құрастырылды және тәжірибе жүзінде оның тиімділігі 

тексерілді. «Lesson study әдістемесі негізінде  мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігі» элективті курс бағдарламасы және  

«Сабақты зерттеу (lesson study)» әдістемелік құралы дайындалды және болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне  арналған   нұсқаулықтар әзірленді.  

Зерттеудің нәтижелерін мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту 

педагогикасы  мамандарын даярлайтын педагогикалық колледждерде, ЖОО - да  

және ғылыми-педагогикалық кадрлар біліктілілігін арттыру орталықтарында 

қолдануға болады.Зерттеу жұмысы үш кезеңде жүргізілді.  

Бірінші кезеңде (2018-2019 жылдары) теориялық-ізденушілік: зерттеу 

мәселесі анықталып, оның мақсаты мен міндеттері айқындалды, зерттеудің 

ғылыми аппараты құрастырылды, зерттеудің теориялық негізі жасалды. Зерттеу 

мәселесіне байланысты философиялық, әлеуметтік, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік әдебиеттер қарастырылды; әдебиеттерге 

салыстыру сараптамасы жүргізілді, зерттеу мәселесіне сәйкес алдыңғы қатарлы 

тәжірибелер жинақталып, дидактикалық материалдар зерделенді, анықтаушы 

эксперимент жүзеге асырылды. Отандық, шетелдік іргелі ғылыми зерттеулерге 

талдау жасау барысында қарастырылып отырған мәселенің ғылыми-теориялық 

негіздері анықталды, ғылыми мақалалар дайындалып, басылымдарда жарық 

көрді. Зерттеу мәселесі бойынша материалдар жинақталып, жүргізілетін 

жұмыстардың мақсат-міндеттері, мазмұны анықталды.   

Екінші кезеңде (2019-2020 жылдары)  эксперименттік: тәжірибелік-

эксперименттің қалыптастырушы кезеңі жүргізілді, эксперимент барысында 

зерттеудің логикасы негізделіп, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі жасалды, оның өлшемдері мен көрсеткіштері 

айқындалып, соған сәйкес деңгейлері анықталды. «Lesson study әдістемесі 

негізінде  мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігі» 

элективті курс бағдарламасы, «Сабақты зерттеу (Lesson study)»  әдістемелік 

құралы, тәрбиеші-педагогтерге арналған  нұсқаулық даярланды және тәжірибе 

жүзінде оның тиімділігі тексерілді, ұсыныстар берілді.  

Үшінші кезеңде (2021-2022 жылдар) қорытынды: эксперименттік жұмыс 

барысында алынған барлық мәліметтердің қорытындысы шығарылды. Зерттеу 

нәтижелері талқыланып, статистикалық-математикалық өңдеу жұмыстары 

жүргізілді, диссертацияны талапқа сай рәсімдеу жүзеге асырылды.  

Қорғауға ұсынылатын қағидалар 

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы   дамыту – оның жалпы кәсіби 

дайындығының құрамдас бөлігі ретінде жоғары деңгейдегі ғылыми-зерттеушілік 
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әрекетіне негіз болатын ««зерттеушілік құзіреттілік»  жайындағы білімі мен оқу 

мен оқыту үдерісінде жаңартпалы әрекет түрлерін білуі,  болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі 

арқылы дамыту  әдістерінің мәнін, қызметін түсінуі, болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерінің  жаңашылдыққа бейімделуі, тың  идеяларды жүзеге 

асыруда тәуекелге баруы сияқты бір-бірімен тығыз байланысқан 

компоненттерден тұратын тұлғаның кешенді сапасы. 

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың әдіснамалық 

тұғырлары: құзыреттілік, іс-әрекеттік, жүйелілік, синергетикалық тұғырлар 

нақты ғылыми-әдіснамалық ұстаным ретінде танылады. Зерттеушілік 

құзыреттілікті құзыреттілік тұғыр тұрғысынан  қарау білім, білік және дағды 

арқылы мәселелерді өз бетінше шешетін, өзін-өзі дамыта алатын тұлғалық 

қасиеттерді пайдалана алу мүмкіндігі.  

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделінің жасалуы, онда болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігінің  мотивациялық, мазмұндық, іс-

әрекеттік құрамдас бөліктерінің бірлігінен тұратын құрылымын түзеді. 

 - Болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытудың әдістемесі:  тәрбиеші-педагогқа арналған: «Lesson 

study әдістемесі негізінде  мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі» элективті курс бағдарламасы, «Сабақты зерттеу (lesson study)»  

әдістемелік құралы және  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне  

арналған  зерттеушілік  нұсқаулықтардан тұрады. 

Зерттеу базасы ретінде Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті мен Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті алынды. 

Зерттеудің талқылануы мен жариялануы. Зерттеудегі негізгі ойлар, 

диссертацияның негізгі мазмұны, ондағы негізгі тұжырымдар халықаралық, 

республикалық ғылыми-практикалық конференцияларда және бақылау Комитеті 

бекіткен тізімдегі республикалық басылымдарда жарық көрді. 

Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 14 мақала жарық көрді. Соның 

ішінде 1-еуі Scopus деректер қорына енетін жарияланымда: 

1.  Psychological and pedagogical bases of research formation competence of 

preschool teachers in the contex of lesson study. Cyprus Journal of Pedagogical 

Sciences, 17(4), 1359-1372. https://doi.org/10.18844/cjes.v17i4.7160 Myshbaeva G., 

Kyakbaeva U., Khairlaeva G., Kamzaeva K., Baytas N.  (2022). 

2.  Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби біліктілігін дамытудың тиімді 

құралы ретінде. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, «Педагогика ғылымдары» 

сериясы- Алматы, №3 (63), 2019.  165-169 б., Мышбаева Г.М., Қыяқбаева Ұ.Қ. 

3.    Особенности современного дошкольного образования в Южной Корее: 

опыт изучения. Вестник КазНПУ имени Абая, серия «Педагогические науки» 

№1 (42), 2020 г., 164-171стр., Мышбаева Г.М., Намин Ш., Қонысбаева А. Б. 
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4. Бастауыш сынып оқушыларын белсенді интеллектуалды ізденіске 

баулудағы шығармашылық тапсырмаларды ұйымдастырудың педагогикалық 

және психологиялық негізі. Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршысы, - «Педагогика 

ғылымдары» сериясы- Алматы, №3(48), 2021 ж., 292-296 б., Мышбаева Г.М., 

Қыяқбаева Ұ.Қ. 

5. Применение принципов духовно модернизации в обучении студентов-

требование времени. Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды 

Украина, 25 декабря 2018г., 193-198 стр. Мышбаева Г.М.,  Альдибекова Ш. 

6. Болашақ педагогтердің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру 

мәселесінің ғылымдағы зерттелу жайы. Международная  научно-практическая 

интернет-конференция "Тенденции и перспективы развития науки и образования 

в условиях глобализации" Украина, 2020 г.,  207-209 стр. 

7.   Балабақша ойындарының бала психологиясына әсері. Аl farabi journal   

8th international conference on social sciences    21-22 july. Turkey, 2020 г., 26-29 

стр. Мышбаева Г.М.,  Альдибекова Ш., Жакупова А. 

8. Профессиональное казахское изобразительное искусство в системе 

искусствоведческой подготовки студентов. Международная научная интернет-

конференция «Тенденции и перспективы развития науки и образования в 

условиях глобализации» Мин. Обр. и Науки Украйны, университет Григория 

Сковороды в Переяславе, 31 января 2022 г.,  139-141 стр. 

9. Болашақ педагог мамандардың кәсіби құзыреттілігін «Lesson Study» 

технологиясы негізінде дамыту. IV Жаhандық ғылым және инновациялар 2019: 

Орталық Азия. Халықаралық-ғылыми практикалық конференция. 2019 жыл 21 

қаңтар. 256-258 б. 

10.   Жоғары оқу орындарында білім берудің әлемдік деңгейіне сай білім 

беру үрдістері. «Көшбасшылық және менеджмент: Теория мен практиканың 

қазіргі даму тенденциялары» Халықаралық ғылыми-практикалық конференция. 

Алматы, 128-130 б. Мышбаева Г.М., Қыяқбаева Ұ.Қ. 

11. Педагог-тәрбиеші мамандардың кәсіби құзіреттілігін "lesson study" 

технологиясы негізінде дамыту. Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті 

«Жас ғалым-2019» атты VІI Халықаралық ғылыми-практикалық  

конференциясы. 2019 ж., 22 ақпан. 172-174 б. Мышбаева Г.М., Қыяқбаева Ұ.Қ. 

12.   Мектеп жасына дейінгі балалардың зерттеушілік дағдыларын дамыту. 

VII Халықаралық ғылыми- педагогикалық конференция «Global science and 

innovations 2019: Орталық Азия» Нұр-Сұлтан, 25-28 қыркүйек. 377-380 б. 

13. Іс-әрекетті зерттеу топтары оқытушылардың кәсіби біліктілігін 

дамытудың тиімді құралы ретінде. VІII Халықаралық ғылыми- педагогикалық 

конференция «Global science and innovations 2020: Орталық Азия» 29 ақпан. 2020 

ж. Нур-Султан (Астана),  8-11 бет. 

14. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің құзіреттілігін дамыту. 

Республикалық ғылыми-практикалық конференция. Академик Е.А. Бөкетов 

атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті, Қарағанды, 2020 ж., 771-775 б. 

Мышбаева Г.М.,   Қожағұлов А., Мамытбаева Ж. 
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Диссертацияның құрылымы. Диссертация кіріспеден, үш тараудан, 

қорытындыдан, пайдаланылған әдебиеттер тізімі және қосымшадан тұрады. 

Кіріспе бөлімінде зерттеу тақырыбының көкейкестілігі негізделді, ғылыми 

аппараты: нысаны, пәні, мақсаты, міндеттері, жетекші идеясы, әдіснамалық-

теориялық негіздері, зерттеу көздері, әдістері, негізгі кезеңдері, ғылыми 

жаңалығы мен теориялық және практикалық маңыздылығы, ғылыми болжамы, 

қорғауға ұсынылатын қағидалар ашып көрсетілді.  

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздері» деп аталатын бірінші тарауда «lesson study», 

«зерттеушілік», «зерттеушілік құзыреттілік» ұғымдары мен «болашақ мектепке 

дейінгі  ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі 

арқылы  дамыту» түсінігіне сипаттама беріліп мәселенің  ғылыми-педагогикалық 

әдебиеттерде зерделену жайы талданды, болашақ педагогтердің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың отандық және 

шетелдік тәжірибесі сараланды. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамыту мәселесін 

зерттеудің әдіснамалық тұғырлары таңдалып алынды. 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудың ғылыми-

тәжірибелік алғышарттары» атты екінші тарауда мектепке дейінгі   ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін дамытудың қазіргі жағдайы, 

құрылымы мен қызметі зерделенді. Болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы 

дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделі ұсынылды. 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудағы тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс мазмұны» деп аталатын үшінші тарауда   болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін дамыту 

әдістемесі мен механизміне талдау жасалынып, тәжірибелік-эксперименттік 

жұмыстың мазмұны және оның нәтижелері көрсетілді. Сонымен қатар 

ұсынылған әдістеме, тәжірибелік-эксперименттік зерттеу нәтижелері 

талқыланып, қорытындыланады. 

Қорытынды бөлімде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудағы 

теориялық және эксперименттік жұмыстың нәтижелеріне негізделген 

тұжырымдар мен ғылыми тұрғыдан ұсыныстар берілді. Пайдаланылған 

әдебиеттер тізімінде зерттеу барысында қарастырылған философиялық, 

педагогикалық, психологиялық және әдістемелік әдебиеттер қамтылды. 

Қосымшада зерттеу үдерісінде қолданылған материалдар берілді. 
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1 БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ 

ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН LESSON STUDY ӘДІСТЕМЕСІ 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ-ӘДІСНАМАЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту мәселесінің  ғылыми-

педагогикалық әдебиеттерде зерделену жайы 

ХХІ ғасырда білімнің, жалпы қоғамның дамуын қамтамасыз ететін 

басымдықтағы құндылықтардың жеделдете ауысып жатқаны айқын байқалуда. 

Жалпы адамзат өркениетінің жылдам қарқынмен басқан әр қадамы өмірге 

бейімделгіш жаңа шарттар мен оларға тән амал-тәсілдердің де туындауына негіз 

болып отыр. Әлемнің барлық елдерінде дерлік ұлттық білім берудің барлық 

жүйесіне қозғау салатын реформалау немесе жетілдіру үдерісі жүргізілуде.  

Қазақстан Республикасы  «Білім туралы»  Заңында  «Білім беру жүйесінің 

басты міндеті – оқудың жаңа технологияларын енгізу, халықаралық 

коммуникациялық желілерге шығу, ұлттық және жалпы адамзаттық 

құндылықтар, ғылым  мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды 

қалыптастыруға, дамытуға және кәсіби шыңдауға бағытталған білім алу үшін  

қажетті жағдайлар жасау», - деп атап көрсеткен [81]. 

Қазіргі кезде меңгерілген білім деңгейінің сапасы құзыреттілік бойынша 

өлшенеді. Педагогтің кәсіби құзыреттілігі – оның жан-жақты білімімен, ұстаздық 

шеберлігімен, оқытудың  жаңа әдістерін меңгеруімен және сол әдістерді тиімді 

пайдалануымен бағаланады.Республикамыздың білім беруге байланысты 

қабылдаған әрбір құжаттарында,   ғылымның әртүрлі саласында құзырет, 

құзыреттілік (өз ісін жетік, терең білетін маман деген ұғымда) типті сипаттағы 

сөздер кеңінен қолданылып келеді.   

«Құзырет» термині латынның «compete» деген сөзінен шыққан, тікелей 

аударғанда «білу», «жасай алу» деген мағынаны білдіреді. «Құзыреттілік» 

термині латынның «competentis»  бейім сөзінен туындап, белгілі бір сала 

бойынша жан-жақты хабардар болу мағынасын бере отырып, оқу пәнін оқыту 

үдерісінде қалыптасатын білім, іскерліктер мен дағдылар жиынтығы және 

қандай да бір қызметті орындай алу қабілеттілігі [82]. 

Құзыреттілікті қалыптастыру теорияларын Дж.Равен, Э.Б.Жалолова, 

W.Wester, W. Hutmacher, А.В. Хуторской, А.К.Маркова, И.А. Зимняя, В.А. 

Болотов, С.Е. Шишов, А.И. Субетто, А.И. Савенков, T. және т.б. еңбектерінде 

түрлі аспектілерде қарастырылған.  

Қазақстанда құзыреттілікті қалыптастырудың теориялық және практикалық 

аспектілерін К.С.Құдайбергенова [83], Ә.М.Мұханбетжанова [84], 

Г.Ж.Меңлібекова [85], Г.Ж.Джадрина [86], А.А. Бейсенбаева [87] және т.б. 

ғалымдар зерттеген . 

И.А.Зимняя [64, б. 41] «құзыреттілік» ұғымын  білімге негізделген адамның 

зияткерлік  және жеке басына байланысты әлеуметтік-кәсіби іс әрекетінің 

тәжірибесі деп түсіндірсе,   А.В.Хуторской  «құзыретке» өзара байланысты 
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мағыналық бағдар, білім, білік, дағды және тәжірибенің жиынтығынан 

көрінетін  білім беруге алдын-ала  қойылатын әлеуметтік талап (норма), ал 

«құзыреттілікке» білім алушының тікелей қатысуымен жүзеге асатын тиісті 

құзыретті игеру, меңгеру деп анықтама береді [41,б. 65].  Құзырет шешімін табуы 

тиіс бағыттар, міндеттер, рөлдер, тапсырмалар туындатады. Құзырет бұл 

игерілуге тиісті құзыреттіліктің мазмұны. Бұл жағдайда құзыреттілікті нақты бір 

құзыретті жүзеге асыру үшін іс-әрекетті табысты жүзеге асыру деп түсінеміз. 

Құзыреттілікке байланысты төмендегі 1-кестеден отандық және шетелдік 

зертеушілердің құзыреттілік ұғымына берген өзіндік анықтамаларын 

салыстырмалы түрде көруге болады. 

 

Кесте 1 - Отандық ғалымдардың «құзыреттілік» ұғымына берген анықтамалары 

 
Авторлар Анықтама 

Таубаева Ш.Т. Оқыту мен әлеуметтену үдерістері барысында меңгерген білім мен   

тәжірибеге  негізделген,  оның  жалпы  қабілеті  мен  іс-әрекетке 

даярлығы ретінде айқындалатын, тұлғаның кіріктірілген қасиеті. 

Тұрғынбаева Б.А. Өзінің  практикалық  әрекеті  арқылы  алған  білімдерін  өз  өмірлік 

мәселелерін шешуде қолдана алуы. 

Джадрина М.Ж. Мәселелерді  өзіндік  даму, өзіндік  басқару, білім, икемділік, 

дағдыны пайдалана отырып  шешуі. 

Құдайбергенова К.С. Қандай да бір сұрақтар төңірегінде беделді түрде шешім шығару. 

Кенжебеков Б.Т.  Күнделікті өмірдің нақты жағдайларында пайда болатын 

проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік. 

Айқынбаева Г.Қ. Оқыту нәтижесін өзгермелі жағдайда меңгерген білім дағдыны 

тәжірибеде қолдана алу, мәселені шеше білу, білім алушыға 

дайындығы сапасының құрылымдық сипатын анықтайтын жаңа 

сапа. 

Нургалиева Г.Т. Қандай да бір қызметті орындай алу қабілеттілігі. 

Ғалымжанова М.А. Күнделікті    өмірдің    нақты    жағдайларында    пайда    болатын 

проблемалар мен міндеттерді тиімді түрде шешуге мүмкіндік 

беретін қабілеттілік. 

 

Кесте 2 -  Шетелдік  зерттеушілердің еңбектеріндегі «құзыреттілік» ұғымының  

талдануы 

 
Автор Мәні мен мазмұны 

 

 
1 2 

Гершунский Б.С. 

 

Ол кейінгі педагогикалық ізденістер үшін, таңдап алынған бағытты 

түзете отырып, оқытудың нақты модельдерін жетілдіру үшін кеңістікті 

кеңейтуге мүмкіндік беруі қажет. 

Эльконин Б.Д. 

 

«Қосылу жағдайларын» алдын ала құрастырып, тапсыру керек. 

Болотов В.А., 

Сериков В.В. 

Бірінші орынға білім алушының хабардарлығын емес, әр түрлі 

жағдайларда мәселелерді шеше алу қабілетін қояды. 

Татур Ю.Г. Бұл онымен табысты шығармашылық іс-әрекет үшін тәжірибеде 

көрсетілген,өзінің әлеуетін (білім, икем, тәжірибе, тұлғалық қасиеттерін) 

жүзеге асыруға деген талпынысы мен қабілеті (дайындығы) 
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2 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Вербицкий А.А. 

 

Ол білім алушылардың  тұтас танымдық іс-әрекетінде тек пәндік-

технологиялық қана емес, сонымен қатар әлеуметтік-адамгершілік 

құрамын да дамытуға бағдарлануы қажет. 

Вестер У. 

(W.Wester) 

Нысандар мен үдерістердің белгілі бір шеңберіне қатысты жеке тұлғаның 

өзара байланысты қасиеттерінің жиынтығы. 

Хутмахер В.  

(W. Hutmacher) 

Құзыреттілікті пәндер мен процестердің белгілі бір шеңбері бойынша 

берілген және оларға қатысты сапалы және нәтижелі әрекет ету үшін 

қажетті жеке тұлғаның өзара байланысты қасиеттерінің (білім, білік, 

дағды, іс - әрекет тәсілдері) жиынтығы ретінде, адамның тиісті 

құзыреттер кешенін, оның ішінде оларға жеке көзқарасын және қызмет 

нысанасын меңгеруі ретінде анықтайды. 

 

Жоғарыдағы анықтамаларды талдай келе, «құзырет» - бұл адамның алған 

білімі   мен дағдылары екендігін, ал «құзыреттілік» - сол білім, білік, дағдыны 

практикалық іс-әрекеттерде дұрыс, әрі тиімді қолдана алу мүмкіндігі мен 

қабілеттілігі екендігін түсінеміз.  

Болашақ маманды кәсіби даярлауда оқу-зерттеу әрекетінің маңызының 

артуына орай «зерттеушілік құзыреттілік» ұғымын нақтылау және жүйелеу 

қажет.  

«Зерттеушілік құзыреттілік» ұғымы Ресей мен Қазақстан ғылымындағы 

өзектілігімен ерекшеленеді. Батыс елдерінде бұл ұғым туралы сирек кездеседі. 

Жекелей «research» және «competence» туралы мәлімет біршама болғанымен, 

«research competence» туралы ақпарат жоқтың қасы. Бұл ұғым ғалымдар 

еңбектерінде «зерттеушілік әрекет» (research activity) немесе «зерттеушілік 

дағды» (research skills) ретінде қолданылады. Шяуляй университетінің 

профессорлары Винсентас Ламанаускас және Далиа Аугиене (Vincentas 

Lamanauskas, Dalia Augienė) өз зерттеулерінде «зерттеушілік құзыреттілікті» 

«зерттеушілік іс-әрекет» ұғымымен түсіндіреді.  

Зерттеушілік құзыреттілік түсінігінің ғылымда термин ретінде қолданылып, 

талдануына келетін болсақ, 3-кестеде ғалымдардың зерттеушілік құзыреттілік 

ұғымына берген мазмұндық анықтамасын ұсынамыз.  

 

Кесте  3 - «Зерттеушілік құзыреттілік» ұғымына берілген анықтамалар  

 

Авторлар Анықтама 

Зерттеушілік құзыреттілік дегеніміз - 

1 2 

Голубь Л.А 

Лазарев В.С., Смолина 

Т.А. 

Кәсіби құзыреттіліктің құрамдас бөлігі болып табылады 

Данилов М.А, Зеер Э.Ф., 

Чашанов М.А. 

Зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін қажетті білім мен 

біліктердің жиынтығы. 
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3 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Хуторской А.В. Белгілі бір ғылым саласындағы адамның танымдық қызметінің 

нәтижесі, зерттеу қызметін жүзеге асыру үшін меңгеруі тиіс 

зерттеу әдістері мен әдістемелерін, ұстанымын, оның құндылық 

бағдарын түсіну үшін қажетті зерттеу құзыреттілігіне ие болуы 

деп қарастырады. 

Ананьев Б.Г., Болотов 

В.А., Деркач А.А., 

Зимняя И.А., Кузьмина 

Н.В., Лаптев В.В., 

Маркова А.К., 

С.И.Осипова С.И., 

Сериков В.В., Сластенин 

В.А. 

Бойында бар біліміне, іскерлігіне, дағдыларға және іс-әрекет 

тәсілдеріне негізделе отырып, жаңа білім жүйесін өз бетінше 

меңгеруге және алуға дайындығынан және қабілеттілігінен 

көрінетін білім алушы тұлғасының интегралдық сипаттамасы.  

Леонтьев А.В. «Зерттеушілік іс-әрекет – алдын-ала шешімі белгісіз және 

ғылым саласындағы зерттеулерге тән мәселені қою, тақырыпты 

теориялық зерттеу, зерттеу әдістерін таңдау, практикада жүзеге 

асыру, өз бетінше ақпарат жинау, оны талдау және қорытынды 

шығару сияқты негізгі кезеңдерден тұруды болжайтын 

студенттердің  шығармашылық, зерттеушілік міндетті шешумен 

байланысты іс-әрекеті». 

 

Ж.В.Рассказова өз зерттеулерінде зерттеушілік құзыреттілікті  үш бағытта 

талдап көрсетеді. Олар: бірінші, зерттеушілік жобалау, онда болашақ 

педагогтердің дайындық деңгейіне сәйкес теорияны практикамен ұштастыруын, 

екінші, болашақ педагогтердің қызығушылығын ескеру, үшінші, оқу материалын 

меңгерудің жоғары деңгейіне жету [88]. 

С.И.Осипова [89] зерттеушілік құзыреттіліктің түрленгіш сипатына назар 

аударады және оны кіріктірілген тұлғалық қасиет ретінде көрсетеді. Ол 

төмендегі қабілеттерден көрінетін болашақ педагогтердің  зерттеушілік 

құзыреттілігінің үш негізгі элементін бөлуді ұсынады: 

Іс-әрекет мақсатын көрсету; пән анықтамасы, іс-әрекет құралдары, 

жоспарланған іс-әрекетті өткізу; рефлексия, іс-әрекет нәтижелерін талдау. 

Е.В.Феськова өзінің жұмысында көрсеткендей, болашақ педагогтердің 

зерттеушілік құзыреттіліктері өз күшімен жаңа білім жүйесін құруда және 

меңгеруде алға ұмтылысын, шығармашылық мазмұнды, өзін-өзі дамытуын 

көрсетеді [90]. 

А.Н. Дахиннің [91], А.Н.Зеердің [92], И.Зимняяның [93], Т.В.Ивановтың 

[94], О.А.Козыревтың [95], А.К.Марковтың [96], Милованова Н.Г. [97],  

А.С.Савенковтың [50, 18 б.],  А.П.Тряпициннің [98], А.В.Хуторскийдің [41,б. 

105], В.Н.Шапаловтың [99]  және де т.б ғалымдардың  жұмыстарында 

зерттеушілік құзыреттілікке қатысты сұрақтар көрсетілген. Зерттеушілік 

құзыреттілік тұлғаның базалық компоненті ретінде жетекші сипаттамаларды 

айқындайды. 
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Зертеушілік құзыреттілік - бұл білім беру мәселелерін шешу және білім беру 

үдерісін құру үшін білімді іздеу мақсатында технологиялық деңгейде 

зерттеушілік іс-әрекет тәсілдері мен білігіне ие екендігін білдіретін тұлға 

сипаттамасы [67,б. 114]. Дегенмен, адам өзінің табиғатына қарай зерттеуші, 

бірақ бүгінгі күні оған туа бітті берілген зерттеушілік қабілеті жеткіліксіз. 

Болашақ педагогтер ғылыми зерттеудің теориясы мен тәжірибесін меңгеруі 

керек. Ол өсіп келе жатқан ұрпақтың зерттеу білігі мен дағдысын қалыптастыру 

мәселелерін өзекті етеді. Өйткені, онсыз зерттеушілік құзыреттілікті 

қалыптастыру мүмкін емес. 

А.В.Воробьева [100] зерттеушілік құзыреттілігін төмендегідей жіктейді, ол 

болашақ педагогтердің  зерттеушілік құзыреттілігін үш құрамдас бөлікке бөлуді 

ұсынады. Олар: білімі, зерттеуге қабілеттілігі мен дағдысы және тәжірибе. Осы 

топтардың әрқайсысы белгілі бір құзыреттерді қамтиды. Бұл құзыреттер арқылы 

болашақ педагогтің зерттеушілік құзыреттілігінің даму үдерісі айқындалады. 

Қазіргі отандық зерттеулер көрсеткендей, зерттеушілік құзыреттілікті 

қалыптастыруда білім алушыларды ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетке 

дайындауда маңызды рөл арнайы ұйымдастырылған құралдарға бұрылады [101-

105].  

Қазақстанда мамандардың зерттеушілік мәдениетінің концепциясын 

З.А.Исаева «мамандардың кәсіби-зерттеушілік мәдениеті), [66,б. 15]. 

Ш.Т.Таубаева  (мұғалімнің зерттеушілік мәдениеті) қарастырды. [67,б. 45]. 

Жоғары оқу орындарындағы зерттеушілік әрекеттің даму тарихын және 

теориясы мен технологиясы мәселесін Г.К.Ахметова [69,б. 33], А.А.Болатбаева 

[70,б. 109], А.К.Мынбаева [71,б. 54], А.М.Кудайбергенова [72,б. 43], 

Е.С.Оналбеков [73,б. 109] және де т.б. ғалымдар  зерттеген. Кәсіби құзыреттілікті 

қалыптастырудың теориялық және практикалық аспектілерін Турсынова Ж.Ж 

(студенттердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру) [106]. Б.Т.Кенжебеков 

(жоғары оқу орны жүйесінде болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігі) [101,б. 

3].   Құдайбергенова К.С. (құзырлылық білім сапасының критерийі және т.б. 

ғалымдар зерттеген. [83,б. 15] Соңғы жылдары университеттік білім беру 

жүйесінде ғылыми-зерттеу дағдыларын қалыптастыру мәселесін философия 

докторы (PhD) дәрежесін алу үшін дайындалған диссертациялар  

А.С.Мизимбаева, [74,б. 75].    Жексембинова А.К., [76,б. 101]. А.Д. Сыздықбаева 

[75,б. 137], Ахатаева Ұ.Б. [79,б. 49]  және т.б. қарастырған. 

Осыған сәйкес зерттеушілік құзыреттілікті  қалыптастыру және дамыту 

мәселесіне арналған отандық әдебиеттерде «зерттеушілік іс-әрекет» ұғымына 

төмендегідей анықтамалар берілген (кесте 4): 
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Кесте 4 - Отандық ғалымдардың еңбектеріндегі «Зерттеушілік әрекет» 

ұғымының контент-талдауы 

 

Авторлар  Анықтамалар  

Таубаева Ш.Т.  Зерттеушілік іс-әрекет – жаратылыстану және әлеуметтік ғылымдар, 

мәдениет пен білім саласында мұқияттылықпен, реттілікпен жасалған 

ерекше зерттеулер.  

Утешова М.А. Зерттеу әрекеті – баланың қоршаған ортасын өз бетінше танып-білуге 

деген табиғи ынтасы негізінде құрылған оқытудың негізгі тәсілі.  

Жексенбаева Ү.Б. Оқушының зерттеушілік әрекеті, зерттеушілік әдебі тұлғаны толық 

қамтитын күрделі кіріктірілген білімі болып табылады дей келе, осы 

екеуінен «зерттеушілік оқыту әдісі» пайда болатынын жазады. 

«Зерттеушілік оқыту» - баланың қоршаған ортасын өз бетінше танып 

білуге деген ынтасы негізінде құрылған оқытудың негізгі тәсілі. Оның 

мақсаты – оқушының адамзаттық мәдениеттің қай саласында болмасын, 

өз бетімен, шығармашылық жаңа іс-әрекет тәсілдерін игеруге 

дайындығы мен қабілетін қалыптастыру.  

Аманбаева М.Б. Зерттеушілік іс-әрекет – жаңалықты оқу үдерісінде анықтауға, олардың 

байланыстары мен қатынастарын орнатуға, нақты фактілерді теориялық 

және эксперименттік тұрғыдан дәлелдеуге, заңдылықтарды анықтауға 

бағытталады.  

Сартаева Н. Бастауыш сыныптарда ақпараттық технологияны қолдану оқу үдерісін 

қарқынды жүзеге асыруға және оқушылардың ақпараттық - оқу 

әрекетін, оқу-ойын әрекетін, тәжірибелік-зерттеушілік іс-әрекетін, өз 

бетінше әрекетін ұйымдастыруға мүмкіндік беріп, оңтайлы жол ашады 

деп, - тұжырымдайды.  

Құдайбергенова 

К.С. 

Бүгінгі білім берудегі  күтілетін нәтижені жеке білім алушылардың  

білімі, біліктілігі, құндылықтары мен қабілеттері емес, бүгінгі 

әлеуметтік ортаның, уақыттың талабына сай, ашық ортадан өз жолын 

өзі таба алатын  тұтас адам деп қарастыру қажет. 

Байжасарова Ғ.З. Нәтижеге бағдарланған білім жүйесінің философиясы күтілетін 

нәтижеге жету ынтасына негізделген нақты білім алушының оқу үрдісін 

сипаттаушы білімдік үрдіс. 

 

Ғалымдардың еңбектерін талдай отырып, «зерттеушілік әрекет», 

«зерттеушілік іс-әрекет» ұғымына контенттік талдауды жүргізу барысында 

қорытынды ойлардан түйгеніміз - «зерттеушілік іс-әрекет» алдын-ала 

нәтижесі белгісіз бірақ, ізденушілік пен шығармашылық жұмыстар негізінде, 

зерттеушілік міндеттерді шешудің жолдарын қарастыру және оған өзек 

болатын нақты жауаптарды табуға байланысты екеніне көз жеткіздік. 

Жоғары оқу орындарында 1 курс білім алушылары негізінен, педагогикалық 

зерттеулердің әдіснамасы жайлы білімнің жоқтығынан ғылыми-зерттеулер 

орындау кезінде қиындыққа тап болады, сондықтан оқытудың алғашқы 

жылдарынан бастап оларды ғылыми-зерттеу жұмысына тарту қажет, бұл өз 

кезегінде бірнеше аспектілерді қамтиды: біріншіден, бұл қолданбалы 

ғылымдарды тереңірек зерттеуге, ғылыми дереккөздермен жұмыс жасау 

біліктерін дамытуға, өз шешімін табуды талап ететін даулы мәселелерді таба 
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білуге мүмкіндік береді; екіншіден, төменгі курс білім алушылары пәнмен және 

оқытылатын пәннің түрлі бағыттарымен өз бетімен ғылыми жұмыс жасаумен 

танысады; үшіншіден, бұл зерттеу жұмысына деген қызығушылықты анықтауға 

және білім алушылардың танымдық және шығармашылық икемділігін дамытуға 

мүмкіндік береді; төртіншіден, оқытушымен тығыз ғылыми байланыс 

орнығады; бесіншіден, ЖОО білім алушыларын ғылыми- зерттеулерге тартуды 

жалғастыру жүзеге асады. 

Білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігін дамытудың тиімді жолы 

lesson Study әдістемесін педагогикалық үдерісте кеңінен пайдалану [107]. 

Педагогтің жаңа кәсіби білімін жетілдірудің қолайлы әдістерінің бірі – 

сабақты зерттеу (Lesson Study) үдерісі. 

Lesson Study- ең алғаш батыс елдерінде қалыптасып, Жапонияда дамып, 

шетел тәжірбиесінен алынған  жүйе. Өзге тілден аударғанда «сабақты зерттеу» 

деген мағынаны білдіреді. Онда білім алушылар мен педагогтер белсенді түрде 

сабақта зерттеу жұмыстарын жүргізеді. Сабақ барысында жасалған іс-әрекеттер 

зерттеледі.  Lesson study бірлескен жұмысты талап етеді [108]. 

Педагогтің тәжірибелі білімін қалыптастыруға ықпал ететін, сабақта орын 

алып жатқан іс-әрекетті зерттеудің ерекше мысалы болып келетін 

педагогикадағы тәсілдердің бірі. Білім алушының білім алуына көмек беру 

негізінде ұйымдастыруға болады. Lesson study-білім алушылардың деңгейін 

анықтау, топтық жұмыс құрамындағы әртүрлі деңгейдегі білім алушыларды 

анықтау мақсатында қолданылады. Әрі студент, әрі сабақ зерттеледі. Болашақ 

педагогтардің  оқу үдерісі педагогтер тарапынан зерттеліп, зерттеу нәтижесінде 

педагогтер жаңа әдістерді енгізіп, қателіктерді түзей алады. Жаңашылдықты 

талап ететін бұл әдісті әлем мемлекеттері де оқыту жүйесінде қолданады. Оқу 

мен оқыту сапасын арттыруға арналған таптырмайтын құрал ретінде 

қолданылып келеді. Топтық әдісті қолдана отырып, білім беру ұйымының 

педагогтері  бірігіп топ құрып болашақ мамандардың зерттеу жұмыстарын 

құрады. Құрылымы жағынан ашық сабақ іспеттес болғанымен, өзінің мазмұны 

тарапынан бірнеше ерекшеліктерді қамтиды. Тек, Жапониядағы педагогтер  ұзақ 

уақыт бойы сабақты зерттеуді тәжірибеде қолданған. Батыста сабақты зерттеу 

американдық зерттеушілер жапон педагогтерінің жалпы педагогика саласында 

да, сондай-ақ АҚШ-тың білім алушыларымен салыстырғанда жапон білім 

алушыларының   білім деңгейлері анағұрлым жоғары болуын қамтамасыз ететін 

белгілі бір пәнді оқыту саласында да білімдері жоғары екендігін дәлелдегеннен 

кейін осы ғасырда ғана танымал бола бастады [109]. 

Lesson Study – мұғалім тәжірибесі саласындағы білімді жетілдіруге 

бағытталған, сабақтағы іс-әрекетті зерттеудің ерекше үлгісі болып табылатын 

педагогикалық әдістеме. LS сабақты зерттеу әдістемесінің қысқаша тарихына 

тоқталар болсақ, бұл әдіс XIX  ғасырда Жапония білім беру жүйесінде ұлттық 

деңгейде қолданыла бастаса, XX ғасырдың 1910-1960 жылдары кеңінен таралып, 

барлық білім беру ұйымдарында жүзеге асырыла бастады. 
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1970 жылдардан бастап  LS сабақты зерттеу әдісі жапон мектептеріндегі 

мұғалімдердің біліктілігін арттырудың негізгі платформасына айналды. Сабақты 

зерттеу әдісінің жапонша атауы – «дзюгекенкью». Макота Йошида Америка 

Құрама Штаттары мен Ұлыбританияда жаңа тәсілдің таныстырылымын жасады. 

Америкалық  зерттеушілер сабақты зерттеудің тәсілінің жапон мұғалімдерінің 

кәсіби дамуына көп үлес қосқанын, білім алушылардың білім деңгейі 

америкалық білім алушылардан жоғары екендігі анықталғаннан кейін, батыста 

бұл тәсіл 2007 жылдан бастап кеңінен танымал бола бастады. 

Қазіргі таңда Сингапур, Гонконг, Қытай, Ұлыбритания, Швеция, Канада, 

Нидерланды, Норвегия, Швейцария т.б. елдерінде кеңінен таралған сабақты 

зерттеу әдісі- оқыту мен оқу тәжірибесін жетілдірудің, соның нәтижесінде білім 

алушылардың оқу үлгерімін арттырудың бүкіл әлемде мойындалып келе жатқан 

әдістерінің бірі. Педагогтердің өз тәжірибелерін дамыту, кәсіби шеберліктерін 

жетілдіру және Lesson study зерттеу сабағындағы негізгі мақсат әріптестерге 

қолдау көрсету [110-112]. 

Жапонияда  мамандардың зерттеушілік мәдениетінің концепциясын Chen  

X.,  Yang, F. «Жапон мұғалімдерінің lesson study арқылы оқу бағдарламасының 

реформасын құру». Dudley P.( lesson study қалай жұмыс істейді және тамаша оқу 

мен оқытуды тудырады).  Kuno H. (Жапониядағы lesson study арқылы оқу 

жоспарын дамыту). Lewis K.,  Takahashi A.( lesson study  арқылы оқу жоспарын 

реформалауды жеңілдету). Lewis  C.,  Tsuchida T. (Зерттеу сабақтары Жапондық  

білім беруді қалай дамытады). Nakano K. (Жапониядағы білім беру әдістерін 

зерттеу). Stigler, J.W.,  Hiebert  J. (Оқытудағы олқылықтар). Takahashi A.,  Yoshido  

M. (lesson study  қауымдастығын құру)   және т.б. еңбектерде қарастырылған. 

Қазіргі барлық білім салаларында жаңа әдіс-тәсілдердің қарқын алуын 

ескере отырып, біз де осы жаңа жапондық Lesson study әдістемесін болашақ 

мектепке дейінгі ұйым  педагог-тәрбиешілерінің тәжірибесіне енгізуді жөн 

көрдік.   Бұл  Lesson Study-ге жоспарлау, оқыту, қадағалау, оқыту мен оқуды 

талдау, өз қорытындыларын тұжырымдап, құжаттарды бірлесіп жүзеге асыратын 

педагогтер тобы қатысады.   Lesson study-дің циклін өткізген соң педагог-

тәрбиешілер педагогикалық тәсілдерді түрлендіріп немесе жетілдіріп, кейіннен 

ашық    Lesson study, таныстырылым өткізу, баспада жариялау арқылы 

әріптестеріне тарата алады [113]. 

Сол себепті де бүгінгі күн талаптарына сай оқу үдерісінің тиімділігін 

арттыру, құзыретті мамандарды қалыптастыру құралы ретінде lesson study 

әдістемесі негізінде мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігінің мүмкіндіктері  елеулі басымдықтарға ие  болып отыр.  Мұндай 

мақсатты жүзеге асыруда ең негізгі салмақ болашақ педагог мамандарға түспек. 

Сондықтан да, еліміздегі ЖОО-да  берілетін білімнің ғылыми негізде 

жүргізілуін талап ететін құжаттар қабылданып, білімді дамытудың   жаңа  

стратегиясы ұсынылуда. Ең басты мәселе болашақ жастарымызға берілетін 

білімді тұлғаға бағыттай отырып, олардың болмысына жол ашу, бәсекеге 

қабілеттілігін қалыптастыру болып отыр [3,б. 5]. 
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Отандық және ресейлік ғалымдардың еңбектеріне талдау жасай келе, 

болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігінің 

даму үдерісін былайша топтастырдық (кесте 5):  

 

Кесте 5 - Болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігінің даму үдерісі 

 
Білімі Зерттеуге 

қабілеттілігі, білігі 

мен дағдысы 

Тәжірибе, іс-әрекет Құндылық бағдар 

- ғылыми 

негіздері 

- зерттеудің 

негізгі терминдері 

- қазіргі ғылыми 

зерттеулердің 

негізгі 

- бағыттары 

(МДҰ 

деңгейінде); 

- зерттеу 

қызметінің 

кезеңдері; 

- зерттеу 

нәтижесін ұсыну 

түрлері; 

- зерттеуді 

бағалау 

критерийлері; 

- этикалық норма. 

 

- проблеманы 

таңдау; 

- зерттеу нысаны 

мен пәнін анықтау; 

- зерттеу тақырыбын 

қалыптастыру; 

- зерттеудің 

мақсаттары мен 

міндеттерін 

тұжырымдау; 

- болжамды құру; 

- зерттеу жүргізу 

жоспарын құру; 

- тақырып үшін 

қажетті ақпарат 

көздерін таңдау; 

- идеялар 

табу,мәселелерді 

шешу жолдарын 

ұсыну; 

- құбылыстар мен 

үдерістердің 

себептерін болжау; 

 - талдау, салыстыру, 

қорыту және шешім 

шығару. 

- әртүрлі білім 

көздерімен, АКТ-мен 

жұмыс істеу; 

- нақты зерттеу жүргізу 

үшін қажет әдістерді 

таңдау; 

- қарапайым 

құралдармен жұмыс 

жасау; 

- әлеуметтік 

сауалнама,анкета,сұхба

т және т.б. 

ұйымдастыру, ұжымда, 

жұпта және жеке 

жұмыс жүргізу; 

- зерттеу нәтижелерін 

белгілеу және өңдеу; 

- зерттеу нәтижелерін 

рәсімдеу және оларды 

қорғауға ұсыну,сөз 

сөйлеу; 

- зерттеу нәтижелерінің 

тәжірибелік мәнін табу. 

- зерттеу мәселесіне 

терең бойлауы; 

- беймәлімді тануға 

ішкі қажеттіліктері 

және үдемелі 

қызығушылықтарын

ың қалыптасуы; 

- жаңашылдыққа, 

жетістікке жетуге 

деген ішкі мотиві 

болуы; 

- қажеттілікті 

қанағаттандыратын 

іс-әрекет етуі; 

- сенімділігі, белгілі 

мұраттар мен 

принциптерге 

адалдығы, осы 

мұраттар мен 

принциптерді іске 

асыру жолында ерік 

күшін аямауға 

қабілеттілігі,өмірлік 

ұстанымдарға орай 

белсенділігі, 

мақсатқа жетудегі 

табандылығы. 

 

Бұл кестеде біз болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігінің ықпал ететін құрамдас бөліктерін көрсеттік. 

Олай болса, жоғары оқу орындарының қабырғасында-ақ, болашақ 

педагогтер зерттеушілік құзыреттіліктің сан қырлы әдістері мен ізденушілік 

жолдарын меңгеріп шығуға тиісті. Осы міндетті іске асырудың бірден бір жолы 

болашақ мамандарды даярлауда зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастырудың 

тетіктерін меңгеріп, оны тәжірибеде қолдана білуге үйрету болып табылады. 

Ғалымдардың еңбектеріндегі зерттеушілік құзыреттілікті қарастыра келе, 

болашақ педагогтің зерттеушілік  құзыреттілігінің болуы – инновациялық, 

ізденушілік,  сауаттылықтан туындайтын зерттеушілік қызмет ету 
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жүйесіндегі тұлға. Жоғарыда аталған ғалымдардың ой-пікірлері мен ғылыми 

теорияларына сүйене отырып, біз мектепке дейінгі ұйым педагогін өз іс-әркетін 

дұрыс ұйымдастыра алатын  саналы тұлға ретінде танып, болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігі – белгілі бір 

құзыреттердің өзара байланысты кешенін қамтиды (білім, білік, қабілет, 

дағды, іс-әрекет, оқу немесе ғылыми зерттеу саласындағы тәжірибе мен 

мәселелерді шешуді біріктіретін әмбебап қасиеттер) деп тұжырымдағымыз 

келеді. 

Келесі параграфта болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік   құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық 

және шетелдік тәжірибесіне тоқталуды жөн деп санаймыз.  

 

1.2 Болашақ педагогтердің зерттеушілік   құзыреттілігін  lesson study 

әдістемесі арқылы дамытудың отандық және шетелдік тәжірибесі 

 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік   құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық және шетелдік тәжірибесін  

саралау өте өзекті мәселелердің бірі. 

 Қазақстандық педагогтер сабақты зерттеу тәсілімен алғаш рет 2012 жылы 

«Назарбаев зияткерлік мектептері» ДББҰ Педагогикалық шеберлік орталығы 

Кембридж университетімен  бірлесе әзірлеген деңгейлі бағдарламалар бойынша 

педагог мамандардың біліктілігін арттыру курстарында танысты. Жаңа 

педагогикалық тәсіл Қазақстан педагогтері үшін белгілі бір дәрежеде серпіліс 

болды деуге болады. Белсенді және жаңашыл педагогтар өз тәжірибесін 

жетілдіру үшін сабақты зерттеуді ұйымдастыру мен іске асыруды қолға ала 

отырып, өздерінің әріптестерін де осы үдеріске тартты. Қазақстандық 

педагогтерге сабақтарды бірлесіп жоспарлауды, сабақты бақылау мен 

рефлекциялық талқылауды үйретудің маңызы болды: сабақ жоспарын бірлесе  

дайындау сабақ беру барысында әріптестердің немесе білім беру ұйымының 

әкімшілігінің сынына ұшырау қаупін азайтады және әріптестер арасындағы 

кәсіби қарым-қатынасты  бұрынғыдан да жақсартады [113,б. 11].  

Болашақ педагогтердің құзыреттілігін қалыптастырудың әртүрлі аспектілерін 

ғалымдар жан-жақты қарастырған болатын. 
 

Кесте 6 – Қазақстанда болашақ педагогтерді кәсіби дайындау мәселесінің 

зерттелу бағыттары 

 
Зерттеу бағыты Зерттеуші ғалымдар 

1 2 

Педагогтің зерттеушілік мәдениетін, 

әдіснамалық білімдерін жетілдіру, 

шығармашылық ізденісін, 

креативтілігін  қалыптастыру 

Ш.Т.Таубаева, Е.И.Бурдина, А.А.Жайтапова, 

Д.Рахымбек,  Б.А.Тұрғынбаева, Д.Н.Кулибаева, 

Б.А.Оспанова, Н.А.Шамельханова, Ахатаева Ұ.Б., 

Сыздықбаева А.Ж., Жексембинова А.К. және т.б. 

Болашақ маманның кәсіптік 

даярлығын қалыптастыру 

Ш.А.Абдраман, М.Ә.Құдайқұлов, К.Ә.Дүйсенбаев, 

Б.А.Тойлыбаев,  А.А.Калыбекова, Б.К.Момынбаев,  
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6 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

 Ж.А.Махатова, Ж.Ж. Жаңабаев, 

С.А.Жолдасбекова, С.З.Қоқанбаев, 

Л.М.Нәрікбаева, А.М.Әбдіров, О.Сыздық, 

А.Қ.Қозыбай, Г.Т. Абилбакиева, М.А.Шауенова,  

А.Ж.Жакупова және т.б. 

Біртұтас педагогикалық үдерістің 

және педагог дайындаудың әртүрлі 

аспектілерінің   теориясы мен 

технологиясы 

Н.Д.Хмель, А.А.Бейсенбаева,  М.Н.Сарыбеков, 

Т.Сабыров, С.Т.Каргин, А.С.Карбаева, 

Ғ.З.Әділғазинов, А.С. Мағауова, М.С Молдабекова, 

К.С.Успанов және т.б.. 
Болашақ педагогтердің кәсіби 

құзыреттілігін қалыптастыру 

бағытында 

Б.Т. Кенжебеков, Г.Ж. Меңлібекова, Қ.М. Кертаева, 

М.В. Семенова, К.С. Құдайбергенова, С.И. Ферхо, 

Б.Қасқатаева, Мизимбаева А.С. және т.б. 

 

       Қазақстандық педагогтердің сабақты зерттеуді меңгерудегі келесі қадамы 

2013 жылы жапондық зерттеуші-сарапшылардың келуімен байланысты болды. 

Олар төрт ай бойы еліміздің 11 өңіріндегі  600  педагогке  практикалық 

семинарлар мен тренингтер өткізді. Жапондық әріптестермен тәжірибе алмасып, 

үйрену мүмкіндігі  қазақстандық педагогтердің сабақты зерттеу үдерісінде 

болашақ педагогтердің  оқу материалын тиімді меңгеруіне оң ықпал ететін оқыту 

әдістерін таңдаудың маңыздылығын түсінуіне мүмкіндік берді. 

        Жапондық сабақты зерттеудің негізін қалаушылар әзірлеген тұжырымдама 

модель дүние жүзінде кеңінен танымал болды: зерттеу мәселесін (сұрағын) 

анықтау сабақтың әртүрлі аспектілерін зерттеу (оқу мен материалдары, оқыту 

әдістері, болашақ педагогтер туралы мәліметтер (олардың алғашқы білімі, 

оларды оқыту тәсілдері), сабақты жоспарлау топтан бір оқытушының сабақ 

өткізуі, сабақты оқытушылар тобының бақылауы, сабақты талқылау, сабақтарды 

жақсарту үшін әрі қарай сабақ жоспарлау. Алайда әртүрлі елдердің білім беру 

жүйесінде сабақты зерттеудің әртүрлі типтері мен модельдері қолданылады. 

Мысалы, АҚШ-тың кейбір оқу орындарында  бірлесе жоспарлау кезеңінен кейін 

әзірленген жоспар бойынша әріптес педагогтер тобының қатысуымен сынақ 

сабағы өткізіледі (сабақ барысында болуы мүмкін қиындықтарды анықтау үшін) 

жоспарға түзетулер енгізіледі, тек содан кейін сабақ  өткізіледі.  Біз 

Қазақстандағы сабақты зерттеудің өзіндік ерекшеліктері болуы мүмкін екенін де 

түсіндік [108,б. 2]. 

        Дүниежүзілік сабақты зерттеу қауымдастығының президенті (World 

Association of Lesson Studies) Питер Дадли [80,б.95]  (Ұлыбритания) атап 

көрсеткендей, «...бүгінгі таңда сабақты зерттеу әртүрлі ұлттық идеялар, 

дәстүрлер мен менталдықтың ықпалымен көп мәдениетті ортада өзгерістерге 

ұшырауда, бұл мәдениетаралық қарым-қатынастардың табиғи нәтижесі болып 

табылады. Сабақты зерттеудің белгіленген қатал шегі жоқ. Көптеген елдердің 

оқытушылары  сабақты зерттеуді өзінше түсініп, өз түсінігіне сай қолданады 

және бұл – орынды.    Педагогтер өз тәжірибесін жақсарту үшін пайдалы және 
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оқуға оң ықпал етіп, қолданысқа алынуы тиіс екенін есте ұстауы керек. Олардың 

осы тәсілді өз білгенінше өзгертуге және жетілдіруге мүмкіндіктері болуы 

керек». Қазақстандық біліктілікті арттыру жүйесінде модельденген сабақты 

зерттеу құрылымы курстан өту барысында сабақты зерттеумен айналысқан 

педагогтер мен сабақты зерттеуді үйренбеген педагогтер арасында білім мен 

тәжірибе алмасудың тиімді тәсіліне айналды. Бұл біліктілікті арттыру 

бағдарламасының мазмұны ЖОО педагогикалық тәжірибесіне тереңінен 

енгізуге мүмкіндік берді. Зерттеу үдерісіне үнемі тарту арқылы педагогтер 

біртіндеп болашақ маманға бағдарланған. Сабақты зерттеудің сипатын түсініп 

келеді, өйткені ол педагогтердің назарын өздерінің оқытуына емес, мамандарды 

оқытуға аударатын пәрменді тәсіл болып табылады.  

 2013 жылдан бастап біліктілікті арттыру жүйесінде сабақты зерттеу тәсілі 

оқытушылардың сабақ беру барысында өз тәжірибесін жетілдіруге мүмкіндік 

беретін тәсіл ретінде ғана емес, сонымен қатар, ең маңыздысы, оқытушылардың 

ЖОО ішіндегі кәсіби дамуының негізгі факторы ретінде қарастырыла бастады: 

өзара бірлестікте ынтымақтаса жұмыс атқаратын ортада оқытушылар бірлесіп 

тиімді сабақты ұйымдастыруға қатысып қана қоймай, сонымен қатар үнемі 

кәсіби білім мен тәжірибе алмасып, қажет болған жағдайда оқу 

материалдарымен танысып, кәсіби біліктілігін арттыруға қатысады. 

 

 
 

Cурет 1 - Сабақты зерттеудің Қазақстандық моделі 

 

Бұл үдерісте ЖОО оқытушысы маңызды рөл атқарады, өйткені ол өз ЖОО 

оқытушылардың үздіксіз кәсіби шеберлігін арттыруына жауапты болып 
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табылады. Сондықтан 2013 жылы Педагогикалық шеберлік орталығы Кембридж 

университетімен бірлесе әзірлеген Қазақстан Республикасындағы жалпы білім 

беретін бағдарламасының мазмұнында сабақты зерттеуге маңызды орын 

берілген.  

2015 жылы Педагогикалық шеберлік орталығы Дүниежүзілік сабақты 

зерттеу қауымдастығы кеңесінің (World Association of Lesson Studies) ресми 

мүшесі ретінде қабылданды. Дүниежүзілік сабақты зерттеу қауымдастығына 

мүше болу «Қазақстандағы сабақты зерттеу» (Lesson study Kazakhstan)   жобасын 

әзірлеуге және қолданысқа енгізуді бастауға мүмкіндік берді. 2016 жылы 

Педагогикалық шеберлік орталығы Қазақстанның 675 білім беру ұйымдарының 

педагогтері арасында жүргізген сауалнама нәтижелері бойынша педагогтердің  

92% ы сабақты зерттеу тәсілі жөнінде, оның мақсаттары мен кезеңдерін іске 

асыру алгоритмі туралы хабардар екендігі анықталды [109,б. 4]. Сауалнамаға 

қатысқандардың 56%-ы ғана сабақты зерттеу үдерісінің тікелей қатысушылары 

болғанына қарамастан, респонденттердің 90%-ы  сабақты зерттеуді жүргізу 

педагогтердің кәсіби дамуы үшін қажет деп санайды. 

«Сабақты зерттеу; Қазақстандық  тәжірибесі» тақырыбында аймақтық 

конференциялар өткізіліп, 2017 жылы оның аясында еліміздің жалпы білім 

беретін ұйымдардың 200-ден астам педагогі өз зерттеулерін ұсынды;  

- педагогтерге көмек ретінде тренерлер сабақты зерттеу бойынша 9 

әдістемелік құрал дайындап, баспадан шығарды;  

- білім беру мекемелері  желісі деңгейінде сабақты зерттеуді табысты енгізіп 

жүрген және басқа өңірлердегі әріптестерімен өз тәжірибесімен бөлісуге дайын 

көшбасшы педагогтер жөнінде деректер базасын құру жұмыстары жүргізілуде;  

- педагогтерге қосымша қолдау көрсетуге арналған www. Lesson study.kz  

веб-сайты жұмыс істейді (ресурстар, жүргізілген зерттеулер үлгілері, форум 

және т.б.);  

WALS халықаралық конференцияларында зерттеу жұмыстарының 

тәжірибесін, ұсынатын тренерлердің саны жыл сайын, артып келеді (2013 жыл 

(Швеция), 2014 жыл (Индонезия), 2016 жыл Ұлыбритания), 2017 жыл 

(Жапония).  

Қазақстандағы сабақты зерттеу тәжірибесі шетелдік әріптестердің зор 

қызығушылығын туғызуда. Атап айтқанда, WALS халықаралық 

конференцияларының біріне қатысқан профессор Янош Гиори (Венгрия) 

Қазақстандағы қуатты мемлекеттік қолдауға ие болған және мемлекеттің 

әлеуметтік саясатының негізгі бағыттарының біріне айналған білім беру 

жүйесіндегі реформаларды үлкен қызығушылықпен қадағалап отыратынын атап 

өтті: «...Мен сіздің елге қызыға қараймын, сіздерде инновацияларды енгізу 

туралы бастамалар қолға алынып, қолданысқа енгізілуде және оларға мемлекет 

тарапынан қолдау көрсетіледі. Сіздерде инновациялар мемлекеттік саясат 

мәртебесіне ие және «top-down (жоғарыдан төменге) енгізіледі. Бірақ бұл осы 

жүйенің басымдығы болуымен қатар, кемшілік жағы да болуы мүмкін. 
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Келешекте сәтсіздікке ұшырамас үшін, менің ойымша, сабақты зерттеуді 

тәжірибеге енгізуде білім беру ұйымдарына көбірек дербестік беру керек ...». 

2019 жылғы Педагог мәртебесі туралы Қазақстан Республикасының 

Заңының «Педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезіндегі құқықтары» атты 

7-бабында «Кәсіптік қызметін жүзеге асыру кезінде педагогтің ғылыми, зерттеу, 

шығармашылық, эксперименттік қызметті жүзеге асыруға, педагогтік 

практикаға жаңа әдістемелер мен технологияларды енгізуге құқықтары бар», - 

деп көрсетілген [114]. 

Lesson study Жапонияда 19-ғасырда жаңа жалпы білім беретін жүйе 

орнатқан уақытта мектеп базасында, сонымен қатар өңірлік және ұлттық 

деңгейде пайда болды. Оқытушыларың жаңа оқыту әдістемесін талқылап, оны 

нақты сабақтарға бекіте бастады. Соңында бұл үдерістерді Lesson study деп 

атады. Содан кейін Lesson study тәжірибесі Жапониядағы барлық оқу 

орындарына  берілді.  

Lesson study зерттеу сабағы және де Қазақстанда өткізілетін ашық сабаққа 

ұқсас болып келеді. Қазақстандағы ашық сабақ пен жапондық Lesson Study 

тәжірибесі арасында кейбір айырмашылықтар бар.   

Айырмашылықтарының біреуі еріктілер мен  кестенің болуы. 

Lesson Study-да барғысы келетін педагогтер ғана емес, барлық педагогтер  

ашық сабаққа қатысып, содан кейін кеңеске қатысуы тиіс.  Lesson Study 

комиссиясы тақырыпты таңдап, кесте құрады. Қазақстанда ашық сабақты 

бақылаушылар сабақты бағалауға және сабақты өткізген педагогқа  өз пікірлерін 

қалдыруға тырысады. Жапондық Lesson Studyда бақылаушылар педагогтерге  

пікір қалдыра алады, бірақ олар өздерінің бақылау дағдыларын немесе олардың 

оқу дағдыларын жақсартуды қалайды. Жапонияда талқылауға қатысқан 

педагогтер басқа педагогтердің  идеяларын түсінуге тырысады. 

 

Кесте 7 - Қазақстандағы ашық сабақ пен Жапондық Lesson Study тәжірибесі 

 
 ҚазақстандаҚ     Қ Жапонияда 

1 22222 3 

Жылына бір рет 

ашық сабақ 

 міндетті міндетті 

Ашық сабақты 

бақылау 

ерікті міндетті 

Кесте Ашық сабақ үшін 

 

Ашық сабаққа арналған сабақ жоспары бойынша 

жиналыс, сабақтан кейінгі кеңесу 

Lesson Study 

комиссиясы 

 Кесте жасау және Lesson Study үшін таңдау 

Сабақ қашан 

өткізіледі 

Сабақтары жоқ 

мұғалімдер ғана 

бақылай алады 

Басқа сабақтар болмайды және аталған сабаққа 

қатысатын сыныптан басқа сыныптар барлық 

мұғалімдер сабақты бақылай алуы үшін үйлеріне 

қайтады 

Бақылаушының 

мақсаттары 

Мұғалімге пікір 

қалдыру 

Бақылау дағдысын жақсарту, мұғалімге пікір 

қалдыру 
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7 – кестенің  жалғасы 

 
1 22222 3 

Сабақтан кейін 

талқылау 

Тек мұғаліммен 

ғана талқылау 

4-6 адамнан тұратын топтарда талқылау, содан 

кейін топ болып талқылау қорытындысында 

алынған нәтижелерді талқылау 

Бақылау және 

талқылау 

көзқарастары 

Мұғалімге пікір 

қалдыру немесе 

мұғалімді бағалау 

Әр оқушы сабақ барысында қалай оқитынын 

бақылау. Сабақты қалай жақсарту керек екендігі 

туралы ойлану 

Ғылыми басшы Жоқ Кейде ашық сабақты өткізуге жауапты мұғалім 

басқа тараптан келген бақылаушыдан оған кеңес 

беруін сұрайды. Көп жағдайда басқа тараптан 

келген ғылыми басшы сабаққа қатысады және 

мұғалімдердің пікірталасының қорытындысын 

шығарады, оларға кеңес береді 

 

Lesson study-да бір педагог өзіне зерттеу сабағын өткізуге, зерттеу сабағына 

дейін шамамен бір айда сабақ жоспарын жазуға ерікті түрде жауапкершілік 

алады. Жоспарға сай жасалған  өз сабақ жоспарын осындай сыныптың немесе 

дәл осындай пән саласында жұмыс істейтін педагогтер    қатысатын жиналысқа 

ұсына отырып,  басқа педагогтермен  талқылауға негізделген сабақ жоспарын 

қайта жазады. Кей  жағдайларда кездесу циклдары және жоспарды қайта жазу 

үдерісі бірнеше рет қайталанады. Әкімшілік  кеңесінің әдіскері  педагогқа сабақ 

жоспарын жақсарту үшін кері байланыс ұсынады.  

Зерттеу сабағында педагог сабақ жоспарын ұстана отырып, өз тобында 

сабақ өткізеді. Барлық  топтардың педагогтері немесе осындай топтардың  

немесе басқа пән саласының педагогтері зерттеу сабағын бақылайды. Зерттеу 

сабағынан кейін педагог  пен  тыңдаушылар зерттеу сабағын талқылайды. Кейде 

оқу орнының кеңесінің әдіскерлері немесе университет профессорлары сияқты 

шақырылған кеңесшілерді талқылауға қосылуын және кездесуге қатысқан 

педагогтерге кейбір кеңес беруін сұрайды.  Бұл Lesson study тәжірибесі айына 

бір рет өткізіледі.  
 

 

Сурет 2 – Lesson stady үдерісі 
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Жапония  педагогтері lesson study-ды тәжірибеде 1999 жылдан бастап өз 

сабақтарын зерттеуде ұзақ уақыт бойы қолданып келген.    

Жапониядағы Lesson study-дың маңызы бүкіл әлемде танымал болды. Оның 

қуатты импульсын 1999 жылы жарыққа шығарылған оқытудағы олқылықтар 

кітабынан (Teaching gap) байқауға болады. Teaching gap - lesson study-ды бүкіл 

әлемге танымал еткен алғашқы кітап. Талдау көрсеткендей, Жапониядағы 

сабақтар студенттерге және олардың ойлауға уақыт беруіне көзделген. 

Жапониядағы сабақтардың аса жоғарғы деңгейіне Lesson study-ды ендіру 

көмегімен қол жеткізілді. 

Бұл диаграмма Жапониядағы сабақтар Германиядағы немесе Америкадағы 

сабақтарға қарағанда студенттер ұсынған анағұрлым көп шешімдерді қамтыды.    

 

 

Сурет 3 – Білім алушылардың  математика сабағына қатысуы 
 

 
 

Сурет 4 - Математика сабағындағы оқу әдістері 
 

Орындарында жұмыс істеген кезде қажетті ойлану үш санатқа бөлінді: 

Жаттығу: тұрақты іс-қимылды тәжірибеде қолдану, Қолдану: ұғымдарды 

немесе іс-қимылдарды жаңа жағдайларда қолдану, талдау: Жаңа нәрсе жасау 

немесе оқиғаны жаңа тәсілдермен талдау. 
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Неміс және америкалық студенттер күнделікті әрекеттерді қолдана отырып, 

барлық уақытты өткізген уақытта Жапония студенттері тұрақты әрекетті 

тәжірибеде қолдана отырып және жаңа нәрселерді ойлап тауып отырып, теңдей 

уақыт көлемін өткізді.   

Lesson Study-дың мақсаты әр оқу орнында  әртүрлі. Lesson Study-дың 

мақсатқа байланысты үш түрі бар. Бірінші түрі Lesson Study-дың бірыңғай 

тақырыбына байланысты, екінші түрі оқыту дағдыларын дамытуға арналған, ал 

үшінші түрі бақылау дағдыларын дамытады.  

 

 
 

Сурет 5 – Lesson Stady мақсаты 

 

Lesson Study бірінші түрінде барлық мұғалімдер бірге жұмыс істеп, 

бірыңғай зерттеу тақырыбын таңдайды. Олар бірге ақпарат жинап, Lesson Study-

ды соның негізінде өткізеді. Жыл аяғында олар зерттеу туралы есепті басып 

шығарады. Lesson Study-дың бұл түрінде әрбір педагог  Lesson Study-ды өзі үшін 

емес, бірыңғай тақырып үшін өткізеді. Жыл бойы өткізілген әрбір Lesson Study 

оқу орнындағы  Lesson Study үдерісі бөлшектерінен тұрады. Бұл жағдайда, сабақ 

жоспарын талқылау әсіресе маңызды. Әрбір Lesson Study оқу орнының зерттеу 

тақырыбына байланысты болуы керек. Әрбір Lesson Study циклын өткізгеннен 

кейін педагогтер   зерттеу нәтижелерін бірыңғай тақырыпқа байланыстыруға 

тырысады.  
 

 

Сурет 6 –  Lesson Study циклы 



35 
 

Lesson study тақырыбы:  

- Студенттер арасында пікірталас тудыруы тиіс 

- Студенттердің сыни ойлауын дамытуы тиіс 

- Топтық не жұптық жұмысты қолдануы тиіс 

- ICT аспаптарын қолдануы тиіс  

- Оқу дағдыларын дамытуы тиіс 

- Өзін-өзі таныту дағдыларын дамытуы тиіс 

- Сандар мен көлем түсініктерін белгілі бір объектілерді қолдану арқылы 

тереңдету.  

Жапонияда көптеген мектептер Lesson study-дың осындай түрін өткізеді.  

Lesson study-дың  екінші түрінде педагог  өз еркімен Lesson study-ды 

өткізеді. Педагог өзінің зерттеу тақырыбын таңдап, өзінің оқыту әдісін дамытуға 

тырысады. Ол өзінің сабақ жоспарын зерттеу тақырыбына байланысты жазып, 

зерттеу сабағын өзі жүргізеді. Ол сабақты бірнеше педагогтар  тобы бақылайды. 

Бақылаушылар сабақты талқылап, оның нәтижесінде педагог сабақ жоспарын 

қайта жазып, екінші зерттеу сабағын ашады. Педагог Lesson study циклы 

барысында кері байланыс алып, өзінің оқыту дағдыларын дамытады. 

Ұлыбритания мен АҚШ-та өткізілетін Lesson study осындай түрге ұқсас.  

 

             

Сурет 7 – Lesson Studyдағы кері байланыс 

 

Мысалы, Ұлыбритания ғалымы Dadley (2011) Lesson Study-ды педагогті 

дамытатын үдеріс ретінде сипаттайды. Ол топтағы түрлі білім алушылардың 

топтарына жататын белгілі студенттерден ақпарат жинау процесін аса маңызды 

деп табатын. Бақылаушылар білім алушыларға  сұрақ қою арқылы олардың оқу 

жолдарын және сабақ тиімділігін анықтайтын. 
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Сурет 8 – Lesson Study кезеңдері 

 

АҚШ-ның ғалымы Lewis (2002) Lesson Study үдерісін басқару циклі ретінде 

сипаттайды.  

1. Lesson Study-дың тобын құру; 

2. Студенттерге оқу және ұзақ мерзімді даму мақсаттарын қою;  

3. Зерттеу сабағы үшін бірігіп жоспар жасау; 

4. Бір топ мүшесі сабақты жүргізіп, қалғандары білім алушылардың оқуы 

жөнінде мәлімет жинайды;  

5. Сабақ кезінде жиналған мәліметті талқылап, оны сабақты жақсарту үшін 

қолдану және жалпы нұсқаулықтарды жинақтау; 

6. Тексерілген сабақты қайта басқа топта өткізу. 

Lesson Study-дың бұл түрі педагогтің оқыту дағдыларын дамытады. 

Жапониядағы Lesson Study мен Ұлыбритания немесе АҚШ Lesson Study арасыда 

үлкен айырмашылық бар. Жапонияда Lesson Study барлық педагогтермен  

өткізілсе, Ұлыбритания мен АҚШ-да Lesson Study тек волонтер педагогтермен  

ғана өткізіледі [109,б. 95].  

Lesson Study-дың үшінші түрінде барлық педагогтер зерттеу сабағын 

өткізіп, сонымен қатар әріптестерінің зерттеу сабағын бақылайды. Сабақты 

бақылаған кезде, педагогтер жақсы әдіс-тәсілдермен бөлісіп, өздерінің оқыту 

және бақылау дағдыларын дамыта алады. Lesson Study-дың бұл түрінде 

педагогтер өздерінің зерттеу тақырыбын таңдай алады, бірақ бірыңғай 

тақырыпты беру оларға көбірек пайда келтіреді. Lesson Study-дың бұл түрінде 

әрбір педагог жылына бір зерттеу сабағын өткізіп, бірақ бақылау процесіне 

көбірек назар аударады.  

Жақсы бақылау дағдылары бар педагог студенттерді де жақсы бақылай 

алады. Әдетте, педагогтер  сабақты бақылаған кезде, студенттерді емес, 

педагогке көбірек назар аударады. Педагогтер өздерінің бақылау дағдыларын 

дамытуда студенттерді көбірек назар аударуға үйретуі керек.  
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Сурет 9 – Lesson Studyдағы бақылау дағдылары 

 

Топта әртүрлі білім алушылар  бар. Олар талантты, дарынды, сонымен қатар 

сабақты нашар оқитын болуы мүмкін. Педагог білім алушылардың  бәрін 

оқытуға дайын болуы керек. Оны жүзеге асыру үшін педагог білім алушылардың  

сабақты қалай оқып, ұғатынын бақылау керек.  

Lesson study педагогтерге өздерінің ұғымдары мен түсініктерін тексертуге 

ынталандырады, педагогтер  арасында диалогты туындатады, әріптестік және 

кәсіби даму мәдениетін дамытып, педагогтердің  назарын білім алушылар  

қажеттілігіне аудартады. Сонымен қатар, педагогтер  оқу жоспары жөнінде 

тереңірек түсінік алады.  

Lesson Study тәжірибесін өткізу 5-кезеңнен тұрады. 

1-кезең: Білім беру ұйымының басшысы жүзеге асыратын дайындық. Оқу 

жылының басында педагогтер  Lesson Study тәжірибесіне жауап беретін 

комиссия ұйымдастырады. Комиссия мүшелері – профессор-оқытушы 

құрамының өкілдері; бір топтың    немесе бір пәннің оқытушылар құрамы. Олар 

талқылайды және Lesson Study үшін тақырып пен кесте анықталады.  

Lesson Study тақырыбы педагогтер  өз сабақтарын және білім алушылардың  

оқуын қалай жетілдіруге тырысатынын көрсетеді. Lesson Study тақырыбын әр 

педагогке  бөліп беруге болады, бірақ егер бір оқу орнының педагогтерінің ортақ 

тақырыбы болса жақсы болады.  

Lesson Study-ды айына бір рет өткізу үшін  барлық оқытушылар құрамын 

кәсіби дамыту үшін кестеге сай уақыт тағайындайды. Бөлінген уақытта олар 

Lesson Study өткізе алады.  

2-кезең: Жоспарлау. Lesson Study-да бір педагог  белгіленген сабаққа дейін 

шамамен бір айда ерікті түрде зерттеу сабағын өткізу, сабақ жоспарын жазу үшін 

жауапкершілікті өзіне алады. Содан кейін ол сабақ жоспарын кездесуде 

ұсынады. Онда бір топ немесе бір пән саласы педагогтері  жиналады.  Кездесуде 

педагогтер  тобы сабақ жоспарының түзетулерін талқылайды. Талқылау 

барысында олар сабақты оқу жылының басында белгілейтін Lesson Study 

тақырыбына сай жақсартуға тырысады. 
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Содан кейін педагог  басқа педагогтермен  талқылауға енгізілген сабақ 

жоспарына түзетулер енгізеді. Кейбір жағдайда кездесу циклдері мен түзетулер 

бірнеше рет қайталанады. Сонымен қатар педагогтер  сабақ жоспарын жақсарту 

үшін әкімшіліктен немесе басқа институттан келген бақылаушылардан кері 

байланыс сұрайды. Сабақты дайындау және талқылау үшін бір айдай уақыт 

қажет болуы мүмкін. 

Қазақстанда көбінесе педагогтердің  әрекеттерін көптеп бақылаймыз, бірақ 

білім алушылардың  күтілген жауаптарына аз ғана көңіл аударамыз. Ал, 

Жапонияның оқу жоспарында білім алушылар педагогтің  нұсқауына немесе 

сұрағына қалай әрекет ететіні маңызды болып табылады. 

3-кезең: Сабақты бақылау. Педагог  сабақ жоспарын ұстана отырып, 

тобында  ашық сабақ өткізеді.   

Сабаққа шолу жасаған кезде зерттеуші оған қатысуы  қажет. Зерттеушілер  

студенттер қалай оқитынын бақылайды. Бірақ зерттеуші егер олар сабақты 

түсінбей қалса немесе сабаққа назар аудармаса, білім алушылармен 

әңгімелеспеуге тырысуыңыз керек.  Білім алушылармен  әңгімелесу деген сөз  

зерттеуші  сабақты бұзып жатқандығы.  Зерттеуші  сабақты бақылаған уақытта 

сабақ жоспарын алып, белгі қоюға тиіс. Зерттеуге  төмендегі үлгілер көмектеседі.  

(сабақ басында)  

- Сабақ мақсаты анық 

- Білім алушылар  өздерін тәртіпті ұстайды  

- Білім алушылар  сабаққа назар аударады  

(негізгі жұмыс) 

- Педагог  анық түсіндіреді  

- Педагог білім алушылар  назарын өзіне тарта алады  

- Педагог білім алушыларды өз ойларын біліруге итермелейді   

- Педагог білім алушыларды терең ойлауға итермелейді 

- Педагог тақтаға анық жазады 

- Педагог топтық жұмысты орнымен қолданады 

- Педагог АКТ құралдарын тиісті түрде қолданады    

- Жұмыс парағы немесе басқа материалдарды тиімді түрде қолданады 

- Білім алушылар  дұрыс нәрселерді жазып алады 

- Білім алушылар  сабақты түсінеді 

- Білім алушылар  өз пікірлерін айқын жеткізеді  

- Білім алушылар  бірін-бірі тыңдай алады 

- Педагог білім алушылардың сөзіне, сұрақтарына дұрыс жауап қайтарады 

- Сабақ қорытындысы мақсатқа сәйкес.  

Зерттеуші  сабаққа бақылау жүргізгенде, педагогқа  емес, білім алушыларға  

назар аударуы  керек.  Егер барлық білім алушылардың  бәрін бірдей бақылау 

мүмкін емес болса, зерттеуші  кейбір білім алушыларға  назар аудара алады. 

Білім алушылар  аз болған жағдайда, мысалы, 10-нан аз, зерттеуші  барлығын 

бақылауға тырысуы  керек.    
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Зерттеушілір  әріптестермен нақты кімді бақылайтындығын  бөлісіп алуына  

болады.   

4-кезең: Сабақтан кейінгі талқылау. Ашық сабақ өткізгеннен кейін 

бақылаушылар оны талқылайды.   

Ашық сабақты талқылау мақсаты педагогтердің  көзқарасын түзету немесе 

әр қатысушының сабаққа бейімін тереңдету емес, сабақты бағалау үшін қойылуы 

тиіс. Кейде зерттеушінің  кері байланысы нұсқаушыны ілгерілете алады, бірақ 

кейде сабаққа қойған бағасы  зиянын тигізуі мүмкін.   

Қазақстандағы педагогтер  ашық сабақты талқылаған кезде, олар педагогтің  

мақсатын, білім алушылардың  білім алу жолын түсінуге тырысады. Басты 

мақсат – педагогтің  бақылау дағдысын дамыту, бірақ бірін-бірі бақылаған кезде 

оқыту әдіс - тәсілдері де бір-біріне ұқсас болып кетеді.  

Нұсқаушы талқылауға қосылмауы тиіс. Онда сабақ бойынша ақпарат көп, 

сондықтан егер ол талқылауға қосылатын болса, қатысушылар нұсқаушыға 

жүгіне алады. Нұсқаушы талқылаудан тыс қалады және бақылаушылардың 

сұрақтарына жауап береді.    

Нұсқаушы үшін сұрақтардың мысалы:  

- Неліктен Сіз осы сабақ үшін жұмыстың осы түрін таңдадыңыз? 

- Неліктен Сіз бұл білім алушыны шақырдыңыз? 

- Неліктен Сіз білім алушылардың сұрақтарына жауап бермедіңіз? 

Кейде зерттеушілер  бір-бірімен  талқылай алады. Зерттеушілердің  сыни 

немесе логикалық ойлауын  дамыту үшін пікірталастар пайдалы болуы мүмкін, 

бірақ бұл көп уақытты алуы мүмкін және көбінесе ұзақ пікірталастар 

қатысушыны шаршатады.    

5-кезең: Lesson Study туралы есеп жазу. Талқылау көмегімен келесі ашық 

сабаққа жауап беретін педагог сабақ жоспарын жазу үшін жаңа идея әзірлей 

алады.  Бірнеше Lesson Study тәжірибелері арқылы бір жыл ішінде педагог  өз 

рефлексиясын тереңдете немесе сабақтың жаңа идеяларын әзірлей алады.  

LS әдісін алғаш рет 2001 жылы Ұлыбританияда қолданысқа енуіне ықпал 

еткен зерттеуші Пит Дадли "Сабақты зерттеу: Заманауи кәсіби дамуы" 

(2014)(Lesson study: Professional Learning for our time) атты кітабында: "Сабақты 

зерттеу педагогтерге өз тәжірибесін" бақылауға, сол арқылы өздерін дамытуға 

мүмкіндік  беретін жаңаша көзқарас тудырады, бұл топта болып жатқан 

жәйттерге басқаша қарауға  мүмкіндік береді" деп сипаттайды.  Осы аталған 

анықтаманы тереңірек қарастыратын болсақ, сабақты зерттеу - педагогтерге өз 

тәжірибесіне  терең үңілуге, яғни "Өз" оқытуының білім алушыларына ықпалы 

қандай?" деген сұрақтарға жауап алуға, педагогтің өзіндік  болжамы мен оқудағы 

шынай жағдай арасындағы айырмашылықты өлшеуге мүмкіндік береді. 

Сонымен қатар, топ ортасындағы ахуал қандай деген сұраққа да жауап алуға 

көмектеседі. Сабақты зерттеу арқылы әдетте өзіміз мән бере бермейтін, көзге 

байқалмайтын, білім алушылардың білім алғандығының немесе керісінше, білім 

алмағандығын анағұрлым анық, әртүрлі қырларын егжей-тегжейлі дәлелдерін 

көруге болады.  
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Ал, сабақты бірлесе отырып жоспарлау, топты бақылау, зерттеу сабағын 

талдау арқылы алынған білім мен жинақталған тәжірибені болашақтағы өз 

тәжірибесін жетілдіруді перспективалық тұрғыдан қарасақ, бұл болашақ 

педагогтерге өз кәсіби біліктілігін арттыруға, педагогикалық, пәндік білім 

мазмұнын тереңдетуге ықпал етеді. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытуда сабақты зерттеу үдерісінің тиімділігін 

Стивен Брукфилдтің "төрт линзасы" арқылы талдап көрейік. 

1.Болашақ педагогтер үшін тиімділігі: 

- Болашақ педагогтің білім алғандығының анық, әртүрлі қырларынан 

алынған және егжей-тегжейлі дәлелін көру. 

- Болашақ педагогтардің қажеттіліктерін анықтау және соған сәйкес сабақты 

жоспарлау. 

- Болашақ педагогтің білім алуына көмектесу. 

- Әріптестер бақыланатын болашақ педагогтарды өз назарына алып, топта 

қолданылған әдіс-тәсілдердің тиімділік дәрежесі, оның болашақ педагог ықпалы, 

сабақты бірлесе талдау барысында зерделенеді. Болашақ педагогтардің 

қажеттіліктерін қанағаттандыру мәселесін ескере отырып, олардың білім алуына 

барынша ықпал ету мақсатында келесі сабақты бірлесе қайта жоспарлау 

кемшіліктерді болдырмауға көмектеседі.  

2. Жеке педагог үшін тиімділігі: 

- Педагогтің мұқият бақылау дағдылары қалыптасады. 

- Зерттеу жүргізген топ жұмысты жақсарту мақсатында сабақты зерттеудің 

бірнеше циклын қамтып, рефлекция жасау арқылы сәтті және сәтсіз тұстарын 

таразылап, сәтсіздіктің алдын алу жолдарын қарастырады. 

- Кәсіби білімді жетілдіруде сабақты зерттеу тиімді тәсіл, себебі  педагогтер 

өзара тәжірибе алмасу арқылы білім жинақтайды. Мұнда педагогтер арасындағы 

белсенді диалог, әр педагогтің сабақ жоспарлаудағы құнды пікірі, тәжірибесі, 

сабақты зерттеудің кезеңдеріне белсене қатысуы, қызығушылығы, жалпы ЖОО 

бойынша оқу үдерісін жақсарту мақсатында жүргізілгендіктен кәсіби 

қоғамдастықтың жұмысын жақсартуға ықпалы көп. 

3. ЖОО   үшін тиімділігі 

- ЖОО ұжымының өзара қарым-қатынасының жақсаруы; 

- Педагогтардің ынтымақтаса жұмыс жасауы; 

- ЖОО-дағы жетілдіруге бағытталған өзара көмек, тәжірибе алмасу, 

пікірлесу арқылы жаңа идеялардың туындауы; 

- Білім алушы қауымдастығында ақпарат алмасу, ақпартты білімге 

айналдыру (С3 нәтижесі бойынша коучинг өткізу, педагогикалық кеңесте 

талқылау); 

- Бірлескен оқу ортасының қалыптасуы, бірлесіп жоспарлау, бақылау және 

талдау; 

- ЖОО ұжымының проблеманы бірлесе шешуге бейімделуі жақсарады, 

ЖОО нәтижесін жақсартуға ынтасы артады. Талап етілгендей, бүгінгі күннің 
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педагогі педагогикалық ұжымның бір бөлігі ғана емес, ортақ құндылықтар  мен 

келешек болжамдары бар, өзінің және өз әріптестерінің тәжірибесіне рефлексия 

жасай алатын, жаңа білім мен идеяны үнемі ЖОО тыс жерлерден іздеуші кәсіби 

білім беру қоғамдастығының бір бөлігі болуы қажет. 

4.  ЖОО үшін тиімділігі: 

ЖОО миссиясы мен дамуының басым саласын анықтауға, педагогтардың 

кәсіби дамуы мен біліктілігін арттыруды жақсартуға, білім алушылардың білім 

сапасын көтеруге, ЖОО көшбасшылығының дамуына, ЖОО ресурстарын 

басқару мен дамытуға, ЖОО мәдениетін қалыптастыруға үлкен ықпал етеді. 

ЖОО реформалаудың қуатты құралы болып табылады. ЖОО ұжымы түгелдей 

дерлік өздерін білім алушылар қатарына жатқызып, білім алушылардың 

қажеттіліктеріне сай білім беруге, білім алушылардың жетістікке жетуіне 

бағытталған шараларды бірлесіп жоспарлауына мүмкіндік береді. Жалпы 

алғанда, ынтымақтастыққа, ашықтыққа, құпиялылықтан жариялылыққа бастама 

болып табылады. 

Lesson study әдістемесі негізінде болашақ педагогтердің ғылыми әрекетін 

зерттеудің нәтижесінде болашақ педагогтер мен оқытушылардың бірлескен оқу- 

зерттеу әрекетінің 7 кезеңін бөліп көрсетуге болады.  Біз жұмысымызда осы 7 

кезеңді басшылыққа алдық (кесте 8). 

 

Кесте 8 – Lesson study әдістемесі негізінде болашақ педагогтер мен 

оқытушылардың бірлескен оқу-зерттеу әрекетінің негізгі кезеңдері  

 
1-кезең. Топтарды 

құру 

Жауапкершілікті талап ететін кезең, себебі зерттеу үдерісінің тиімді, 

әрі ұзақ мерзімді болуы осы кезеңге байланысты. Зерттеу бойынша 

топ, әдетте өздерінің оқытулары мен балалардың белсенділігін 

арттыруда ынтымақтастықта жұмыс істеуді көздейтін  бірнеше білім 

алушылардан құралады. 

1 2 

2-кезең. Зерттеу 

сұрағын таңдау 

1. FINER  критерийлері бар PICOT зерттеу  сұрағын қою моделі 

P-population-аудитория. Сіздің сұрағыңыз 

нақты аудиторияға немесе білім беру 

үдерісінің қатысушылар тобына 

бағытталған ба? 

I-intervention-араласу.Сіз нақты қалай 

және  қандай әдістер, техникалар және 

тәсілдер арқылы өзіңіздің зерттеуіңізді 

жүзеге асырасыз? 

C-comparision-салыстыру. Сіз тағы да 

қандай  әдістер, техникалар және тәсілдер 

қолдана аласыз? 

O-outcomes-күтілетін нәтижелер. Осы 

зерттеудің соңына сіз нақты қандай 

нәтиже аламын деп болжап отырсыз? 

T-time-уақытпен шектелген 

F-жүзеге асатын. 

Педагогте жеткілікті 

ресурстар бар ма? 

I-қызықты. Бұл сұрақ 

тағы да кімге қызықты? 

N-Зерттеу сұрағы бұрын 

зерделенген ба? 

E-Зерттеу сұрағына 

қандай дәлелдемелер 

жауап береді? 

R-қарым-қатынас. 

Зерттеу нәтижелері 

нақты кімге ықпал 

етеді? 
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8 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

 2. Терри Ласкоский «Зерттеу сұрағына шығу» 

Факт       Проблема Санаты Тақырып/сұрақ 

3-кезең. Зерттеуді  

жоспарлау 

Сабақты жоспарлау-әлбетте,  әріптестерінің қатысуынсыз өтетін 

педагогтің өз бетінше сабаққа дайындалу үдерісі. Зерттеудің нақты 

мақсатын басшылыққа алып, жұмыс тобы балалардың ойлауын 

бақылау мен талдауға ашық болатындай «көзге көрінетін» етуге 

мүмкіндік беретін оқытудың әдістерін, тәсілдерін және формаларын 

ұсынады. Бұл өте маңызды, себебі балалардың оқуды үйреніп 

жатқаны туралы сенім қажет. 

4-кезең. Зерттеу 

өткізу 

Бұл кезеңде топ мүшелерінің бірі сабақты өткізеді және басқа топ 

мүшелері бақылайды және білім алушылардың оқуы, олардың 

ойлауының дамуы және ынтымақтастықта жұмыс істеу мақсатында 

өзара әрекеттесуіне қатысты дәлелдемелер жинайды. Зерттеу 

өткізгенге дейін қатысушыларға бақылаушылардың болатыны 

туралы хабардар ету керек. Бақылаушылардың сабаққа қатысуын 

білім алушылардың оқуына бөгет болмайтындай етіп ұйымдастыру 

қажет. 

5-кезең. Зерттеуді  

талқылау 

Зерттеуді өткізіп болған соң жүзеге асырылады. Зерттеу топтың 

әрбір мүшесінің жадында әлі жақсы сақталып, ұмытылмай тұрған 

кезде зерттеуді талқылау және талдауға арналған кездесуді өткізу 

қажет. 

6-кезең. Зерттеу 

нәтижелерін 

құжаттау 

Зерттеу нәтижелерін құжаттау Lesson Study үдерісінің маңызды 

құраушысы болып табылады, себебі оның негізінде әріптестермен 

тәжірибе алмасуды ұйымдастыруға болады. Құжаттаудың мәні 

зерттеу дәлелдемелерін/нәтижелерін жинақтау мен есептілікті 

ұсынуда жатыр. 

7-кезең. 

Әріптестермен 

тәжірибе алмасу 

Зерттеу нәтижелерін демонстрациялау үшін әрбір ұжым әртүрлі 

формаларды таңдап, жоспарлайды. 

 

Lesson study тәсілі кем дегенде үш Lesson study-ден тұратын циклден құралады, 

ол сабақтарды педагогтер тобы бірлесіп жоспарлап, оқытып/қадағалайды және 

талдайды. Осы кезеңдерді толыққанды меңгерген болашақ педагогтер ғана 

келешекте өз тәжірибелерінде сабақтағы  зерттеушілік іс-әрекетті дамыта алатын 

болады.   

Қорытындылай келе:   

Болашақ педагогтердің зерттеушілік құзыреттілігін Lesson study әдістемесі 

арқылы дамытудың отандық және шетелдік тәжірибесін саралауда төмендегідей 

тұжырымдар жасауға болады: 

- Lesson study әдістемесі – отандық білім беру ұйымдарында кеңінен 

қолданыс тапқан, өйткені педагогтер көптеп біліктілік курстарынан өтуде; 

- Lesson study әдістемесін отандық тәжірибеде  қолдану - жаһандық 

ақпараттық кеңістікте жалпы ақпаратпен жұмыс істей білу қажеттігін ғана 

емес, сонымен қатар қазіргі заманғы дүниетанымды қалыптастыру, зерттеу, 
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жобалау дағдысын игеру құзыреттерін, сондай-ақ өзінің авторлық 

тәжірибесін жинақтап, тарата алатын оқытушылар құрамының дайындығы 

мен қызметіне де ерекше талап қояды.Келесі параграфта мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы 

дамыту мәселесін зерттеудегі әдіснамалық тұғырлар қарастырылады.  

     

        1.3 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту  мәселесін зерттеудегі 

әдіснамалық тұғырлар 

  Әдіснамалық тұғыр зерттелетін шындық туралы және оның әрекетін 

мақсатты түрде өзгертетін  білімдер бірлігін білдіреді. Әдіснамалық тұғырлар 

болып жатқан әлеуметтік, саяси және экономикалық жағдаяттар бағыты 

бойынша білім мазмұнын қайта құруға әсер  етеді және оны жетілдірудің 

сипатын анықтайды. Ш.Т.Таубаеваның пікірінше, тұғыр дегеніміз қойылған 

зерттеу міндеттемелерін шешудің негізгі жолы, ол осы шешімдердің бағыты мен 

стратегиясын ашады,  ғалым педагогикадағы әдіснамалық тұғырларды жіктеп, 

оларға жеке сипаттама берген. Тұғыр педагогикалық нысанды зерттеу 

тәсілдерінің жиынтығының қатынасын білдіреді [115]. 

        Әрбір ғылымның негізгі тұғыры – әдіснама екенін ескере отырып, болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттіліктерін lesson 

stady әдістемесі арқылы дамыту негізін айқындау барысында философтардың, 

психологтардың, педагогтердің, әлеуметтанушылардың, 

мәдениеттанушылардың т.б. берген ғылыми ой-тұжырымдары біздің зерттеу 

жұмысымыздың әдіснамасын ашуға негіз болды. Болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттіліктерін lesson stady әдістемесі 

арқылы дамытудың әдіснамалық базасы ретінде  бірқатар тұғырларды атауға 

болады: жүйелілік, тұлғалық іс-әрекеттік, құзыреттілік, синергетикалық. 

       Құзыреттілік тұғыр  кәсіби құзыреттілік мәселесі, оның теориялық негізі 

әлемдік, отандық ғалымдар еңбектерінде жан-жақты талдануда. Атап айтқанда, 

А.В.Хуторской [41,б. 55], Л.Д.Давыдов [35,б. 109], Е.Я.Коган [116], және 

Қазақстандық ғалымдар: Ш.Т.Таубаева [115,б. 11], Г.Б.Бейсенбекова [117], 

Д.П.Мучкин [118], Ж.Р.Баширова [119], А.К.Мыңбаева [71,б. 103], 

К.С.Құдайбергеновалар [83,б. 4] айналысуда. А.В.Хуторской, құзыреттілік 

тұғыр – бұл зейінді білім беру нәтижесіне екпіндейтін тұғыр екенін айтады, оның 

үстіне білім беру нәтижесі игерілген ақпараттың көлемі емес, адамның әртүрлі 

мәселелік жағдаяттарда әрекет ете алу қабілеті болады [41,б. 78-79]. 

Құзыреттілік тұғыр- бұл педогогтен өзінің біліктілігін тез өзгеруші орта мен 

белгісіздік жағдайларына бейімделуге мүмкіндік беретін, икемділікті, 

мобильділікті, зерттеушілік іс-әрекет дағдыларын, алынған білімдер 

жиынтығының нәтижесін алғы шартқа қоятын тұғыр. 

        Құзыреттілік тұғыр білім беру үдерісіне тұлғалық мағына енгізу 

талпынысын жүзеге асырады. «Тұлғалы білім, тұлғалық түсінік сияқты 

әлдеқайда оқылған, игерілген құндылық ретінде қолдануды ғана емес, сонымен 
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қатар өзінің өміріндегі түсініктіге қатысу мәнін де білу мен ұғынуды да 

білдіреді» [115,б. 118]. Білімнің тұлғалық мағынасы адамға құзыретті шешімдер 

қабылдауға, сонысымен өмір шарттарына сәйкес болуға көмектеседі. Осылайша, 

білім беру үдірісіндегі құзіреттілік тұғыр біздің еліміздің саяси – әлеуметтік 

өмірінің талаптарына сәйкес болады. Сәйкесінше, университеттік білім берудің 

өзекті мәселесі, студенттерді құзыреттілік тұғыр аясында өзіндік дербес 

зерттеушілік тәжірибе арқылы ғылыми ақпаратты алу мен өңдеу тәсілдеріне 

оқыту болып табылады. Мұндай  міндет студенттерде адамдағы іс-әрекеттік 

бастаманы босатуға, оның танымдағы қажеттілігін бекітуге ықпал ететін, 

зерттеушілік құзыреттіліктерді мақсатты қалыптастыруды талап етеді. 

        Тұлғалық іс-әрекеттік тұғыр арқылы сабақты зерттеу іс-әрекетінің 

құрылымдық бөліктерін анықтауға және сипаттауға, оның ерекшеліктерін, 

қолдану аясын анықтауға, нәтижесі мен оны алу тетіктерін ұсынуға мүмкіндік 

береді. Тұлғаның қалыптасуы іс-әрекет арқылы көрініп, таңдау және 

ұйымдастыру, еңбек және қарым-қатынас субъектісі ретінде жандандыру үшін 

іс-әрекетті қажет етеді. Сабақты зерттеу іс-әрекетінде бұл тұғыр ұстаным ретінде 

қарастырылады. 

        - Сабақты зерттеуде іс-әрекеттік тұғыр белгілі бір ерекшелікке ие. Бұл 

ерекшеліктер: 

        - Оқытушы мен білім алушының іс-әрекетінің негізгі бөліктерін бірыңғай 

әдіснамалық тұрғыдан қарастыруға және сол арқылы олардың өзара әрекеттесу 

табиғатын ашуға мүмкіндік береді. 

        - Педагогикалық үдерістің барлық қатысушылары іс-әрекетінің 

ерекшеліктерін педагогикалық саладағы іс-әрекет теориясының жалпы 

тұжырымдамалық ережелерін жобалау арқылы зерттеуге жағдай туындатады. 

        - Педагогикалық іс-әрекетті оқытушы мен білімгер арасындағы өзара 

байланысты ынтымақтастықтың интегративті сипаттамасы ретінде қарастыру 

міндеттеледі. 

        - Білім алушының дамуын, арнайы таңдалған іс-әрекетті қалыптастыратын 

маңызды фактор деп тану міндеттеледі. 

        - Білім беру үдерісін әртүрлі іс-әрекет түрлерінің үздіксіз өзгеруі ретінде 

анықтайды. 

        - Педагог іс-әрекетінің құрамдас бөліктеріне сәйкес педагогикалық үдерісті 

қалыптастырады. 

        - Субъект-субъект қатынастардың бүкіл жүйесін сипаттайды. 

        - Өзін-өзі шекіз дамытуға қабілетті ұстанымды ашық және әмбебап жүйе 

ретінде қарастырады. 

        - Мотивациялық-қажеттілік сфералары (қалаулар, қызығушылықтар, 

құндылықтар, көзқарастар). 

- Процедуралық сфера (логикалық әдістер, эвристикалық әдістер, өзін-

өзі ұйымдастыру әдістері, өзін-өзі бақылау әдістері және басқалары). 

- Мазмұны (мәселе, мақсаттар, міндет, мәселелік жағдайға бағдарлану, 

қызмет бағдарламасы, бағдарламаны орындау, нәтиже). 
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        - Іс-әрекет құрылымы-бұл мақсат қойылған сәттен бастап оған жеткенге 

дейін жүзеге асырылатын әрекеттердің өзара байланысы. 

        - Кез келген іс-әрекет оның орындалу пәнін болжайды, ол ең алдымен осы 

әрекетті меңгеру қабілетімен сипатталады және оны шығармашылықпен 

өзгертуді міндеттейді [120]. 

        Біз іс-әрекеттік тұғырды сабақты зерттеудің теориялық әдіснамалық 

стратегиясы ретінде қарастыра отырып, жалпыланған ғылыми ережелердің 

жиынтығын ұсынуға, өз іс-әрекетінің субъектісі болуға мақсат қоюға, 

міндеттерді шешуге, нәтижелер үшін жауап беруге, теориялық және тәжірибелік 

іс-әрекетін ұйымдастыруды қамтиды деп есептейміз. 

        Зерттеушілік құзыреттілікті жүйелілік тұғыр негізінде қарастырсақ, онда ол 

«жалпы және кәсіби сауаттылықтың ажырамас компоненті» (Б.С. Гершунский 

[121], В.В.Лаптев [122] және т.б ретінде  «кәсіби құзыреттіліктің құрауышы» 

болып табылатынын айтуға болады (М.А.Данилов [123], А.Н.Журавлёв, [124 

]Э.Ф.Зеер [125], Т.А. Смолина [126], П.И.Ставский [127] және т.б. 

       Жүйелілік тұғыр – зерттелетін педагогикалық құбылысты және оның 

арасындағы байланыстың көптеген элементін анықтау. Зерттелуші объектіні 

жүйе ретінде, оның элементін, олардың арасындағы байланысты және оны 

жіктеп, құрылымын және ұйымдастыруды, тұтастай білім беру ретінде басқару 

жолдарын анықтауға бағытталады. Педагогикалық жүйенің ерекшелігі, бұл іс-

әрекет жүйелері және қатынастар шеңберінде қалыптасатын жүйелер (қайта 

құрушы-белсенді, қайта жасаушы-орындаушы, тұтынушы-дара немесе 

әрекеттік-жасаушы және т.б.). Бұл жүйелер оқыту үдерісінің субъектілері 

арқылы құрылады және олардан жеке болмайды, солар арқылы жүзеге асады. 

Осы контексте педагогикалық жүйе ретіндегі оқыту-тәрбиелеу үдерісінің негізгі 

сипаттамасы, оның біртұтастығы мен кешендігі болып табылады [128]. 

       Бірқатар зерттеушілер (Б.Г. Ананьев [129], Н.В. Кузьмина [130], А.К. 

Маркова [131], Е.В. Попова [132], Н.А. Рыбаков [133], В.Д. Шадриков [134] және 

т.б.) «құзыреттілік» ұғымына тиімді зерттеушілік іс-әрекетке қажетті тұлғалық 

сапалардың жиынтығын қосады. Осылайша, әрекеттік тұғыр тұрғысынан 

құзыреттілік «қызметтік құзыреттілікпен» теңестіріледі. Осы орайда А.А. 

Бодалев [135] зерттеуші-педагогтың жалпы және жеке сапаларын көрсетеді. 

Зерттеушінің жалпы сипаттамаларына ол мыналарды жатқызады: зерттеу 

мәселесіне қол жеткізуге тұрақты бағыттылық; жұмысқа төзіміділік, 

бейімделгіштік пен парыз сезімі; сынау мен өзін-өзі сынау, қол жеткізілген 

нәтижеге үнемі қанағаттанбау, өзін саналы түрде басқа істер мен әрекеттерден 

қорғау; қуатты зияткерлік, өзінің ақыл парасатының жұмысын теориялық және 

тәжірибелік міндеттерді стандарты емес шешуге тұрақты шоғырландыра алу 

қабілеті; ғылыми қызығушылық құбылыстарын жоғары бақылаушылық; 

ғылымдағы жоғары нәтижелілік. Зерттеушінің жеке сапаларына А.А. Бодалев 

мыналарды жатқызады: ғылыми зерттеу стилі; зерттеу пәнінің қарапайым, және 

сол сияқты неғұрлым күрделі көріністерінде қадағалау қабілетінің әртүрлі 
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деңгейі мен қажеттіліктердің әр түрлері; өзінің көзқарастарын дәлелдеудің 

нақтылығы, табандылығы; моральдық күш пен физикалық денсаулық. 

        Педагогтың зерттеушілік құзыреттілігін аксиологиялық түсінуді ғалымдар 

(В.И. Гинецинский [136], И.Б. Котова [137], В.А. Сластёнин [138], Г.И. Чижакова 

[139], Е.И. Шиянов [140] және т.б.) оның болмысының құндылықтық бекітуі 

ретінде қарастыруды ұсынады. Жаңашылдық бөлшектерін жасау мен қолдану 

үдерісінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогі зерттеушілік іс-әрекет 

құндылықтарын игереді, оларды субъектілендіреді. Аталған құндылықтарды 

субъектілік қабылдау мен иелену болашақ педагогтың тұлғасының байлығымен, 

кәсіби іс-әрекеттің зерттеушілік бағыттылығымен, дамыған өзін-өзі ұғынуымен 

анықталады және педагогтың ішкі әлемін бейнелейді. Тұлғаның зерттеушілік іс-

әрекет құндылықтарын иелену дәрежесі педагогикалық сананың күйіне тәуелді, 

өйткені қандай да бір жаңа педагогикалық идея құндылықтарын орнату фактісі 

оны тұлғаны бағалау үдерісінде жүреді. Кәсіби сана болашақ педагог 

тұлғасының «Мені» мен оның кәсіби іс-әрекетінің әртүрлі жақтарын талдауға 

бағытталған және тұлғалық мағынаның даму болашағы мен шекарасын 

анықтауға арналған.    Ол болашақ педагогқа өзін-өзі анықтауға, өзі үшін 

зерттеушілік жұмысты жүргізу мағынасының мәселесін шешуге мүмкіндік 

береді. Зерттеушілік құзыреттіліктің ішкі өзегін, осылайша, педагогтың 

қызығушылықтары мен рухани қажеттіліктерінің квинтэссенциясы ретінде 

іргелі құндылықтар жүйесі құрайды. Педагогтың зерттеушілік құзыреттілігі 

оның зерттеушілік іс-әрекеттің тәжірибесі мен арнайы білімін игеру 

стратегиясын анықтайды. Ол зерттеушілік жұмыс барысындағы бекітулердің, 

құндылықтық идеалдарды іске асырудың құралдарын, ғылыми таным әдістерін, 

бағдарын анықтайды. Зерттеушілік құзыреттіліктің болуы педагогтың 

зерттеушілік айқындамасының – өзі мен әлем туралы көзқарастардың бар 

деңгейі шегіне шығуға дайын және жаңа тәжірибеге ашық таным субъектісінің, 

белсенді қайраткердің, жасаушының айқындамасының қалыптасқандығының 

көрсеткіші болып табылады. Көптеген ғалымдардың қарастырған әдіснамалық 

тұғырларын талдай келе, болашақ мектепке дейінгі ұйым  педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін келесідей әдіснамалық тұғырлар негізінде 

қарастыруды жөн көрдік (кесте 9). 

 

Кесте 9 - Зерттеушілік құзыреттілікті дамытуда  әдіснамалық тұғырлардың 

ғылыми интеграциялануы 

 
Жүйелік тұғыр Зерттеудің  ішкі құрылым бөліктерін және олардың арасындағы 

байланыстарын талдау 

1 2 

Тұлғалық іс-

әрекеттік тұғыр 

Мақсатты, объектіні, субъектіні, құралдарды, әдістерді, кезеңдерді, 

нәтижені жатқызатын оқу жобалаудың белсенділік құрамдас 

бөліктерін қарастыруға, іс-әрекеті тұрғысынан зерттеуге, әрекеттерді, 

кезеңдерді, функцияларды операциялық деңгейде орындауда 

мүмкіндік береді. 
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9 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Құзыреттілік тұғыр 

 

Болашақ педагогті зерттеуші ретінде талдау, болжау функциясын 

ұсынып, оны өндіруші бақылаушы, сарапшы ретінде белгілеуге 

мүмкіндік береді. 

Синергетикалық 

тұғы 

Білім берудегі қазіргі дағдарыстың тарихы мен мазмұнын жаңғыртып 

зерттеуге мүмкіндік береді. 

 

        Осылайша, әдіснамалық тұғыр зерттелетін шындық туралы және оның 

әрекетін  мақсатты түрде өзгертетін білімдер бірлігін білдіреді. Әдіснамалық 

тұғырлар болып жатқан әлеуметтік, саяси және экономикалық жағдаяттар 

бағыты бойынша білім мазмұнын қайта құруға әсер етеді және оны жетілдірудің 

сипатын анықтайды. Зерттеуімізде біз зерттеу  мәселесінің   әдіснамалық  негізін  

нақтылап шешуге құзыреттілік, тұлғаға бағдарлы, жүйелілік іс-әрекеттік, 

синергетикалық тұғырларын басшылыққа алдық. 

        Құзыреттілік тұғыр  дайындықтың мазмұнын таңдауға және мақсатын 

белгілеуге, нәтижелі білім беруде пәндік және түйінді құзырттіліктерді 

айқындауға себеп болады. Өзін-өзі дамытуға, өзін-өзі кемелдендіруге 

бағытталған оқу-танымдық мотивацияның дамуы (В.В Бондараева [141], О.Е 

Лебедев [142], А.В Хуторской [143]) 

       -  шынайы тәжірибемен байланыс (іс-жүзінде нақты тапсырмаларды 

орындау); 

       -  оқытудың белсенді әдістерінің пайдаланылуы (талқылау, пікір айту); 

студенттердің ғылыми-зерттеушілік жұмысын белсендіру мен (педагог-

зерттеуші). 

Синергетикалық тұғыр сабақтағы іс–әрекетті зерттеуде  білім берудің 

мәселелерін ашуға, бірлескен шығармашылыққа өз іс-әрекетін ұйымдастыруға, 

өзін-өзі дамытуға бағдарлауды қарастыра отырып, жаңаша қарауға мүмкіндік 

береді. Оқу іс-әрекетін зерттеу үдерісі бірқатар маңызды синергетикалық 

қасиеттері бар екенін ескерсек, субъектілер үнемі ақпаратпен алмасады, 

рефлексия және кері байланыс механизмдерін пайдаланады, үдерісті бірлесіп 

атқарады, үнемі өсіп келе жатқан ақпараттық кеңістік жүйені тепе-теңдікте 

өзгеруіне әкеледі, тәуелсіз жағдайларда таңдауды ынталандыру және жауапты 

қабылдау үшін жасалады. Бұл синергетикалық қасиеттер білім беру жүйесін 

әрқашан кездейсоқ өзгерістер болатын, болжау қиын ауытқулардың болатынын 

көрсетеді. Білім берудегі қазіргі дағдарыстың тарихы мен мазмұнын жаңғыртып 

жобалауға мүмкіндік береді. Өзін-өзі ұйымдастыратын жүйелердің дамуының 

синергетикалық тұғыры техникалық гуманитарлық тепе-теңдік заңына 

негізделген жаңа көзқарасты қарастыруға мүмкіндік береді. Синергетикалық 

тұрғыда сыртқы ортамен үнемі энергия, зат және ақпарат алмасатын ашық 

жүйелерде ғана дамуы мүмкін болатыны сенімді түрде дәлелденеді. 

Синергетикалық тұғыр зерттеу әрекетінде әрбір жаңа деңгейдің пайда болуына, 

тұтастай қайта құруына негізделген. Жаңа сапалық жағдайға әкелетін ғылыми-
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педагогикалық білімнің өсуінің жаңа бейнесі дүниеде синергетикалық тұғырдың 

маңызды белгісіне айналуда. Танылып жатқан үдерістердің полифониялық 

сипатына, баламалы өзгермелілігіне, оларды ашылмаған немесе жеткіліксіз 

ашылған жағдайлардың ашылуына, олардың дамуындағы кездейсоқ мәселелер 

үлкен рөлін тануға ерекше назар аударады [67, 65 б.]. 

Синергетика-термодиндік тепе-теңдіктен алыс ашық жүйелердегі 

модельдер мен құрылымдардың қалыптасуы мен өзін-өзі ұйымдастыруын 

түсіндіретін ғылымның пәнаралық ережесі. Синергетиканың негізгі 

тұжырымдамасы-құрылымды осындай көп элементті құрылымдардың немесе 

көп факторлы орталардың көп вариантты және екіұшты мінез-құлқының 

нәтижесінде пайда болатын күй ретінде анықтау, олар жабық жүйелер үшін 

стандартты термодинамикалық типтің азаюына нұқсан келтірмейді, бірақ 

ашықтық, сырттан энергия ағыны, ішкі процестердің сызықтық, арнайы 

режимдердің пайда болуы нәтижесінде дамиды.  

Синергетикалық тұғыр -бұл ашық сызықтық емес өзін-өзі ұйымдастыратын 

жүйелерді зерттеу мен басқаруда идеялар, түсініктер мен әдістер жиынтығын 

қолдануды көздейтін танымдық және практикалық қызметтегі әдістемелік 

бағдар. Синергетиканы анықтаудың белгілі нұсқалары әртүрлі жүйелердің өзін-

өзі ұйымдастыруы үшін қажет сызықтық емес, когеренттілік, ашықтық сияқты 

жүйенің қасиеттеріне сүйенеді. Тәрбиеде бұл білім алушы мен педагогтің жеке 

басы, білім алушылар ұжымы және педагогтер қауымдастығы, бұл білім беру 

мекемесі және оның қоршаған ортасы. 

        Осылайша болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытуда басты назарды тұлғаны дамытуға бағыттау қажет. 

        Жүйелілік - іс-әрекеттік тұғыр болашақ педагогтің іскерлігінің 

жасампаздығының, қайраткерлігінің қалыптасуына түрткі болады. Осылайша, 

студенттің білім мазмұнын сапалы менгеруін, білім, білік, дағды және 

тәжірибесін, тұлғалық даму деңгейін сипаттайды және өз ісін жүйелі де сапалы 

ұйымдастыра білуін үйретеді. 

 Жүйелік тұғыр зерттеуді объектінің тұтастығын ашуға, оның ішкі 

байланыстары мен қатынастарын анықтауға бағыттайды. 

  Жүйелілік идеясы: 

        -   даму тек іс-әрекет негізінде жүзеге асады; 

        -   тұтастық идеясы, негізгі оқу жоспарының барлық компонеттерінің өзара 

байланысы, өзара әрекеттесу (А.Н Выготский [145], В.В Галпьерин [146], Д.В 

Леонтьев [147], П.Я Эльконин [148]); 

        Болашақ педагогтердің  зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыру мәселесі 

түрлі әдіснамалық тұғырлар аясында көптеген ғалымдар еңбектерінде 

қарастырылған (кесте 10). 
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Кесте 10 - Зерттеушілік мәселесі бойынша әдіснамалық тұғырларды қарастырған 

зерттеушілер 

 
Тұғырлар Зерттеушілер 

Жүйелілік Ф.В.Резакова 2010, Н.И.Стаценко 2010, С.В.Марихин 2012, В.М. Жучков 

2001, Н.О. Яковлева 2003, Е.В. Лопаткин 2007, В.М. Третьякова 2009, 

Е.Б. Куркин 1998, О.А.Фищукова 2007, Н.Е. Горюнова 2004,  

Тұлғалық іс-

әрекеттік тұғыр 

Т.И.Кочнева 2019, Н.О.Яковлева 2003, Д.Сикорска 2003, Г.И. Скворцова 

2000, Г.А. Резяпова 2002, Л.В.Даниленко 1997, А.А.Оспенников, Н.В. 

Ходякова 2013, А.А.Арламов 2012, Р.А.Климов 2013, О.М.Гаврилова 

2013, Н.С.Слепухина 2015, Е.С.Постова 2004, С.В.Хачиров 2005, И.А. 

Гальмукова 2005, Ю.Н.Эмильянова 2005 

Синергетикалық 

тұғыр 

К.Л.Полупан 2021, Р.А.Касимов 2017, М.О.Смирнова 2007, Т.В. 

Чемоданова 2004, В.В.Добрынина 2005, В.Г.Виненко 2001, Г.Н.Стайнов 

2003, Ю.А.Луценко 2006, А.В.Гугелев 2005, Т.А.Денисова 2003, Т.С. 

Бочкарова 2008 

Құзыреттілік 

тұғыр 

Д.И.Мухатаева 2018, В.В.Беспалова 2011, А.А.Богданова 2009, С.А. 

Агапова 2012, Л.Н.Конавалова 2009, А.Н.Логунов 2013, Е.А.Царькова 

2007, С.И.Зимин 2009, Т.В.Ашутова 2010,  

Н.Г. Каркуленко 2004, С.Н. Нагаева 2012, Т.В. Ваганова 2007 

 

        9-кестеден зерттеу үдерісін жүзеге асыру барысында әдіснамалық 

тұғырларды болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттіліктерін lesson stady дамытуда қолдануға болатындығын байқаймыз. 

Сабақты зерттеу іс-әрекеті жалпы оқыту үдерісін жүзеге асыру барысында, 

қолданылатын болғандықтан кейбір әдіснамалық тұғырлар әмбебап, кешенді 

түрде қолданылатындығын да айта кету керек. Сонда ғана сабақты зерттеу  іс-

әрекетін қалыптастыру жүйелі, нәтижеге бағытты жүзеге асады. Сонымен қатар 

кез-келген әдіснамалық тұғырлар немесе ұстанымдар жеке дара немесе оқшаулы 

қолданылмайды. Кейде кез-келген әдіснамалық тұғыр әдістеме немесе ұстаным 

ретінде көрініс беріп басты әдіснамалық  тұғырдың құралы ретінде 

қолданылады. 

        Педагогтің зерттеушілік құзыреттілік ұғымына әртүрлі тұғырларды 

жоғарыда аталған талдаулар бізге келесі қорытындыны шығаруға мүмкіндік 

берді: болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі 

жүйелілік, синергетикалық, тұлғалық іс-әрекеттік тұғыр, құзыреттілік тұғырлар 

аясында жүзеге асады.  

 Еліміздегі саяси-әлеуметтік, рухани-адамгершілік, менталитеттік үдерістер 

болашақ педагогтердің жоғары кәсіби деңгейде даярлануын талап етеді. Болашақ 

педагогтің диагностикалық, кеңес берушілік, ұйымдастырушылық, түзетушілік, 

алдын-алушылық әрекеттері зерттеушілік педагогикалық құбылыстар мен 

үдерістерді ғылыми негізде зерттеудің нәтижесінде ғана табысты жүргізіле 

алады. Сондықтан болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі оның әрекет салаларының жүйе құрушы өзегі болып табылады. 

 Зерттеушілік құзыреттілік – бұл тұлғаның зерттеушілік құзыреттіліктер 

жүйесі мен пәндік құндылықтарды игеруге қажетті құралы; тұлғаның ғылыми 
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пәндегі фактілерді, құбылыстарды, үдерістерді, нәтижелерді түсіну мен 

қабылдауға, теорияның заңдары мен заңдылықтарын ұғынуға, болжамды 

құрастыру мен соның негізінде ғылыми пәндік іс-әрекетті жүзеге асыруға 

мүмкіндік беретін кәсіби-маңызды сапа; тез өзгермелі қоғаммен өзара 

әрекеттестікте мақсатты қалыптасатын, зерттеу пәні аймағында іс-әрекеті 

шеңберіндегі  шығармашылыққа, инновацияларға іштей дайындығымен 

байланысты қабілет. 

        Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамыту үдерісін зерттеу жүйелілік, тұлғалық іс-

әрекеттік, синергетикалық, құзыреттілік тұғырлар негізінде жүргізілді. Сондай-

ақ, зерттеушілік құзыреттілік болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің 

ғылыми зерттеушілік әрекетінің логикасынан көрініс береді. Зерттеу 

жұмысының негізіне алынған әдіснамалық тұғырлар болашақ педагогтің 

зерттеушілік құзыреттілігін дамыту жұмысының мазмұнын, әдістерін, нәтижеге 

бағытталған білім беру үдерісінде іске асыруға себепші болады.  

 Келесі тарауда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудың ғылыми-тәжірибелік 

алғышарттарын қарастыратын боламыз. 
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2   БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ 

ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН LESSON STUDY ӘДІСТЕМЕСІ 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУДЫҢ ҒЫЛЫМИ-ТӘЖІРИБЕЛІК 

АЛҒЫШАРТТАРЫ  

 

2.1 Мектепке дейінгі   ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін 

дамытудың қазіргі жағдайы 

Бүгінгі таңда үздіксіз білім берудің бастапқы кезеңі - мектепке дейінгі 

ұйымдардан бастау алатын болғандықтан, балабақшада балалалардың өмірі мен 

денсаулығын қорғай отырып, жаңартылған білім беру мазмұнына сәйкес, 

тәрбиелеу, болашақта табысты оқушы тұлғасына бастайтын мектепалды білім 

беру бағытындағы қызмет болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінен ерекше 

жауапкершілікті  талап етуде. Осы тұста, болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогінің зерттеушілік құзыреттілігінің маңызды рөл атқаратыны белгілі, 

сондықтан келесі кестеде (11 кестеде) осы мәселенің негізгі қағидаларын талдап 

көрсек. 

Кесте   11 – Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігінің мәнін анықтауға негіз болған ғылыми қағидалар (Б.Т.Барсай 

еңбектерінің негізінде) 

 
Зерттеу 

бағыттары 

Зерттеушілердің аты-жөні және 

еңбектері 

Болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін 

дамыту мазмұнына енетін 

идеялар, ойлар, ұғымдар 

1 2 3 

Педагогикалық 

зерттеудің 

әдіснамасы мен 

әдістері 

1. Архангельский С.И. Учебный 

процесс в высшей школе, его 

закономерные основы и методы. –М., 

1980.-368 с. және әдістері 

2. Загвязинский В.И. Методология и 

методика дидактического исследования. 

–М.: Педагогика, 1982. -160 с. 

3.Таубаева Ш.Т. Введение в 

методологию и методику 

педагогического исследования. Учебн. 

Пособие.-Түркістан: 2007.-190 с. 

- Педагогтердің маңызды 

сапаларын: зерттеушілік 

мәдениет, дидактикалық 

мәдениет т.б. 

қалыптастырудың 

теориялық-әдіснамалық 

негіздері; 

- Болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың 

әдіснамалық негізі болатын 

тұғырлардың 

сипаттамалары. 
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Жоғары мектепте 

оқытудың 

теориясы мен 

технологиясы, 

оқыту үдерісін 

белсендіру 

1.Арыстанов М.Ж,  Пидкасистый П.И., 

Хайдаров Ж.С. Проблемно-модульное 

обучение. –Алматы, «Мектеп», 1980. -

207 с. 

2.Пидкасистый П.И. Актуальные 

проблемы дидактики высшей школы. –

М., 1978.   

3. Пидкасистый П.И. Пути активизации 

самостоятельной работы студентов по 

педагогическим дисциплинам.- М.,  

- Жоғары білім берудегі 

педагогикалық ұғымдар, 

ұстанымдар, оқу үдерісінде 

және өзіндік жұмыстарда 

студенттердің белсенділігін 

арттыру жолдары; 

- Оқу үдерісінде  ойын 

технологиялары арқылы 

белсенділікті арттыру;  

- Болашақ педагогтердің  
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11 -  кестенің  жалғасы 

 
1 2 3 

 1976.  

4. Хайдаров Ж.С. и др. Игровые 

моделирование и учебный процесс / 

Современная высшая школа.-№4, 1978. 

–Варшава.-С.69-72.  

зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастырудың 

технологиялық 

компонентін сипаттауға 

мүмкіндік береді. 

Жоғары оқу 

орнында 

оқытудың 

технологиясы 

1. Галиев Т.Т. Системный подход к 

интенсификации учебного процесса. –

Алматы: Ғылым, 1998. -303 с. 

2. Галиев Т.Т. Технология 

проектирования системы высшей 

школы и разработки целевых программ 

//Вестник высшей школы Казахстана, 

1995. -№3. –С.82-86.  

3. Қ.Қабдықайырұлы және т.б. 

Оқытудың педагогикалық жаңа 

технологиясы.-Алматы, 1999.-149 б.  

 - Оқыту үдерісін 

интенсификациялаудың 

жүйелілік тұғыры;  

- жоғары білім беруді 

жобалау. 

Кәсіби 

педагогикалық 

білім берудің 

теориясы мен 

практикасы 

1. Дуйсенбаев К.А. Развитие 

содержания профессионально-

педагогического образования учителя 

труда в вузе. - Алматы, «Ғылым», 1995. 

-350 с.  

2. Сенько Ю.В. Гуманитарные основы 

педагогического образования: Курс 

лекций: Учеб. Пособ.для 

студ.высш.пед.учеб.заведений. –М.: 

Издат.центр «Академия», 2000. -240 с. 

3. Сенько Ю.В., Кузнецова Н.А. 

Барьеры диалогического 

взаимодействия //Образование в 

Сибири. -1988.-№1. –С.17-19. 

- Болашақ педагогтың жаңа 

педагогикалық ойлауын 

қалыптастыру, жалпы және 

кәсіби білім берудің 

гуманитарлық негіздері;  

- Кәсіби педагогикалық 

білім беру мазмұнын 

жетілдіру мәселелері; 

- Жоғары оқу орнында 

болашақ маманның кәсіби 

педагогтік білім мазмұны 

мәселесін зерттеудің 

әдіснамасы,  дайындау 

мазмұны, даму теориясы 

мен тәжірибесі. 

 

 Жоғары мектепте 

оқытудың 

теориялық және 

әдістемелік 

негіздері   

1.Исаева З.А., Мынбаева А.К., 

Садвакасова З.М. Активные методы и 

формы обучения в высшей школе. –

Алматы, 2005. -122 с. 

2. Исаева З.А. Теоретические основы 

формирования профессионально-

исследовательской культуры педагога  в 

системе университетского образования. 

–Алматы, 1996.-230с.   

3. Мынбаева А.К. Современное 

образование в фокусе новых 

педагогических концепций, тенденций и 

идей: Монография.- Алматы: Раритет, 

2005. -90 с. 

 

- Мамандарды кәсіби 

дайындаудың тұжырымдық 

негіздері; 

- Қазіргі жоғары білім 

берудің даму 

тенденциялары; 

- Жоғары мектеп 

дидактикасы дамуының 

ғылыми – педагогикалық 

негіздері. 
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11 -  кестенің  жалғасы 

1 2 3 

 4. Е. Жұматаева. Жоғары мектеп 

дидактикасы дамуының ғылыми – 

педагогикалық негіздері: Пед.ғыл.докт. 

... диссерт. автореф. – Алматы, 2003.-43 

б.  

 

Жоғары білім 

беру жүйесін 

жаhандану 

жағдайына 

бейімдеу 

мәселелері 

1. Кайдарова А.Д. Развитие теории 

содержания высшего педагогического 

образования в Республике Казахстан: 

монография. –Алматы, 2005. -229 с. 

2. Анарбек Н. Вариативность высшего 

образования в эпоху глобализации: 

монография. –Алматы, 2009. -244 с. 

3. Анарбек Н. Вариативность 

образования как модельная компонента 

сравнительно-педагогической  системы. 

Дисс..,к.п.н. –Астана, 2008. -146 с. 

- Жоғары білім беру 

мазмұнын жаңарту және 

дамыту; 

- Жоғары педагогикалық 

білім беру мазмұнының көп  

нұсқалылығы. 

 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің мақсаты – баланың жеке қуаттарын 

барынша өрістету үшін жағдай жасау болып табылады. Қажетті функционалды 

сауатты адамның дамуы үшін жағдайлар жасау. Өмірдегі қиындықтарды кез 

келген сәтте шеше алуға үйрету. Балаға өзінің өмірлік іс-әрекетінің жетекшісі 

болу, оның әлеуетін көру, өзіне сену, өз ісінде қалай табысқа жетуді үйрену 

құқығы беріледі. Бұл балабақшадан мектепке ауысуға, мектептегі білім беру 

жағдайында оқуға деген қызығушылықты сақтауға және дамытуға айтарлықтай 

ықпал етеді. Балаларды мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға құқығы меншік 

нысанына қарамастан, мектепке дейінгі тәрбие жүйесін қалыптастыратын 

мектепке дейінгі ұйымдардың желісі: сабақтастық білім беру бағдарламалары 

және мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты. 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесінің міндеттері: 

- балалардың өмірі мен денсаулығын қорғау; 

тәрбиеленушлердің физикалық, интеллектуалды және жеке дамуын 

қамтамасыз ететін оңтайлы жағдайлар жасау; 

сапалы мектепке дейінгі дайындықты қамтамасыз ету; 

азаматтыққа тәрбиелеу, қазақстандық патриотизм, адамның құқықтары 

мен бостандықтарын құрметтеу, табиғатқа, Отанға, отбасына деген 

сүйіспеншілік; 

баланың толық дамуын қамтамасыз ету үшін отбасымен қарым-қатынас 

жасау; 

ата-аналарға білім беру, тәрбиелеу, балаларды дамыту және денсаулық 

сақтау мәселелері бойынша кеңес беру және әдістемелік көмек көрсету. 

Бұл міндеттерді іске асыру мектепке дейінгі білім беру 

бағдарламаларының міндетті минималды мазмұнын, мектепке дейінгі білім беру 

ұйымдарының тәрбиеленушілеріне арналған тәрбие жұмысының максималды 

көлемін және мектепке дейінгі білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті 
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стандарттарымен қамтамасыз етілетін мектеп жасына дейінгі балалар деңгейіне 

қойылатын талаптарды анықтауға бірыңғай көзқарасты талап етеді. 

Мектепке дейінгі оқыту процесінің ерекшеліктері. 

1. Ойын мектепке дейінгі оқу-танымдық іс-әрекетпен тығыз байланысты.  

2.Ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды  оқыту ерте және мектеп жасына 

дейінгі әр түрлі формада жүзеге асырылады: экскурсиялар, ойындар, әр түрлі 

қызмет түрлері, күнделікті өмірден алыну арқылы жүргізіледі  

3. Баланы оқыту кезінде жетекші рөлді тәрбиеші (педагог) мақсатты түрде өз 

мойнына алады. 

4. Балабақшада тәрбиеленушілер ғылыми негіздерді оқымайды. Жүйеленген 

негізде қоршаған орта туралы оқып,үйреніп,түсінік қалыптастырады. 

5. Баланы оқыту барысында бала көптеген заттар мен құбылыстарды түсінгісі 

келмеуі мүмкін. Балаға оқу қиын сияқты болып көрінеді. 

6. Оқыту процесінде заттар мен құбылыстардың қасиеттерін зерттеу, балалардың 

ол ақпараттарды дұрыс қабылдауы жүзеге асуы тиіс. 

7. Балаларды оқыту барысында бала бойынан, жоғары эмоционалдық қасиеттер, 

жады көлемінің  кіші екені, тез шаршағыштық, тұрақсыздық сияқты 

ерекшеліктері байқалады. 

8.  Тапсырмаларды орындау барысында, баланың психикалық ерекшеліктері, 

даму деңгейін байқауға болады. 

- Балаларға оқу танымдық тапсырмалар беріледі. Тәрбиешілер ол 

тапсырмалардың орындалуын қадағалайды. 

- Балаларға  нақты нұсқаулықтағы тапсырмалар, қысқа тапсырмалар берілуі тиіс. 

9. Оқу материалдары эмоцианалдық жарқын болуы тиіс. 

Бүгінгі таңда әлеуметтік-экономикалық өзгерістер мен қоғамның дамуы 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің бәсекеге қабілеттілігін өмірлік қажеттілік 

ретінде кәсіби арттыру міндетін қояды, өйткені елдің дамуы мектеп жасына 

дейінгі балаларларды тәрбиелейтін педагог-тәрбиешілердің білімділік, 

кәсібилік, шеберлік, біліктілік деңгейіне байланысты болмақ [149]. 

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерін кәсіби дамытудың қажеттілігі 

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі», білім беруді дамыту 

бойынша басқа да мақсатты стратегиялық құжаттарда сонымен қатар, Президент 

Қ.К.Тоқаевтың халыққа Жолдауында да білім сапасының жақсаруы мен педагог-

тәрбиешілерді қолдауға тағы да ерекше назар аударды. Оған қоса, 

тәрбиешілердің әлеуметтік мәртебесін арттыру ұсынылған. Қазақстан   

Республикасы   Оқу-ағарту министрінің 2022 жылғы 3 тамыздағы № 348 

бұйрығымен бекітілген Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартында мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытудың жаңа 

мазмұны қолданысқа енді [5]. 

Жаңа стандарт бойынша мектепке дейінгі білім беру мазмұны және 

мектепке дейінгі салада педагогикалық процесті ұйымдастыру мына бағыттар 

негізінде  өзгертілді. 
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–  мектеп жасына дейінгі  балаларды оқыту және тәрбиелеу нәтижесі ретінде 

баланың құзыреттілігін қалыптастыру; 

- Ұйымдастырылған іс-әрекеттердің кіріктірілуі; 

– құзыреттіліктің даму индикаторларына, яғни мектепке дейінгі жастағы 

баланың біртұтас даму деңгейін зерттеу және қадағалаудың қолданыс 

құралына  сүйеніп, әр баланың жетістігін диагностикалауды іске асыру. 

Жаңа стандарттың және бағдарламалар кешенінің құрамына орай қазіргі 

технологиялық тұрғыдан педагогикалық процестер ұйымдастырылады. Сонда: 

– мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалауды іске асырғанда мектепке 

дейінгі балалардың құзыреттілік дамуының ҚР МДТО МЖМБС-ында   көрсетіп 

берілген деңгейіне сәйкестігін анықтау қажет; 

– күтілетін нәтиже ретіндегі мектеп жасына дейінгі баланың 

түйінді  құзыреттіліктері баланың жеке-дара ерекшеліктеріне және  қоршаған 

әлеуметтік ортасына тәуелді де, негізінен оның қабілетін, бастамасын, қарым-

қатынастағы және іс-әрекеттегі белсенділігін, өмір тіршілігіндегі және оқудағы 

түсінерлік әр алуан мәселелерді шешудің оңтайлы нұсқасын таба алуын 

сипаттайды; 

– мектеп жасына дейінгі баланың біртұтас дамуын қадағалаудың аспабы 

(инструментарий) қызметін баланың құзыреттілік дамуының индикаторы 

атқарады да, мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтарына және ата-аналарға 

«қатаң емес» диагностика жүргізуге мүмкіндік береді және  баланың білім алу 

траекториясын түзудің негізіне алынады; 

– баланың жас және жеке-дара ерекшеліктерін  ескеріп, оның  құзыреттілік 

даму  деңгейін қамтамасыз ету,  балаларға білім беру қызметін көрсететін әр 

түрлі типті мектепке дейінгі ұйымдар іс-әрекетінің сапалы диагностикасын және 

мониторингін жүргізу арқылы тиімді бағалау үшін жағдай туғызу, мектепке 

дейінгі тәрбие мен оқытудың қажетті деңгейіне және мектепке дейінгі жастағы 

балаларға білім беру саласындағы дүниежүзілік тәжірибеге сәйкес келуіне қол 

жеткізу сияқты индикатордың қызметін айшықтап көрсетуге болады; 

– баланың әр құзыреттілігінің дамуын үш деңгей (бірінші деңгей – бала 

қандай да бір әрекетті қайта жаңғыртады, екінші деңгей – бала не істегенін 

түсінеді, үшінші деңгей – бала нені білсе, соны қолданады) бойынша қадағалауға 

арналған білім беру салалары мазмұнынан туындайтын   индикатордың 

жасалған жүйесін пайдалануға болады; 

– мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға арналған бағдарламалар кешенінде 

келтірілген әр түрлі жастық топтағы балалардың мүмкіндіктері мен 

тұлғалық  сапаларының сипаттамаларын ескеру керек болады [5]. 

Әр білім саласы бойынша мектеп жасына дейінгі балаларды тәрбиелеу және 

оқыту бағдарламалары мазмұнды ғана емес, сонымен бірге құралдарды, 

түрлерді, әдістерді, тәсілдерді, балалардың іс-әрекетін ұйымдастыру және 

басқару технологиясын, яғни педагогикалық процесті анықтайды, сонда: 

– педагогикалық процесс білім беру салалары мазмұны арқылы іске 

асырылады; 
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– педагогикалық процесс ұйымдастырудың жеке-дара, кіші топтық және 

топтық формаларының үйлесімді байланыстарына сүйеніп құрылады; 

– педагогикалық процесс қарым-қатынасқа, ойынға, ізденуші-

эксперименттік іс-әрекетке, ересектермен және құрдастарымен ынтымақтасуға 

негізделіп ұйымдастырылады; 

– педагогикалық процесс пәнаралық, іс-әрекет аралық өзара әрекеттестік 

сипатта болады, өздігінен іске асыру және өзін таныту үшін оған 

қатысушылардың әрқайсысына оңтайлы мүмкіндік туғызады; 

– педагогикалық процесс тәрбиешінің жетекшілік рөлін ескереді және 

ғылым мен практиканың өзара байланысын, педагогикалық процесті болжауды, 

жобалауды және түзуді, педагогикалық іс-әрекет нәтижесінің 

объективті  диагностикасын көздейді; 

– педагогикалық процесс диагностиканың нәтижесіне сүйеніп құрылады; 

–       бала дамуының жеке-дара траекториясын іске асыруды қамтамасыз 

етеді. 

Жаңа  ҚР МДТО МЖМБС-ын және бағдарламаларды мектепке дейінгі 

ұйымдарда іске асыру: 

– базистік тақырыптық-перспективтік жоспарға сүйеніп жасаған, білім беру 

салаларын кіріктіретін жұмыс оқу жоспарын пайдаланып күн 

тәртібін,   ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің бөлінуін (оқу іс-әрекетінің 

кестесін),  күні бойғы педагог пен балалардың іс-әрекетін айқындайтын 

педагогикалық процестің циклограммасын жасауды; 

– жұмыс және перспективтік жоспарға, циклограммаға негізделіп 

әзірленетін оқу конспектісін жасауды қажет етеді. 

Жасалған жоспарға сәйкес тәрбиеші балаларды оқыту мен тәрбиелеуді 

күнделікті өмірде жүзеге асырып отырады: күні бойы олардың білімін 

толықтырады, әр түрлі: мәдени-гигиеналық, мінез-құлық мәдениеті, сөйлеу тілі, 

есептеу, қимыл және т.б. іскерлік пен дағдысын қалыптастырады. Оқытудағы 

басты рөл оқу әрекетіне беріледі. 

Ф.Н.Жұмабекова [150] «Мектепке дейінгі педагогика» оқу құралында 

оқытудың негізгі формасы – сабақ деп бере отырып, сабақ барлық балалар үшін 

міндетті, мұнда білім, білік, дағдыны игерумен қатар, балалар тобын құруға, онда 

өмір сүріп, іс-әрекетпен шұғылдануға, бір-бірімен дұрыс қарым-қатынас жасап, 

адамгершілік қасиеттерін, мінез-құлқын қалыптастыруға үйрететініне тоқталған. 

Сабақ сөзі қазіргі таңда яғни жаңа стандарт бойынша ұйымдастырылған оқу іс-

әрекеті деп қолданылып жүр. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті тәрбиешінің 

басшылығымен өтеді. Ол ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің мазмұнын, әдіс-

тәсілдерін таңдап алып, балалардың білімді, іскерлікті, дағдыны меңгеру 

әрекетін басқарады. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін өткізуге ең қолайлы кезең 

– күннің бірінші жартысы. Себебі балаларға іс-әрекетпен шұғылдану таңертеңгі 

тамақтан кейін, шаршамай, ойынға кіріспей тұрғанда ыңғайлы екені көптеген 

ғалымдардың зерттеу еңбектерінде дәлелденген. 
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Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті – бұл балалар бақшасында оқытуды 

ұйымдастырудың негізгі формасы. Ол барлық мектепке дейінгі балалар үшін 

міндетті, олар үшін ұйымдастырылған оқу іс-әрекетінің бағдарламалық мазмұны 

белгіленген, күн тәртібінде оны өткізуге тұрақты уақыт бөлінген, белгілі бір 

ұзақтығы көрсетілген. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті тәрбиешінің 

басшылығымен өтеді, ол балаларға жаңа білім береді, білетіндерін дәлдеп, бір 

жүйеге салады, практикалық іс-әрекеттерді ұйымдастырады, оның барысында 

балалар алған жаңа білімді нығайтып алуан түрлі іскерлікке, дағдыға үйретеді. 

Оқу материалдары бірте-бірте күрделене түседі. 

Балалар бақшасындағы оқудың балаларды мектепке дайындауда үлкен 

маңызы бар. Ұйымдастырылған оқу іс-әрекеті үстінде балалар оқу іс-әрекеті 

дағдыларына, жинақы, ұйымшыл болуға үйренеді. Оларда тұрақты зейін, 

назарын бір нәрсеге аудару, ерік-күш қабілеті өсіп жетіледі. Жүйелі оқыту 

үстінде таным құштарлығы қалыптасады. 

Балаларды ұжымда оқытудың белгілі артықшылықтары бар: бірігіп жұмыс 

жүргізуде олар біріне-бірі үлкен әсер етеді, белсенділік, өткірлік көрсетеді. 

Балалардың алдына бірігіп шешетін міндеттер қойылғанда, бірлесіп пайда 

болады, ұжымдық сезімі қалыптасады. 

Экскурсиялар, сурет салу, мүсін жасау, құрастыру жөніндегі жұмыстарды 

бірігіп орындау, қимыл дамыту және музыка оқуларында жалпы ойындар мен би 

билеуге біріктіру, көркем әдебиетті оқудан алған әсері бойынша бірлесіп 

қайғыру – осының бәрі тату балалар ұжымын құруға көмектеседі және ол 

ұжымда өмір сүріп, жұмыс істеуге қалыптастыру. 

Оның дене және ақыл-ой күштерін едәуір жұмылдыруын талап етеді. 

Осыларды ескере отырып, оқу көлемін, оқу сағатының ұзақтығын күн 

тәртібіндегі орнын дұрыс белгілеуге бағдарламаның әр түрлі бөлімдерінің 

жиілігіне, уақытылы жүргізілуіне үлкен сақтықпен қарау керек. 

Ұйымдастырылған оқу іс-әрекетін күннің алғашқы жартысында өткізген 

дұрыс: бұл кезде балалар ақыл-ойға түскен салмақты жеңіл көтереді, күн жарығы 

жақсы түседі. Әрбір бөлімдегі оқу сағаты, оның ұзақтығы жас шамасына қарай 

бөлінген әр топтар балалардың жас ерекшеліктерін ескере 

отырып,  бағдарламада белгіленген. Сонымен қатар, мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандартында: Мектепке дейінгі оқыту  және тәрбиелеудің 

мақсаты мынадай кең ауқымды дағдылар негіздерін меңгерген білім алушы 

тұлғасының үйлесімді қалыптасуы мен дамуына  қолайлы білім беру кеңістігін 

жасау болып табылады. 

Педагогтің ғылыми-зерттеу мәдениетін қарастырған ғалымдар 

Ш.Т.Таубаева [67, 23 б.], С.Н.Жиенбаевалар [151] бірнеше зерттеу дағдыларын 

ашып көрсетеді. Болашақ педагогтерді ғылыми-зерттеу жұмысына даярлау 

жоғары оқу орны қабырғасынан бастау алуға тиіс. Қазіргі кезеңде жалпы қоғам 

талабына сәйкес, педагогикалық жоғары оқу орындарында болашақ 

педагогтердің ғылыми-зерттеу жұмысын жаңа бағытта жүргізу қолға алынуда. 

Жалпы, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің зерттеу іс-әрекеті 
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төмендегідей логикалық байланыста құрылады: рефлексия – ғылыми зерттеу – 

практика – рефлексия. 

Бұл зерттеудің ерекшілігі сол, білім алушы рөлінен, яғни өзіне дейін белгілі 

әдіс-тәсілдерді өз тәжірибесін пайдаланып қана қоймай, сонымен бірге өз 

ортасынан дербес ерекшеліктерін ескере отырып, оқу тапсырмаларын өзі 

құрастыруы, педагог – жобалаушы – үйлестірушіге айналады. Білім алушы өз іс-

тәжірибесін зерделей, ұдайы өзгерістер енгізе отырып, шығармашылықпен 

жұмыс істеу барысында өз іс-тәжірибесін, өз іс-әрекетін жаңаша түрлендіріп, 

жаңаға бет бұрады, білім алушының жаңаны үйренсем, меңгерсем, қолдансам 

деген қажеттілігі артып, кәсіби даярлығын қалыптастырады, зерттеушілік 

мәдениетін дамытады. 

2019 жылдан бастап, маман даярлауда жоғары білім берудің мемлекеттік 

жалпыға  міндетті стандарты негізінде «6В0101 Мектепке дейінгі оқыту және 

тәрбиелеу» білім беру бағдарламасы дайындалып, тәжірибеге енгізіліп отыр. 

Базалық жоғары оқу орны ретінде алынған Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық  

университетінің «6В01201-  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу  

бағдарламасынан зерттеу тақырыбымызға қажетті пәндерді талдауды жөн 

көрдік. 

ЖОО білім алушыларының зерттеушілік іс-әрекеті ЖОО  

бағдарламаларында маңызды рөлге ие. Мұның себебі зерттеушілік іс-әрекетті 

білім алушы қабілетін ашу, үйлесімді тұлға етіп тәрбиелеу мен дамытудың 

мықты құралы деп тануда деп білеміз. 

«6B01201-  Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу» мамандығының білім 

беру бағдарламасындағы «Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі» пәнінде 

ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістерін, дидактикалық материалдарды 

дайындаудың әдіс-тәсілдерін тиімді қолдануды, балалардың жеке тұлғасын, 

әлеуметтік ортасын диагностикалау әдістерін, топ тәрбиешісінің  іс-әрекетінің 

бағыттарымен жүйесін, атқарылған жұмыстарының нәтижесін талдай және 

бағалай білуді қамтиды. Ұғымдарды қалыптастыру, практикада пайдалану 

жолдарын мета пәндік тұрғыда қарастырады. Мақсаттарға жететін 

ұйымдастырылған іс-әрекетінің жоспарын жасау, пәнаралық білімдерді 

интеграциялау, зерттеу жұмыстарын жүргізуде білімді функционалдықпен және 

шығармашылықпен пайдалану, сыни ойлауды дамыту, АКТ-ны, 

технологияларды қолдану, инклюзивті білім беру жолдары сипатталатыны 

айтылған. 

«Мектепке дейінгі жастағы балалардың тілін  дамыту әдістемесі»  пәнінде 

мета пәндік идея негізінде тіл дамытуды оқытудың жаңартылған бағдарлама 

бойынша түрлі әдіс-тәсілдерін, ақын, жазушылардың идеялары мен көркем 

шығармаларын балаларға меңгерту арқылы жас ұрпақтың өмірге көзқарасын 

қалыптастырудың түрлі технологияларын оқытады.  Оқытудың, тәрбиелеудің, 

дамытудың біртұтастығын сақтап, практикада қолдану, ортақ тақырыптарды 

интеграциялау, АКТ-ны тиімді пайдалану, білімді шығармашылықпен 

пайдалану, инклюзивті білім беру мәселелері қарастырылады. 
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«Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық 

түсініктерін қалыптастыру әдістемесі» пәнінде математиканы жаңартылған 

білім беру бағдарламасы бойынша оқытудың мақсатын, міндеттерін, мазмұнын, 

құралдарын, ұйымдастыру формаларын негіздеу түрлерін қарастырады. Ортақ 

тақырыптарды интеграциялау, баланың ерекшелігіне сай сын тұрғысынан 

шығармашыл, позитивті ойлауын дамыту әдістерін жаңа контексте ұсыну, 

контент жинақтау, АКТ-ны қолдану, инклюзитивті білім беру мәселелерін 

сипаттайды. 

«Балалардың бейнелеу шығармашылығын дамыту әдістемесі» пәнінде 

балалардың шығармашылық қабілеттерін, кеңістік-образдық ойлауын, рухани-

адамгершілік құндылықтарын, қоршаған ортаны эстетикалық түрде 

қабылдауларын метапәндік идея негізінде қалыптастыруға бағытталған. Оқу 

мақсаттарының жүйесін жүзеге асыру, өнердің негізгі түрлері мен жанрларын 

өнердің өмірмен байланысын, заттарды бейнелеудегі композиция заңдарын 

сипаттайды. Контент жинақтау, технологияларды қолдану, шығармашылық 

ойлауын дамыту, АКТ-ны пайдалану, инклюзивті білім беру жолдарын 

қарастырады. 

«Мектепке дейінгі білім берудегі инновациялық технологиялар» пәні 

мектепке дейінгі ұйымдарда қоршаған ортаны оқытудың мақсаты мен 

міндеттері, ұстанымдары, әдістері және мазмұны бойынша ұғымдарды 

метапәндік тұрғыда қалыптастыруды қарастырады. Балабақшадағы 

ұйымдастырылған  іс-әрекетінде пәнаралық білімдерді интеграциялау, контент 

жинақтау, зерттеу жұмыстарын жүргізуде білімді функционалдықпен 

пайдалану, сыни ойлауды дамыту, АКТ-ны қолдану мәселелері сипатталатыны 

көрсетілген. 

Жұмысымызда LS әдістемесі негізінде зерттеушілікке және практикалық 

әрекетке бағдарланған сабақты зерттеулер ұйымдастырылады. Сабақты зерттеу 

– күрделі үдеріс, бірақ ол  ЖОО білім алушыларының зерттеушілік және іздену 

әрекеттеріне қызығушылығын туғызу қажеттігін ескеруді талап етеді. Бұл 

жұмыс түрі білім алушылардың логикалық ойлауын, бірлесе жұмыс жасауды, 

жалпы оқу және зерттеу біліктері мен дағдыларын дамытуға мүмкіндік береді. 

Бұрын қызықсыз ақпараттың түрлі-түсті болып,  анимациялық безендірілуінің 

өзі білім алушыны қызықтыра түседі, әрі есте сақтауын дамытады. 

Зерттеушілік құзыреттілікті дамытуда болашақ педагог ешкімнің 

бақылауынсыз өз бетімен жаңа міндеттерді іздестіруге және шешуге ынтасының 

(мотивациясының) және соған дайын болуымен тығыз байланыста болуы тиіс 

деп есептейміз [152]. 

Осыдан келіп, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

іс-әрекетін ұйымдастыру үшін: 

- болашақ педагогтердің зерттеушілік біліктермен және дағдылармен, 

кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктерінің қалыптасуы мен дамуының негізгі 

факторы болып табылатын зерттеушілік тәсілдермен қарулануы үшін 

педагогикалық зерттеу жұмысын жүргізудің оқу-әдістемелік кешенін дайындау; 
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- кәсіби құндылықтарды қалыптастыру, зерттеушілік іс-әрекетке қажет 

болатын кәсіби қабілеттерді дамыту; 

- зерттеушілік іс-әрекетке, білім алушыларды оқыту сапасын көтеруге 

деген қызығушылықпен байланысты мотивтерді, қажеттіліктерді дамыту; 

- зерттеушілік құзыреттіліктің қалыптасуы мен дамуы; 

- өзіндік зерттеушілік іс-әрекетінің біліктерін дамыту. 

Зерттеушілік құзыреттілікті дамытудың негізгі міндеттері: 

- Тиімді зерттеушілік құзыреттілікті қамтамасыз етіп қана қоймай, болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  кәсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруға 

себепші болатын зерттеушілік құзыреттіліктерді игертуге студенттер 

дайындығының сапасы. 

-  Жоғары оқу орындарында оқыту және педагогикалық практикадан өту 

кезінде білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігін ғылыми-әдістемелік 

қамтамасыз ету және даярлау. 

- Кәсіби-педагогикалық құзыреттіліктің құраушысы ретіндегі зерттеушілік 

құзыреттілікті дамыту. 

- Білім алушылардың зерттеушілік құзыреттілігінің жоғары деңгейін 

қамтамасыз ететін зерттеушілік біліктер және дағдылар жүйесін дамыту. 

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым  педагогтерінің шығармашылық және 

кәсіби-педагогикалық қабілеттерін дамыту. 

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  

құзыреттілігін дамытуға дайындау. 

Келесі параграфта болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудың 

құрылымы мен қызметін қарастырғанды жөн деп таптық. 

 

2.2 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудың құрылымы мен 

қызметі 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінде инновациялық 

үдерістерді қолдана отырып, жаңашаландыру ісі, шындап келгенде, ХХ 

ғасырдың 90-жылдарынан басталғаны белгілі. Инновациялық үдеріс әрдайым 

білім беру жүйесінің ішкі қозғаушы күші ретінде танылып келеді.  

Заман дамуының барысы  ЖОО педагогінің тек білім алушыға білім 

мазмұнын жеткізуші, белгілі бір дағдыларды меңгертуші әрекетінен жоғарылап, 

жаңа инновациялық іс-әрекеттерді зерттеуді игеру сатысына көтерілуін талап 

етеді. Инновациялық іс-әрекеттерді зерттеуге дағдылану болашақ педагогтің 

жоғары оқу орындарында дайындалуы барысында меңгеретін пәндер мен 

курстардың өн бойынан табылуы керек. Ал инновациялық іс-әрекеттерді зерттеу 

әрекетіне  арнайы дағдыландырудың жолы да, мазмұны да, жүйесі де ерекше 

болуы тиіс екендігі анық. 

Қазіргі таңда инновациялық іс-әрекеттерді зерттеудің ерекше орын 

алуымен, білім беру мазмұнының жаңартылуына байланысты болашақ 
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педагогтерді даярлауда педагогтің мәртебесі мен оқыту үдерісіндегі рөлінің де 

жаңа қасиеттерге ие  болу қажеттілігі туындап келеді. Болашақ ЖОО педагогінің 

кәсіби дайындығының сапасын жетілдіру үшін педагогикалық білімнің 

құрылымы мен мазмұнына жаңа леп қарқындап енгізілуін ХХІ ғасыр педагогіне  

жаңа ғасыр қойып отырған міндеттер талап етілуде. 

Жаңа ғасыр  ЖОО педагогтерінің алдына жаңа мақсаттарды қоюын, оған 

жетудің жаңа тетіктерін табуын қажет етеді, ал оның түп бастауы болашақ 

мектепке дейінгі ұйым  педагогтерін дайындайтын орынға, жоғары оқу орнына 

келіп тіреледі. Педагогтің де өмір бойы өзін-өзі жетілдіріп, дамытып, заман 

талаптарына сай бейімделуінен педагог тұлғасының сапасы танылмақ. Өзінің 

болашақтағы педагогикалық әрекетінде шығармашылыққа, өзгерістерге,  өз іс-

әрекетін бақылай отырып, зерттеу   әрекетіне  дайын болуы білім алушының 

бойында жауапкершілік сезімін қалыптастырады. Сондықтан кәсіби жетілу, 

инновациялық зерттеу іс-әрекетіне дайын болу білім алушының  болашақ 

педагог ретінде қалыптасу үдерісінде маңызды орын алатын болуы тиіс. 

Инновациялық зерттеу іс-әрекетіне дайындалу – болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерін дайындау үдерісінің құрамдас бөлшегіне айналуы керек. 

Бүгінгі таңда өмірдің қай саласында болмасын әртүрлі жағдайларға 

бейімделе білетін, бойында шығармашылық қасиеттері қалыптасқан бәсекеге 

қабілетті тұлғаға сұраныс көп. Бәсекеге қабілетті тұлғаны қалыптастыру үшін 

болашақ маманды ізденушілікке, өз бетінше жұмыс жасауға, бақылау мен 

зерттеуге, зерттеу нәтижелерін тұжырымдап, қорытынды жасай білуге дайындау 

қажет.   

Осы қажеттіліктерге байланысты, білім берудің жаңа парадигмалық 

жағдайында педагогтің зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыруға деген сұраныс 

туындайды. Заманның сұранысына сай жаңашыл маман қатарында зерттеушілік 

іс-әрекеті қалыптасқан педагог ерекше орын алуда.   

«Зерттеу» сөзінің түсінігі – танымдық қызметтің арнайы түрі ретінде 

ғылымға тән жаңа білім өндіру тәсілі деп түсіндіріледі [152]. «Ал зерттеушілік 

іс-әрекетке» философиялық сөздікте – жаңа білім өндіруге бағытталған ойлау 

туралы, қоғам туралы әрекет деген түсінік берілген.   

Зерттеушілік іс-әрекет туралы А.Н.Поддьяков «зерттеу іс-әрекеті – адамды 

қоршаған сыртқы ортадан жаңа мәліметтер іздестіру мен оларды табуға 

бағытталған белсенді әрекет» деген түсінік береді [153].   

Жоғары оқу орнында зерттеушілік іс-әрекетке бағытталған оқу үдерісі 

студенттердің өзіндік жұмыстарын ұйымдастыруда шығармашылық 

қабілеттерін қалыптастыру мен оқу белсенділігін арттырып, танымдық 

ізденімпаздығын қалыптастыру, бұл болашақ қызметінде зерттеушілік білім 

беруде маңызды рөл атқарады деген тұжырымға келе отырып, студенттердің 

зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыру арқылы ғылыми іс-әрекетке баулу деп 

қорытындылаймыз. Е.С.Заир-Бек зерттеушілік қызметі – ғылыми және 

зерттеушілік іс-әрекеттерінің ұйымдастыру формасы, ал зерттеушілік іс-әрекет – 
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жаңа білімді қалыптастыру, өңдеу және тарату қызметтерін қамтыған үдеріс 

деген түсініктеме береді [154].  

М.Б. Аманбаева оқу-зерттеу және ғылыми-зерттеу іс-әрекетінің бір-бірінен 

өзгешілігі, ол білім алушылардың өзіндік зерттеу жүргізу мүмкіндігі  және 

зерттеу нәтижесінің жаңалығына қол жеткізу. Жоғары оқу орындарында 

болашақ маманның зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыру жаңалықты оқу 

үдерістерінде анықтауға, олардың байланыстары мен қатынастарын орнатуға, 

нақты фактілерді теориялық және эксперименттік тұрғыдан дәлелдеуге, таным 

жүйесінің зерттеу әдістері арқылы заңдылықтарды анықтауға бағытталған 

шығармашылық мазмұндағы іздену іс-әрекеті деп анықтама береді [155].  

Болашақ мамандарда зерттеушілік іс-әрекетті қалыптастыруды 

ұйымдастырудың үш деңгейін ұсынады:  

- Анықтау кезеңі - зерттеушілік іс-әрекетті жүйелілік-құрылымдық 

тұрғыда дамыту пәндер мазмұнын зерттеу тапсырмалары негізінде толықтыру 

студенттердің білімін тереңдетуге мүмкіндікті жоғарылату.  

- Қалыптастыру кезеңі – оқу бағдарламасына сәйкес оқытылатын пәндер 

мазмұнын толықтыру арқылы және жаңа мақсатты түрде жоспарланған, 

зерттеушілік іс-әрекетін қалыптастыруға арналған арнайы пәндерді оқыту 

барысында түрлі деңгейдегі зерттеу тапсырмаларын орындай отырып, зерттеу 

аумағын кеңейту, зерттеу әдістерін меңгеруге бағытталған кезең.  

- Рефлексифті кезең – зерттеу нәтижелерін білім беру үдерісінде қолдана 

білу шеберліктерін дамыту. Зерттеу жұмысын әрі қарай жоспарлауға бейімдеу 

және келешек кәсібінде тиімді қолдануға үйрету [155,б. 41].  

Түсінгеніміздей зерттеушілік іс-әрекеті болашақ маманның шығармашылық 

әрекетімен жаңа жағдайды жасауға талпынудан, жаңалықты табудан тұратынын 

байқадық. Себебі зерттеу мәселесін талдау барысында білім алушы өзін-өзі 

дамытады және білім алып, жаңа біліктерді меңгеруге ұмтылады.  

Г.В. Денисова зерттеушілік іс-әрекет студенттердің танымдық белсенділігін 

дамытудағы, өздігінен жұмыс жасау қабілетін дамыту және белсенді 

шығармашылық еңбек ету шеңберлігін қалыптастырудағы маңызын көрсете 

отырып, іздемпаздықпен теориялық білім, әрекет біріге отырып, студенттерге 

жаңа ақпараттарды ашуға әсер етеді деп пайымдайды [156].   

Қазіргі жаһандық әлемде масштабтан тыс ойлауды, шығармашылық 

шешімдер қабылдауды білетін шығармашылық тұлғаларға қажеттілік туындады. 

Білім беру жүйесі осындай тұлғаларды дайындауға мүмкіндік береді. Білім беру 

үдерісіндегі негізгі тұлға-педагог. Қабылданып жатқан реформалардың сәттілігі 

педагогтің кәсіби дайындығы мен ішкі сеніміне байланысты.  

ХХІ ғасырдағы білім беру жүйесі педагогтер арасындағы ынтымақтастықты 

кеңейтуді көздейді, оның шеңберінде педагогтер бірлесіп жұмыс істей алады, 

инновациялық және тиімді идеялармен алмасады, осылайша оқыту мен 

тәрбиелеуде практикалық қызметте қолданылатын тәсілдердің әсерін күшейтеді. 
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Педагогтер арасындағы кәсіби өзара әрекеттесуді әртүрлі тәсілдермен 

ұйымдастыруға болады, осылайша білім беру ортасының әлеуметтік капиталын 

арттырады. Бірақ әдіске қарамастан сақталуы керек кейбір маңызды жайттар бар: 

- балаларға баса назар аудару (олардың қалай үйренетініне, педагогтің іс-

әрекетіне байланысты мінез-құлқында не өзгеретініне); 

- педагогтердің өз тәжірибелерін үнемі қадағалап отыруы, 

- тиімді педагогикалық технологияларды үнемі іздеуі; 

- білім беру ортасында өзгерістерді қолдау атмосферасын құру. 

Болашақ педагогтердің зерттеушілік қызметі белгісіз нәтижемен 

мәселелерді шешуге бағытталған ғылыми сипаттағы іздеу қызметі ретінде 

қарастырылады. Бұл қызмет нақты білім беру үдерісін талдаумен, гипотезаларды 

ұсынумен және оларды эксперименттік тексерумен, оқу немесе тәрбие үдерісінің  

моделін құрумен, мектепке дейінгі ұйымда білім беру үдерісін тиімді құрудың 

педагогикалық жағдайларын анықтаумен байланысты. Зерттелетін мәселені 

терең теориялық талдау, педагогикалық құбылыстар мен үдерістерді түсіндіру, 

олардың байланыстары мен қатынастарын орнату, фактілердің теориялық және 

эксперименттік негіздемесі, білімнің ғылыми әдістері арқылы заңдылықтарды 

анықтау нәтижесінде болашақ педагог субъективті сипатта ғана емес, сонымен 

бірге белгілі бір объективті теориялық маңыздылыққа ие болатын «жаңа білімді» 

қалыптастырады. 

Теориялар мен зерттеу нәтижелері көрсетіп отырғандай, болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі 

арқылы дамыту педагогтің нақты жағдайларға жауап бере алуының шебер 

ұштасуы деп сипаттауға болады. 

Талданған ғылыми әдебиеттерге сүйене отырып, болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерін даярлауда lesson study әдістемесінің қызметін төмендегідей 

бөліп қарастыруды жөн деп санаймыз. Сонымен, lesson study әдістемесі бірнеше 

қызмет атқарады (сурет 10). 
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Сурет  10 – lesson study әдістемесінің қызметтері 

 

Суретте көрсетілгендей, lesson study әдістемесінің мынадай қызметтерін 

жүзеге асыру мақсаты алға қойылады: 

- біріншісі, дидактикалық қызметі: қоғамның әлеуметтік сұранысын 

қамтамасыз ететін зерттеу, білім беру жүйесіне енгізу арқылы орындау мен 

үйренудің нормативті өлшемі; оқытудың білімдік-тәрбиелік әлеуетін анықтау; 

педагогтің зерттеушілік құзыреттілігін дамытуға негізделген шарттар 

шеңберіндегі білім беру мен дамыту үдерісінде оқытудың әдіс-тәсілдерін тиімді 

пайдалана білу және т.б. Зерттеушілік құзыреттіліктің дидактикалық қызметі 

педагогикалық жүйе ретінде оның құрылымдық ұйымының барлық 

деңгейлеріндегі білім беру үдерісін психологиялық-педагогикалық талдауда 

көрінеді. Талдаудың мәні оқу-тәрбие үдерісінің компоненттері-мақсаты, 

мазмұны, формалары, әдістері, шарттары мен оның нәтижелері арасындағы 

себеп-салдарлық байланыстарды орнату, сонымен қатар үдерістің болашақ 

педагогтердің оқу және тәрбиелеу деңгейіне әсерін бақылау. Педагогикалық 

үдерістерді теориялық талдау фактілерді, құбылыстарды анықтауға бағытталған; 

осы факт немесе құбылыс элементтерінің құрамын анықтау; осы құрылым 

элементтерінің әрқайсысының мазмұнын ашу және рөлін анықтау; тұтас 

құбылыстың даму үдерісіне ену; оның білім беру үдерісіндегі орнын анықтау. 

Педагогикалық үдерісті, құбылысты немесе жағдайды талдауға қойылатын 

негізгі талаптар: 1) мазмұнның қойылған мақсаттарға сәйкестігі; 2) оқыту мен 

тәрбиелеу жүйесінің барлық компоненттерін ғана емес, сонымен қатар оқу-

тәрбие үдерісінің барлық қатысушыларын талдаумен қамтуды көздейтін 

жүйелілік; 3) зерттеудің ғылыми әдістеріне негізделген, тек шынайы деректерге 

негізделген объективтілік; 4) білім берудің кез келген проблемаларын мынадай 

lesson stady 
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қызметтері

дидактикалық 
қызметі

эвристикалық-
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логикада: проблеманың бар екендігін көрсететін белгілерге; тенденцияларға; 

үрдістердің себептеріне; педагог қызметінің міндеттеріне; шаралар жүйесіне; 

қажетті шарттар мен құралдарға; жауапты мерзімдерге талдауға тиіс екендігінде 

көрінетін қисындық, қайда және қалай қорытындыланады; күтілетін нәтижелер; 

болашақ педагогикалық жағдайдың болжамы. Осылайша, дидактикалық 

қызметтің мәні оқу-тәрбие үдерісін, педагогикалық практика кезеңіндегі өзінің 

кәсіби қызметін зерттеу, бағалау, жағдайдың дамуын болжау және осы 

жағдайдағы өзіндік стиль мен мінез-құлық стратегиясы және нәтижесінде 

педагогикалық қызметтің жоғары сапалы, тиімді деңгейіне шығуға ықпал ететін 

қорытындылар жасау болып табылады. 

- екіншісі,   педагогтің сараптамалық тапсырмаларды жүзеге асыруын 

қамтамасыз ететін эвристикалық-танымдық қызметі. Ол оқу 

материалдарының мазмұнын адекватты түрде «бейнелеп» қана қоймай, болашақ 

педагогтің зерттеушілік құзыреттілігін жаңартудың және оқыту мен 

тәрбиелеудің басты құралы болып табылады. Эвристикалық-танымдық қызметі 

болашақ педагогтердің зерттеу қызметінің түпкілікті нәтижесін болжай білуін 

үйретеді. Ғылыми негізде жүзеге асырылатын танымдық қабілеті педагогикалық 

процестің мәнін, заңдылықтары мен логикасын білуге негізделген. Танымдық 

дағдыларға болжау жасау, алдағы зерттеудің мақсаттары мен міндеттерін 

тұжырымдау, қойылған мақсаттарға жету жолдарын таңдау, нәтижені болжау, 

мүмкін болатын ауытқулар мен жағымсыз құбылыстар, педагогикалық зерттеу 

кезеңдерін анықтау, уақытты бөлу, жоспарлау және құру жатады. Олардың іс-

әрекеттерінің алгоритмі, зерттеуге сәйкес келетін әдістердің кешенін қолдану; 

- үшіншісі, конструктивті-басқару қызметі: ол білім алушылардың жас 

және жеке ерекшеліктеріне сәйкес оқу материалдарын таңдау мен 

құрылымдарын қамтамасыз етіп, оны бағалаудың тиісті шарттары мен 

өлшемдерін құрайды. Конструктивті-басқару қызметі таным объектілерін 

олардың модельдерінде зерттеу барысында жүзеге асырылады. Педагогикалық 

модельдердің құрылысы нақты құбылыстар мен процестерді шындықта қалай 

жүретіндігін жеткілікті дәлдікпен сипаттауға мүмкіндік береді. Онымен 

педагогикалық жүйе туралы ақпарат алу мақсатында тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс жүргізіледі, қажет болған жағдайда оның құрылымын, 

оның құрамдас бөліктері арасындағы ішкі байланыстарды түзетуге, қорытынды 

жасауға және нәтижелерді мектепке дейінгі ұйымның білім беру үдерісіне 

көшіруге мүмкіндік беретін жеткілікті тұрақты нәтижелерге қол жеткізуге 

болады. 

- төртіншісі, сын қызметі: онда білім алушының қажетті материалдар 

жиынтығын жүзеге асыру мүмкіндігі, lesson stadyдың мүмкіндіктерін пайдалану 

арқылы шынайы жетістіктері қамтамасыз етіледі; 

- бесіншісі, диагностикалық қызметі: бұл жүйелі міндеттің әдеттегідей 

еместігі және оның қиындығы сол, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің 

зерттеушілік құзыреттілігін дамыту мәселесі бір сәттік, бір күндік үдеріс 

болмауы дер едік. Сондықтан, зерттеу жүйелерін толыққанды ұйымдастырып, 
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қысқа мерзім ішінде болашақ педагогтердің зерттеушілік құзыреттілігін 

дамытуды үзіліссіз жетілдірудің ұзақ мерзімді стратегиясын әртүрлі деңгейлі 

жүйесінде қайта өңдеу болмақ. Диагностикалық қызмет  алдағы зерттеудің 

немесе орындалатын әрекеттің мақсаты, жоспары мен құралдары туралы идеялар 

жүйесін қалыптастыруға, зерттеу тақырыбына бағалау қатынастарын анықтауға 

бағытталған. Бұл болашақ педагогтің зерттеу қызметінің бағытын, жұмыстың әр 

кезеңіндегі нақты мақсаттары мен міндеттерін анықтау, осы жұмыстың 

нәтижелерін болжау қабілетінде көрінеді. Диагностикалық қызмет болашақ 

педагогтердің оқу, ғылыми, дүниетанымдық, адамгершілік-эстетикалық, 

анықтамалық, әдістемелік ақпаратты, сондай-ақ әртүрлі интернет-ресурстардан 

ақпаратты іздеуі арқылы жүзеге асырылады. Білімді, дүниетанымдық және 

адамгершілік идеяларды игеру болашақ педагогтің жеке басын қалыптастыру 

мен дамытудың маңызды құралы болып табылады. Реферат, тезистер, 

аннотация, рецензия жазу, жоспар, библиографиялық тізім жасау және т. б. 

сияқты дағдыларды қамтитын ақпаратпен өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын 

қалыптастыру да маңызды. Соңғы жылдары заманауи ақпараттық құралдарды, 

компьютерлік технологияларды игеру ерекше өзектілікке ие болды. Осыған 

байланысты цифрлық білім беру ресурстарымен, электрондық оқу 

құралдарымен, электрондық поштамен, ICQ, мәтіндік редакторлармен, 

электрондық кестелермен, модельдермен, тесттермен оқыту және бақылау 

бағдарламаларымен жұмыс істеу сияқты дағдыларды қалыптастыру қажеттілігі 

туындайды. 

Қарастырылып отырған мәселені теориялық жағынан талдау болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігі жүйесінің 

қалыптасқандығын көрсетеді. Сол себепті, жоғары оқу орындарында болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson     

study әдістемесі арқылы дамыту үдерісін де жүйелі құрылымдық негізінде 

құру қажет (сурет 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет  11 – Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамыту құрылымы 

Зерттеушілік құзыреттілік 

Зерттеушілік  білім   

білім 

Зерттеушілік  қабілет Зерттеушілік 

қажеттілік 

Зерттеуішілк бағалау  Зерттеушілік 

белсенділік  

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік мәдениетін 

lesson study әдістемесі арқылы дамыту мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі 

арқылы дамыту құрылымы 
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Кестеде көрсетілгендей, мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson stady әдістемесі арқылы дамытуда оның құрылымдық 

бөліктерінің, атап айтқанда, зерттеушілік білімнің, зерттеушілік қабілеттің, 

зерттеушілік бағалау, зерттеушілік белсенділік пен зерттеушілік  қажеттіліктің 

болуы маңызды саналады. Ендігі кезекте осы құрылымдық бөліктерге 

мазмұндық сипаттама беріледі: Зерттеушілік білім -  адамның 

айналасындағыларды өз бетінше зерттеуге деген табиғи ұмтылысы негізінде 

құрылған оқытудың ерекше тәсілі. Зерттеушілік қабілет – білім алушының 

зерттеушілік іс-әрекеттерді жүзеге асыруға икемділігі. Зерттеушілік қажеттілік 

– білім алушыны мақсатқа жетелейтін қозғаушы күш. Зерттеушілік бағалау –

алған білімі нәтижесінде шынайы көзқарасын білдіруі. Зерттеушілік 

белсенділік – білім алушының танып білуге деген ерекше құштарлығы. 

Зерттеушілік дағды мен білік – бұл зерттеу қызметін құрайтын және жаңа 

білімге әкелетін зияткерлік және эмпирикалық әрекеттерді жүзеге асыру 

бойынша операциялар жиынтығын орындау мүмкіндігі және оны жүзеге асыру. 

Осылайша, болашақ педагогтердің ғылыми-зерттеудің барлық 

компоненттерін игеру процесінде оларда зерттеушілік құзыреттілігі дамиды, 

оның ерекшеліктері: эвристикалық әдістердің көмегімен стандартты емес 

мәселелерді шешу; болашақ мектепке дейінгі ұйымның білім беру процесінде 

кездесетін проблемалық жағдайларды шешуде әртүрлі зерттеу әдістерін 

қолдану; кез-келген педагогикалық жағдайда қалыптасқан зерттеу дағдыларын 

қолдану мүмкіндігі; болашақ мектепке дейінгі ұйымның инновациялық 

процестеріне қосылуға дайын болу, нәтижесінде студент зерттеуші педагогтің 

кәсіби маңызды қасиеттерін дамытады; педагогикалық қызметтегі зерттеу 

ізденісінің рөлін түсінеді. 

Ойымызды жинақтай келе, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттіліктерін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту білім 

алушының  өз бетімен әрі үздік араласуға бағдарланған жалпы қабілеттілігі, 

оның оқуы және әлеуметтенуі барысында алған білімдері мен тәжірибесіне 

негізделген іс-әрекетке дайындығынан көрініс беретін кіріктірілген сапа 

түзіледі деген қорытынды жасағымыз келеді.  

Келесі параграфта болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі зерделенеді. 

  

2.3 Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі 

Модельдеу зерттелетін нысанның мінездемесін көрсететін ұқсастықтарды, 

көрініс пен үдерісті бейнелеу үшін керек екені белгілі.  
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Модель - түпнұсқа туралы ақпаратты құрастыру және көбейту, жаңа 

құрылымын жасау, басшылық ету мен дамыту қызметін көрсетеді. Модельді 

құрастыру іске  асырудан әрекетке даярлықты бейнелейтін аралықты көрсетеді.  

Модельдеу әдістемесі танымның көрінісі мен нысанын саналы талдаудың 

белгілі түрі.  Мазмұны жағынан модельдеу абстракциялау және дәріптеушілік 

деген математикалық түсініктер аясында пайда болған, себебі математика 

ұғымында абстракциялау деген бір заттың бір немесе бірнеше қасиеттерін ойша 

бөлуді түсіндіреді, осындай қасиеттер біздің зерттеу жұмысымыз үшін өте қажет 

[186, 5 б.].  

Ғалым Ш.Т.Таубаева «Педагогика әдіснамасы» атты зерттеу еңбегінде 

педагогика саласындағы модельдеу мәселесіне кеңірек тоқталған.  «Модель» 

түсінігі, латынның «modules» сөзінен туындаған, ол «өлшем», «бейне», – деген 

түсінікті білдіреді. «Модельдеу» түсінігі ғылым саласында әртүрлі мағынада 

пайдаланылады. Нақты мағынада «модельдеу» объектінің арнайы жасалған 

пішінінің, нақты нысанның сипаттамасын өңдеп жасауы. Логикалық түсіндірме 

сөздікте «модельдеу» нысанның қолдан құрастырылған нұсқасы, қисындық-

матаметикалық таңбалау формуласы, физикалық конструкциялар құрастырулар 

т.б. Модельдеу зерттеу нысанына сәйкес, құрылымы мен құрылысын түсінікті 

түрде қайта өңдеп бейнелейді. Зерттеу нысанының элементтері арасындағы 

қарым-қатынастары мен байланыстарын, қасиеттерін көрсетіп, түсінуге қиын, 

көп уақыт жұмсауды талап ететін қиын мәселелерді шешіп, өзінің қажетті 

мәлімет алу үдерісін тиімді етеді. «Модельдеу» даяр зерттеу нысанының 

түпнұсқа моделі делінеді [67, 15 б.]. 

  Ғалым Н.Н.Моисеев модель бір заттың, құбылыстың арнайы 

ерекшеліктерін айқындайтын, ол туралы белгілі, шектелген ақпарат беретін 

қысқартылған, жинақталған білім. Модель білім алушының білімді меңгеріп, 

өзінің өмірге қажеттіліктерінде, тәжірибе жүзінде қолдана алатын білім шамасы. 

Бейнелік, заттық, таңбалық модельдеу түрлері қолданылып келеді. Бейнелік 

модельдеуде шынайы объектінің қасиеттері көрнекі ес пен ойлау арқылы 

елестетіледі [157]. 

В.В.Краевский «модельдеу – теориялық және тәжірибелік-эксперименттік 

зерттеулерді біріктіретін педагогикалық процесстерді нақты жүйелейтін әдіс». 

Модельді кең мағынада (латын тілінде modulez – өлшем, шама, түр) арнайы 

жағдайларда зерттеушіні қызықтыратын түп нұсқаның ерекшеліктерін қайта 

шығаратын, ақиқат көріністерін ауыстырушы, - деп қарастырады [158].  

Осы бағыттағы басқа да ғылыми зерттеулерді талдап қорыту жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру жағдайында тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасауға мүмкіндік берді.  

Осы орайда алдымен  модельдің мақсатын – жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру жағдайында тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру 

үдерісінде магистранттарды белсендендіру деп белгіледік.  

Одан төмендегідей міндеттер туындайды:  
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- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жағдайында тұлғаның 

дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру үшін мәдени орта туғызу;   

- жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жағдайында тұлғаның 

дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру білімдерін қалыптастыру;  

- тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастыру шарттарын дәйектеу. 

Жоғарыда айқындалған педагогикалық шарттар (ақпараттық, 

технологиялық, тұлғалық) арқылы жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

жағдайында тұлғаның дүниетанымдық мәдениетін қалыптастырудың үлгісін 

жасау керек.  

Психологиялық сөздікте «модель» - білім беруді модельдеу деген ұғымды 

білдіреді. Білім беруді модельдеу екі сатыдан: біріншісі – оқу үдерісіндегі білімді 

меңгеру; екіншісі оқудағы іс-әрекеттен тұрады. 

Әрбір адамның дүниетанымдық көзқарастары ұзақ та күрделі зияткерлік 

қызмет-әрекет нәтижесінде қалыптасады. Ал, көзқарастар болса оның рухани 

мәдениетінің негізін құрап, оның «Мен» деген сезімінің мәнісін ашып, оның 

өмірлік ұстанымдарын, ар-ұятын анықтайды. Сенім – көзқарастардың сапа 

жағынан мейлінше жоғары күйі [159]. 

Демек модельдеу дайындалған зерттеу нысанының түпнұсқа моделі деп 

аталады. Модельдеу әдістемесі танымның көрінісі мен объектісін саналы 

талдаудың белгілі түрі болып табылады [160]. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытудың моделін құру кезінде біз Е.В. 

Романовтың педагогикалық зерттеулерде қолданылатын «модель» ұғымына 

берген анықтамасын басшылыққа алдық. Автор: «педагогикалық модель – бұл 

педагогикалық зерттеулердің нысанын құрылымдық-функционалдық 

байланыстарын  бейнелейтін педагогикалық жүйенің нақты феноменінің 

жалпыланған, абстрактілік-логикалық бейнесі, ол талап етілетін жаңа формада 

және модельдеу нысаны жайлы жаңа білім бере алатын болуы тиіс», - деп 

есептейді [161]. 

Студенттердің Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілік іс-әрекеті оқу 

әрекетінде проблеманы шешуде балама нұсқаны табу, өзіндік жұмыстарда 

әртүрлі белгілі тәсілдерді біріктіріп пайдалану арқылы жаңа әрекетке түсу, 

міндеттерді шешуді таныс жағдаятта көре білу, объектінің құрылымын және 

оның атқаратын жаңа қызметін айқындауда, шығармашылық іс-әрекетте алған 

білімін жаңа жағдаятта өздігінен  іске асырудағы білімі мен дағдысы арқылы 

қалыптасады. Бұл болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың сабақ үстінде 

ұйымдастыруда басшылыққа алуы тиіс мәселе деп санаймыз. Болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі 

арқылы дамытудың моделін құру барысында әдіснамалық тұғырларға жүгінуге 

тура келді. Зерттеу мәселесінің құрылымдық-мазмұндық моделін құрудың 

негізіне төмендегі тұғырлар алынды: іс-әрекеттік, синергетикалық, құзыреттілік, 

жүйелілік. 
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Іс-әрекеттік тұғыр П.Я. Гальпериннің [146, 3 б.], Н.Ф. Талызинаның [162] 

ақыл-ой әрекеттерін кезеңмен қалыптастыру теориясында мейлінше толық және 

теориялық тұрғыдан негізделіп берілген.  

Адам әрекетінің қоғам бағалайтын қасиеттері ретінде П.Я.Гальперин 

бастапқы бес қасиетті айрықша атап көрсетеді, олар: кезең қасиеттерінің 

толықтығы, мәнді қатынастарды мәнді еместерден саралау мөлшері, жүзеге 

асыру деңгейі, уақыттық және шамалық сипаттамалар және төрт туынды қасиет 

– ақылдылық (естілік), саналылық, меңгеру мөлшері, сынилық. Ақыл-ой 

әрекеттерін кезеңмен қалыптастыру теориясында адам әрекетіне айналатын 

белгілі бір қасиеттер жиынтығын қамтамасыз ететін, төрт ішкі жүйеден тұратын 

төмендегідей психологиялық шарттар анықталған: іс-әрекетті меңгеру және оны 

жүзеге асырудың тиісті түрткісін қалыптастыру; толыққанды бағдарлануды 

және меңгерілетін әрекетті пайдалануды қамтамасыз ету; әрекеттің қалаған 

қасиеттеріне тәрбиелеу; әрекетті ойша істеу [146, 7 б.].  

Ішкі жүйелердің әрқайсысының кең түрдегі сипаттамасы бар бұл кез келген 

оқу пәнінің оқыту жүйесін білім алушылардың жас, дара және оқылатын 

материалдың мазмұндық ерекшеліктеріне сай құруға мүмкіндік береді. 

П.Я.Гальперин оқудың түрлі типтеріне талдау жасап, олардың ішіндегі ең 

тиімдісі – үшінші тип деп тұжырымдаған, бұл тип білім алушылардың кез келген 

білім саласын түсіндіретін негізгі бірліктерді, заңдарды және олардың 

үйлестігін, ең бастысы – оларды анықтаудың жалпы әдістерін бағдарлауымен 

сипатталады. Мұндай бағдар тұлғаға тиісті әрекеттердің шарттары мен құрамы 

неге негізделетінін түсіндіреді. Оны қалыптастырудың негізгі жолы – адамның 

тікелей қабылдай алмайтын заттың сапалық ерекше жақтарын, оның негізгі 

бірліктерін бөліп шығаруға мүмкіндік беретін, қоғамда қалыптасқан эталондар 

мен мөлшерлерді пайдалану. Соның арқасында балалар заттарды жанама түрде 

бағалауға көшеді, олардың өз «теориялық пайымдау желісі» пайда болады. 

Жүйелілік тұғыры Л.С.Выготский, А.Н. Леонтьев, Д.Б.Эльконин, 

П.Я.Гальперин  білім беру жүйесінде жеке тұлғаның дамуы, бәрінен бұрын, білім 

беру және тәрбие үдерісінің негізі болып табылатын әмбебап оқу іс-әрекеттерін 

қалыптастыру арқылы қамтамасыз етіледі. Олар жаңа білімдер, біліктіліктер мен 

құзыреттіліктерді өз бетінше меңгеруіне мүмкіндік береді.  

Демек ғалымдардың идеясы бойынша білім алушылар іс-әрекет жүйесін 

меңгеру арқылы тәжірибе жинақтап, субьекті ретінде қалыптасады. Жоғары оқу 

орнында өзара іс-әрекетте субьектілер мен обьектілердің  белсенді қарым-

қатынастары шығармашылық іс-әрекеттерге ұласады. Кәсіби іс-әрекет қызметін 

орындау барысында білім алушылардың өнімді шығармашылық  еңбектерінің 

орны өте жоғары.  

Жүйелілік тұғыр танымдық әрекеттегі ең әмбебап құрал. Олай болатын 

себебі, кез келген құбылыс жүйе ретінде қарастырылады. «Жүйе» ұғымының  

грек тілінен аудармасы  «құрастыру» ретінде түсіндіріліп, заттардың аморфты 

еместігін, бөлінбейтіндей болмайтындығын, оларды жақын барып талдағанда 

бөліктерден тұратындығын білдіреді. Болашақ мектепе дейінгі ұйым 
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педагогтерінің зерттеушілік құзыреттіліктерін қалыптастыруда жүйелілік 

тұғырдың алатын орыны ерекше. Себебі бұл жерде, біздің ойымызша бірнеше 

жүйе бар. Атап айтсақ, болашақ тәртіпті, кезеңділікті, сақтауды талап ететін 

тұтас жүйе. Ендеше осы жүйелердің бір - бірімен байланысын ретке келтіріп, 

ортақ іске бағыттау педагогтан үлкен шеберлікті талап ететіндігі сөзсіз. 

Жүйелік тұғыр көптеген теориялық және қолданбалы мәселелерді шешу 

үшін ғылымда кеңінен қолданылады. Жүйелік зерттеулердің жалпы міндеттері – 

жүйелерді талдау және синтездеу. Талдау үдерісінде жүйе қоршаған ортадан 

бөлінеді: оның құрамы, құрылымы, функциялары, қасиеттері, қоршаған ортамен 

өзара қарым-қатынас жасаудың жүйелік факторлары айқындалады.Синтездеу 

үдерісінде оның абстрактілі сипаттамасының негізінде құрылымы мен 

құрылымының толықтығы, сипаттаманың негіздері, динамика мен мінез-құлық 

заңдарының анықталған нақты жүйелі моделі құрылады. 

Жүйелік тұғыр қолдану нәтижесінде объективті шындықтың күрделі 

құбылыстарының жүйелік сипаттамаларын алуға болады. Жүйелік тұғырдың 

мәні, салыстырмалы түрде дербес компоненттер оқшау қарастырылмайды, 

олардың өзара қарым-қатынасында, басқа жүйемен бірлікте қарастырылады. Ал 

кез келген объект жүйе ретінде де, үлкенірек қамтылатын жүйенің элементі 

ретінде де қарастырылады.  

Тұлғаға бағдарлаған тұғыр жоғары мектеп студенттерінде өзін-өзі 

қалыптастыру дағдыларын дамытуға бағытталған педагогикалық үдерістің негізі 

болып табылады. Қазіргі педагогика ғылымында бұл тұғыр түрлі бағыттарда 

көрініс тауып, әдіснамалық ұстаным ретінде Е.В. Бондаревская , В.В.Сериков 

[163-164], В.А.Сластенин [165]  және т.б; даралап оқытудағы субъектілердің 

өзара әрекеттестігінің сипатын ашатын оқыту типі ретінде И.С.Якиманская [166] 

және т.б.; психологиялық технологиялардың біріктірілуі негізінде құрылған 

психотерапиялық үдеріс ретінде еңбектері қолданылып келеді. 

 И.С. Якиманская тұлғаға бағдарлану тұғырының әдіснамалық негіздерін 

зерттей отырып, оқу әрекетінде білім алушының субъектілі тәжірибесіне сүйену 

керек деп есептейді. Субъектілі тәжірибе танымда айқындалатын жеке іс-

әрекеттің негізі болып табылады [166, 17 б.].  

Сондықтан білім беру үдерісінде білім алушының субъектілі тәжірибесі 

педагогтің беретін тәжірибесі арқылы мәдени сипатқа ие болып, өзгереді, 

дамиды, жетіледі. Демек білім алушының тәжірибесі жеке, субъективті, 

қоғамдық тәжірибелердің үйлесімінде, бірлескен әрекетінде, меңгерген 

субъективті тәжірибесіне сүйенген жағдайда ғана нәтижелі болады. 

Е.В.Бондаревская тұлғаға бағдарлану тұғырының теориялық негіздеріне 

өзіндік талдау жасап, білім беру сапасының қоғамдағы мәдениет дәрежесіне 

сәйкестік  ұстанымын ұсынды.  Педагогикада тұлғаға бағдарлап оқытудың 

міндеттерін шешудің түрлі нұсқалары мен құралдары кездеседі.  

Соның бірі В.В. Сериков өз үлгісінде оқу үдерісі субъектілерінің төменде 

берілген жеке тұлғалық қызметін толық көрсету және дамыту үшін жағдайлар 

жасау қажеттілігін ерекше атап көрсетеді: уәждеу (әрекетті қабылдау және 
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негіздеу), байланыстыру (сыртқы әсерлер мен ішкі сананың түрткілеріне 

қатысты), коллизиялық (өмірдің жасырын қайшылықтарын көру), сыни (сырттан 

ұсынылатын құндылықтар мен қағидаларға қатысты), рефлексивтік, мағыналы-

шығармашылық, бағдарлы (дүниенің жеке бейнесін – жеке дүниетанымды құру), 

ішкі дүниенің өзін-өзі реттеуін және орнықтылығын қамтамасыз ететін 

қызметтер, шығармашылықпен, жасампаздықпен, өзінің міндеттерін жүзеге 

асыру (өзін айналасындағыларға мойындатуға талпыну), өзі талабына қарай 

рухани деңгейін қамтамасыз ету.  

Н.А.Алексеев жеке тұлғаға бағдарланған оқытудың мәнін, бір жағынан 

білім алушы мен педагогтің байланысымен, екінші жағынан, білім алушының 

мәдениетте танылуы арқылы өзінің жеке тұлғасын құруынан тұратын «мәдени 

акт» деген түсінікпен байланыстырады [167]. Ол тұлғаға бағдарлану үлгісін 

субъективті және тұлғаға бағдарлана оқыту деп екіге бөледі. Субъективті 

бағдарлана оқыту білім алушылардың қиялын еңбек іс-әрекетін ұйымдастыруда 

өздігімен дербес, «операциялық-орындаушылық» мәндегі белсенділігін 

дамытуға бағытталады. 

Е.Н.Степанов тұлғаға бағдарлану тұғырын педагогикалық қызметтегі 

әдістемелік бағдар ретінде анықтайды. Тұлғаға бағдарлану тұғыры өзара 

байланысты түсініктер, идеялар және әрекет ету тәсілдері жүйесіне тірек болу 

арқылы тұлғаның өзін-өзі тану, өзін-өзі көрсету және өзін-өзі жүзеге асыру, 

өзінің қайталанбас даралығын дамыту үдерістерін қамтамасыз етуі және қолдауы 

мүмкін [168].  

Оның пікірінше, тұлғаға бағдарлану тұғыры білім алушылармен өзара 

әрекеттесетін мемлекеттік және қоғамдық институттардың емес, көп жағдайда 

білім алушылардың қызығушылықтары мен қажеттіліктерін қанағаттандыруға 

бағытталған. Бұл тұғырды қолданған кезде профессорлық-оқытушылар құрамы 

студенттерде әдеттегі әлеуметтік қасиеттерді қалыптастыруға емес, олардың 

әрқайсысында әмбебап тұлғалық қасиеттерді дамытуға негізгі күш салады, бұл 

оқытушылар мен студенттер арасында субъекті-субъектілік қатынастардың 

пайда болуына әсер етеді.   

К.Өстемировтың зерттеуінде білім беру сатыларының ерекшелігіне 

байланысты мектепке дейінгі білім беруде - жеке тұлғаға бағдарлана тәрбиелеу 

және дамыту, бастауыш мектепте - субъективті бағдарлана оқыту және дамыту, 

базалық білім беру сатысында - жеке тұлғаға бағдарлана тәрбиелеу, бітіруші 

сатысында - жеке тұлғаға бағдарлана оқыту, мектептен кейінгі білім беру 

сатысында - жеке тұлғаға бағдарланған кәсіби білім беру деп бөліп  

көрсеткен [169].  

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  жұмысы зерттеудің 

элементтерімен, қажетті ақпаратты іздестіруге мүмкіндік беретін әдістермен 

танысудан, тарихи, әдеби, мұрағат дереккөздерімен жұмыс жасаудан, мәтіндерді 

бағалау және талдаудан, өз жұмысын (таныстырылымдарды рәсімдеу 

критерийлері, мәтінді рәсімдеудің түрлері мен сипаты, баяндама мәтінінің 

зерттеу жұмысының мәтінінен  айырмашылығын білу, зерттеу жұмысын 
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орындау ретін  және оның құрылымын білу) таныстырудан тұрады. Кейінірек 

студенттер ғылыми саладағы негізгі мәселелермен танысады, онда зерттеушілік 

міндеттерді қарастырады. Бұл дара және ұжымдық жұмыс түрінде, дәріс және 

практикалық сабақ, мұражайларға топ саяхат  және мұрағаттардағы жұмыс 

түрінде ұйымдастыруға болады. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттіліктерін дамыту үдерісінің пропедевтикалық кезеңінде бірінші 

мотивациялық компонент қалыптасады. Болашақ маман оқытушы 

жетекшілігімен жобаның құрылымын дайындауға қызығушылық танытады, 

ақпарат алуға ізденуге құлшыныс пайда болады. Бұған субъектілердің 

зерттеушілік және шығармашылық қабілеттерін ашудың бір шарты болатын, 

жобаның мазмұнын іріктеуде субъект-субъектілік қатынасты қамтамасыз ететін 

білім ортасы себепші болады, зерттеушілік жобаға «ену» жүзеге асырылады. 

Болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің     зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытудың эвристикалық кезеңінде құндылық-мәндік 

мәселелерде орындалатын жобалардың мазмұнын іріктеу жүзеге асырылады, 

қойылған зерттеушілік мәселе мен жобаның құрылымы нақтыланады, яғни 

зерттеушілік іс-әрекеттің екінші, мазмұндық компоненті қалыптасады. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік іс-әрекетін 

дамытудың продуктивті кезеңінде жобаны орындаудың соңғы кезеңі жүзеге 

асады, қорытындылар жасалады және өзінің зерттеушілік әрекет нәтижесінің 

таныстырылымын дайындайды. Бұл жерде білім алушылар ойша өздерінің 

зерттеушілік іс-әрекетін жобалайды. Осы кезеңде зерттеушілік әрекетті 

дамытудың үшінші, іс-әрекеттік компоненті қалыптасады, оларға 

гносеологиялық сауаттылығын, жобаның алдыңғы кезеңдерін орындау кезінде 

қалыптасқан зерттеушілік біліктерін жүзеге асыруға мүмкіндік беріледі, бірінші, 

мотивациялық-мақсаттық компонент пен екінші, когнитивтік компоненттерінің 

кірігуі жүзеге асады. Демек, олардың зерттеушілік іс-әрекетін дамыту үдерісі 

тұлғалық білімнің мақсаты, құралдары, нәтижелері сияқты барлық 

компоненттерін жобалауды қамтиды. 

Осыдан келіп құрылымдық-мазмұндық модельдің келесі компоненттерін 

бөліп көрсетеміз: 

–  мотивациялық-мақсаттық; 

− когнитивтік 

–  рефлексивтік. 

Компонент деп біз өзінділігімен және автономиялылығымен ерекшеленетін 

модельдің мазмұндық блогының бөліктерін түсінеміз. 

Жалпы құрылымдық-мазмұндық модель үш компонентті және оларды 

сипаттаудың негізгі белгілерін қамтиды. Ұсынылып отырған модельдің барлық 

компоненттері өзара тығыз байланысты. Нақты жағдайда әрбір болашақ 

мектепке дейінгі педагог  белгілі бір ретпен жүзеге асырады.  

Зерттеулер көрсеткендей, қалыптастыру міндеттерінің ішінде  негізгісі 

мотивациялық-мақсаттық компонент болып табылады. Бұл компонентте  
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болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің педагогикалық көрсеткіштері айқын. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің мотивациялық-мақсаттылық 

компоненті болашақ маманның зерттеушілік дағдысы, зерттеушілік білімі, 

болашақ кәсіби қызметіндегі әлеуметтік жауапкершіліктермен байланысты. Бұл 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілік 

бағытының мазмұнын анықтайды.  

Оқу-тәрбие үдерісінде білім алушылардың бойында зерттеушілік 

құзыреттілікті дамыту мақсатына жету үшін оқу-тәрбие үдерісінің студент 

тұлғасына бағытталуы, олардың әлеуметтік және психологиялық 

ерекшеліктерінің сәйкестендірілуі және мақсаттың айқындылығы мен 

нақтылығын, дәлдігін ұстану қажеттігін сезінуі. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің құрамындағы когнитивтік 

компонент білім алушының: зерттеушілік жүйелі білімі; зерттеушілік 

құзыреттілікті икемді түсінуі; ойлаудың аналитикалық-синтетикалық 

қабілеттері; зерттеушілік құзыреттілікті бағалауы және дәлелді ой-пікірлерін 

сипаттайды. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің құрамындағы рефлексивтік 

компонент: өзіне-өзі талапшылдық, еріктік өзін-өзі реттеу; өзін-өзі тануға және 

мәдени қайта құрылымдарға қабілеттілік; шешім қабылдаудағы дербестік және 

іс-әрекеттегі мақсаттылық; кәсіби және зерттеушілік білік, дағдыларды 

айқындайды.  

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін 

дамытудың бұл моделі аксиологиялық бағыттылықтағы зерттеушілік жобаларды 

орындау арқылы үдерісті жүзеге асырудың іргетасы болуы мүмкін. 

 

Кесте 12 – Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік  

құзыреттілігін дамытуға даярлаудың өлшемдері мен көрсеткіштері 

 
Компонент Өлшемдер Көрсеткіштер 

Мотивациялық-

мақсаттық 

Білімге қызығушылықтары -  Зерттеушілік іс-әрекеттегі 

қызығушылығы; 

-   Зерттеушілік іс-әрекеттегі белсенділігі; 

- Зерттеушілік іс-әрекеттегі ізденіс 

Когнитивтік Ойлаудың аналитикалық-

синтетикалық қабілеттері 
-  Зерттеушілік іс-әрекетті орындаудағы  

білімі; 

-  Зерттеушілік қабілеті; 

-  Зерттеушілік икемділігі. 

Рефлексивтік Өзіне-өзі талапшылдық, еріктік өзін-

өзі реттеу 
-  Шешім қабылдаудағы дербестік; 

-  Зерттеушілік іс-әрекеттегі біліктілік; 

-  Зерттеушілік іс-әрекеттің нәтижесі. 

 



76 
 

Көрсетілген өлшемдер мен көрсеткіштер болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін дамытудың келесі деңгейлері 

 ( жоғары, орта, төмен) айқындалды. 

Жоғары деңгей. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуға даярлауға 

қажетті білімді жоғары деңгейде меңгеруі, зерттеу тақырыбына сәйкес 

зерттеушілік іс-әрекет түрлерін шығармашылықпен ойлап табатын, оқу-

танымдық зерттеушілікті ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетке ұштастыру 

тәжірибесіне енгізуде жобалай алатын, ақпараттық ресурстарды саралай алатын, 

зерттеудің барлық кезеңдерін өздігінен жүзеге асыратын, өзін-өзі 

ұйымдастыратын, зерттеу нәтижесін ұсынуда толық дәлелдей алатын білім 

алушы. 

Орта деңгей. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуға даярлауға қажетті білімді 

жеткілікті деңгейде меңгеруі, зерттеу тақырыбына сәйкес зерттеушілік іс-әрекетін 

түрлерін шығармашылықпен ойлап табатын, оқу-зерттеушілікті ғылыми- 

зерттеушілік іс-әрекетке ұштастыру тәжірибесіне енгізуде орташа жобалай 

алатын, ақпараттық ресурстарды саралай орташа алатын, зерттеудің барлық 

кезеңдерін орташа жүзеге асыратын, өзін-өзі ұйымдастыру мен зерттеу нәтижесін 

ұсынуда толық дәлелдей алмайтын білім алушы. 

Төмен деңгей. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуға даярлауға қажетті пәндік 

білімді негізгі деңгейде меңгеруі, зерттеу тақырыбына сәйкес зерттеушілік іс-

әрекетін түрлерін шығармашылықпен ойлап табудың берілген үлгісін сақтай 

отырып, оны оқу-зерттеушілікті ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетке ұштастыру 

тәжірибесіне енгізуді жобалай алмайтын, ақпараттық ресурстарды саралауы  

төмен, зерттеудің барлық кезеңдерін жүзеге асыруда, өзін-өзі ұйымдастыру мен 

зерттеу нәтижесін ұсынуда дәлелдей алмайтын білім алушы. 

ЖОО-да студенттердің Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілік іс-

әрекетке икемделушілік  тән, егер олар іс-әрекеттер үстінде күтпеген нәтижелер 

алып, соның салдарынан іс-әрекеттерінің бағытын өзгертетін болса, онда ол да 

байқалады. Нысандар туралы жаңа мәліметтерді алуына қарай білім алушы 

алдына жаңа, анағұрлым күрделі мақсаттар қойып, оларды шешуге тырысады. 

Мақсатты  қою әрекеттерін қиындату мен дамыту осылай жүргізіледі, іске 

асырылады. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытуға даярлаудың мотивациялық, мазмұндық, 

іс-әрекеттік компоненттерден, олардың әрқайсысының анықтайтын бірнеше 

көрсеткіштер, өлшемдер мен деңгейлерден тұратын, сонымен қатар өзара бір-

бірімен тығыз байланыстағы тұтас құрылым ретінде төмендегіше бейнелейміз 

(сурет 12). 
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Сурет 12 - Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі 
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Оқыту үдерісіндегі студенттің Lesson study әдістемесі негізінде 

зерттеушілік құзыреттілігін дамыту оқытушы мен     білім алушының 

қызметтерін өзгертетіні белгілі. Оқытушы сабақ барысында қойылған білім 

берудің өзекті мәселелерін іздестіруде ынтымақтастыққа құрылған бірлескен 

шығармашылық әрекетін ұйымдастырады, мұнда ол үйлестірушінің, кеңесшінің, 

тютордың рөлін атқарады.  

Ғылымдағы барлық нәтижелер зерттеушілік қызмет үдерісінде жарық 

көреді. Онсыз ешқандай да ғылыми жетістіктер - эмпирикалық немесе       

теориялық ашулар, заңдылықтарды оқып білу және қалыптастыру, теория мен 

болжамды құру т.б. болуы мүмкін емес. Зерттеушілік қызмет 

шығармашылықтың бір формасы болғандықтан, білім алушылардың 

зерттеушілік қабілеттерінің дамуы туралы мәселе олардың шығармашылық 

қабілеттерінің дамуы жайлы келелі мәселенің құрамды бөлігі болып табылады. 

Қорыта айтқанда, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуда оның 

зерттеушілік іс-әрекетке белсене араласуы, зерттеу жұмысында инновациялық 

технологияларды оның құралдарын өздігінен игеруі маңызды болмақ. Болашақ 

педагогтермен арнайы ұйымдастырылатын зерттеушілік іс-әрекеттер олардың 

жеке тәжірибелерінің артуына, кәсіби құзыреттерді қалыптастыру деңгейіне 

бағытталады. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту кәсіби құзыреттіліктің 

бөлігі ретінде қарастырсақ, олардың ғылыми терең дайындығын, ерекше 

ізденімпаздықпен жаңалықты үйлестіре алатындай педагогикалық шеберлігі 

мен жауапкершілігін жеткілікті деңгейде қамтамасыз ететіндей білім бepуде 

оқыту технологияларын зерттеу жұмысында тәжірибеге енгізу – бүгінгі 

күннің басты талаптарының бірі саналады деген тұжырым жасаймыз. 

Келесі тарауда болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы дамытудағы тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс мазмұны қарастырылмақ. 
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3 БОЛАШАҚ МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ҰЙЫМ ПЕДАГОГТЕРІНІҢ 

ЗЕРТТЕУШІЛІК ҚҰЗЫРЕТТІЛІГІН LESSON STUDY ӘДІСТЕМЕСІ 

АРҚЫЛЫ ДАМЫТУДАҒЫ ТӘЖІРИБЕЛІК-ЭКСПЕРИМЕНТТІК 

ЖҰМЫС МАЗМҰНЫ 

 

3.1  Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін дамыту әдістемесі 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің педагогикалық қызметке 

даярлығы жоғары оқу орындарында оқу-тәрбие процесінде  жүзеге асырылады. 

Сондықтан болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту мектепке дейінгі ұйым 

мекемелерінде педагогикалық қызметіндегі іс-әрекеттерге жан-жақты әзірлігінің 

деңгейі, жоғары кәсіби білім беру жүйесіндегі педагогикалық үдерістің 

ұйымдастырылу сапасына тікелей байланысты. Ал, осы педагогикалық үдерістің 

ұйымдастырылу сапасын зерделеп, үдеріс заңдылықтарын анықтауға ықпал 

ететін негізгі әдіс педагогикалық тәжірибелік-эксперимент болып табылады. 

Тәжірибелік-эксперимент педагогикалық жағдайда белгілі бір құбылысты 

зерттеу мақсатты және жоспарлы түрде жүргізілетін таным тәжірибесін бақылау 

деп түсіндіріледі. Педагогикалық тәжірибелік-эксперименттің белгілі бір 

педагогикалық үдерістің күйін анықтап талдауда, алдымен білімді меңгеруге 

септігін тигізетін жағдайларды (шарттарды) айқындау үшін қолданылатын 

педагогикалық әрекет. Оның мақсаты зерттелінетін үдеріс және оның жеке 

компоненттері арасындағы байланысты зерттеу, сонымен бірге бұл байланыстың 

туындау шарттарын айқындау. Бұл сүйеніп отырған зерттеу тұжырымдамасына, 

оның мақсатына, пәніне, болжамы мен міндеттеріне тікелей байланысты болып 

келеді. Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттіліктерін 

lesson study әдістемесі арқылы дамыту негізіндегі болашақ мамандарды даярлау 

жүйесінің нәтижелігі педагогикалық тәжірибелік-эксперимент негізінде 

тексеріледі.  

Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген эксперименттің мақсаты: 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытудың бастапқы деңгейін анықтау және оның 

деңгейін көтеруге  арналған әдістемесін сынақтан өткізу.  

Тәжірибелік-эксперимент арқылы жоғары білім беру жүйесі негізінде 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамыту үшін ұсынылған модельдің 

маңыздылығын дәлелдеп, тексеру барысында келесідей міндеттер алға 

қойылды:  

- жоғары оқу орындарындағы болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы 

дамытудың бастапқы деңгейін айқындау; 

- «мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» атты 

элективті  курс бағдарламасын даярлау және сынақтан өткізу; 
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- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуға арналған әдістемені 

тәжірибеде сынақтан өткізу; 

-  тәжірибелік-эксперименттің нәтижелерін статистикалық, математикалық                                           

өңдеу. 

Зерттеу жұмысы 2019-2021 оқу жылдарында Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

Педагогика және психология институты, Мектепке дейінгі білім беру, әлеуметтік 

педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының  базасында орындалды. Жалпы 

саны 116 студенттен тұратын екі топ – эксперименталды және бақылау топтары 

ұйымдастырылды. Эксперименттік топқа - 59 студент, бақылау тобына - 57 

студент іріктелді. Зерттеудің ұсынылған болжамын практикалық түрде тексеру 

Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті, «Мектепке дейінгі және 

бастауышта білім беру»  кафедрасы мен Абай атындағы  қазақ ұлттық 

педагогикалық университетінің «Мектепке дейінгі білім беру және әлеуметтік 

педагогика» кафедрасында 2019-2020 жылдары тәжірибелік-эксперименттік 

жұмыстар жүргізілді. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі 

арқылы дамытуды даярлаудың біз дайындаған әдістемесін тәжірибелік-

эксперименттен өткізуге бағытталды. 

Жүргізілген эксперимент нәтижесін шығару үшін жұмысымыздың 2.3 

параграфында берілген болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемес арқылы дамытудың 

мазмұнды-құрылымдық моделі басшылыққа алынды.  

Тәжірибелік-эксперимент жұмыс үш кезеңде (анықтау, қалыптастыру, 

бақылау) өткізілді және төмендегі ретпен жүзеге асырылды: 

Эксперимент кезеңінде болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтарының 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы қалыптастырудың 

бастапқы деңгейін зерттеп, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы   қалыптастырудың 

компоненттерін (мотивациялық-мақсаттық, когнитивтік, рефлексивтік), 

өлшемдері мен көрсеткіштерін және оған сәйкес деңгейлерін (жоғары, орта, 

төмен) анықтауға байланысты, зерттеу мәселесінің ерекшелігіне орай 

әдістемелері айқындалды.   

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамыту деңгейлерін зерттеу әдістемелерін 

төменде 13 кестеде ұсынамыз:  

 

Кесте 13 – Компоненттер бойынша қолданылған әдістемелер 

 
Компоненттері Мотивациялық-

мақсаттық 

Когнитивтік Рефлексивтік 

Қолданылған 

әдістемелер 

1.«Жоғары оқу 

орындарында білім 

алу мотивациясы» 

1.Өзін-өзі дамытуға 

қажеттіліктерді 

жүзеге асыру 

1.«Тұлғаның 

бағытын анықтау 
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(Т.И. Ильина)  

сауалнамасы 

2.«Педагогикалық 

ЖОО  студенттернің 

оқу мотивациясы» 

(С.А. Пакулина, С.М. 

Кетько бойынша) 

 

диагностикасы 

(Н.П.Фетискин 

бойынша)  

2. «Өзін-өзі бағалау» 

(С.А. Будасси 

бойынша) 

әдістемесі – 

жетістікке  жету/ 

сәтсіздікке  жол 

бермеу» (А.А. Реан) 

2. «Тұлғаның 

креативтілігі 

«Шығармашылық 

қабілет» (Е.П.Ильин   

бойынша) 

 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study 

әдістемесі арқылы дамыту» атты авторлық сауалнама 

 

Бұл таңдалған әдістемелер болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік  құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуда  оқу 

мотивациясы мен оқудың ішкі мотивациясын айқындау мақсатында 

қолданылды. Болашақ мектепке дейінгі  ұйым педагогінің оқуға мотивациясы 

мен ішкі оқу мотивациясының біз үшін маңыздылығы зерттеу жұмысын 

орындауға ынтасы мен қызығушылығының деңгейін анықтауға мүмкіндік 

туғызады. 

Білім алушылардың мотивациялық-мақсаттық компонентінің мотивін 

зерттеу мақсатында Т.И. Ильинаның [170]. Осы әдістемені жасау барысында 

автордың үш шкаласы бар: «Білім жинақтау» (білім жинақтауға ұмтылу, білуге 

деген ұмтылушылық); «Мамандықты игеру» (кәсіптік білімді игеруге және 

кәсіби маңызды сапаларды қалыптастыруға ұмтылу); «Диплом алу» (формальды 

түрде білім игеру барысында диплом алуға ұмтылу, емтихан және сынақ 

тапсыру барысында оңай жолдарын іздестіру (Қосымша А).  

Нәтижелерді өңдеу және түсіндіру.  

Сауалнаманың сұрақ-жауап кілті:  

«Білімді меңгеруі» шкаласы - 4-ші пікірмен келісу ( «+» ) – 3,6 ұпай; 17 -

ші пікірмен келісу – 3,6 ұпай; по п. 26-ші пікірмен келісу – 2,4 ұпай; - 28-ші 

пікірмен келіспеу ( «–» ) – 1,2 ұпай; 42-ші пікірмен келісу – 1,8 ұпай. Максимум 

– 12,6 ұпай.   

«Мамандықты меңгеру» шкаласы - 9 -ші пікірмен келісу – 1 балл; 31-ші 

пікірмен келісу – 2 ұпай; 33 -ші пікірмен келісу – 2 ұпай; 43-ші пікірмен келісу 

– 3 ұпай; 48-ші пікірмен келісу – 1 ұпай и по п. 49-ші пікірмен келісу – 1 ұпай. 

Максимум – 10 ұпай.  

«Диплом алу» шкаласы - 11-ші пікірмен келіспеу – 3,5 ұпай; - 24-ші 

пікірмен келіспеу – 2,5 ұпай; 35-ші пікірмен келісу – 1,5 ұпай; 38-ші пікірмен 

келісу – 1,5 ұпай және 44-ші пікірмен келісу – 1 ұпай. Максимум – 10 ұпай.   

5, 13, 30, 39-шы пікірлер сұрақ-жауаптық мақсатына сәйкес бейтарап 

(нейтралды), яғни олар өңдеуге жатпайды.   
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Алғашқы екі шкала бойынша мотивтердің басым болуы студенттің 

мамандықты дұрыс таңдағандығын және өзінің болашақ мамандығына 

қанағаттанатындығын дәлелдейді.  

Мотивация іс-әрекеттің кез-келген түрін жүзеге асыруға ынталандырудың, 

тұлға белсенділігінің жетекші факторы болып табылады. Зерттеушілік 

құзыреттілікті диагностикалаудың мотивациалы компонент өлшемдері келесі 

әдістемелер жиынтығымен анықталады.  

А.Пакулина мен С.М.Кетьконың [171] «Педагогикалық жоғары оқу» орны 

студенттерінің оқуға мотивтерін анықтау» әдістемесі жүргізілді. (Қосымша Ә). 

Нұсқаулық: бөлімде көрсетілген университетке түсу себептерін, оқытудың 

нақты себептерін және кәсіби мотивтерді мұқият оқып шығыңыз. Педагогикалық 

ЖОО – да оқудың сіз үшін маңызды себептерін бағалаңыз: 5 балл – өте маңызды, 

3-4 балл – маңызды, 0-2 балл-маңызды емес. Ойланбастан тез жауап беріңіз. 

Мотивтер Балл I. Осы мамандықты таңдауға не ықпал етті?  

1. Тегін қабылдау, төмен оқу ақысы  

2. Бейінді арнайы мектепте, арнайы сыныпта сабақтар  

3. Жоғары білім алу ниеті  

4. Отбасылық дҽстүрлер, ата-аналардың қалауы  

5. Достар, таныстар кеңесі  

6. ЖОО мен факультеттің беделі, беделі  

7. Мамандыққа қызығушылық  

8. Осы саладағы ең жақсы қабілеттер  

9. Қамсыз өмір сүруге деген ұмтылыс  

10. Балалармен қарым-қатынас ұнайды  

11. Кездейсоқтық  

12. Әскерге барғысы келмеуі (ұлдар үшін)  

13. Өз балаларын тәрбиелеу үшін педагогикалық білімді пайдалану (қыздар 

үшін) 

II. Сіздің іліміңізде сіз үшін ең маңыздысы не?  

14. Келесі курстарда оқуды сәтті жалғастыру  

15. Сәтті оқып, «жақсы» және «өте жақсы» емтихандарын тапсырыңыз  

16. Терең және берік білім алу  

17. Үнемі келесі сабақтарға дайын болу  

18. Оқу пҽндерін оқуды бастамау 

 19. Курстастардан қалмаңыз  

20. Педагогикалық талаптарды орындау  

21. Оқытушыларды құрметтеуге қол жеткізу  

22. Курстастар үшін үлгі болу  

23. Басқалардың мақұлдауына қол жеткізіңіз 

 24. Нашар оқуы үшін соттаудан және жазадан аулақ болу  

25. Интеллектуалды қанағаттану  

III. Диплом алу сізге мүмкіндік береді:  

26. Әлеуметтік тануға, құрметке қол жеткізу 
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 27. Өзін-өзі тану  

28. Тұрақтылық кепілдігі бар  

29. Қызықты жұмыс алыңыз  

30. Жоғары ақы төленетін жұмысқа орналасыңыз  

31. Мемлекеттік құрылымдарда жұмыс істеу  

32. Жеке ұйымдарда жұмыс істеу  

33. Мектепте жұмыс істеу  

34. Өз ісіңді баста басты көрсеткіш Кітапхана сілтемелер 

 35. Аспирантурада оқу  

36. Өзін-өзі жетілдіру  

37. Бүгінгі Диплом нәтижелерді өңдеуде ештеңе бермейді оқытудың ішкі 

мотивациясы педагогикалық университетке түсудің ішкі мотивтерін, кең 

танымдық мотивтерді және тиісті кәсіби мотивтерді қамтиды. Балдардың 

жалпы сомасы 75 баллға тең ең жоғары мүмкін көрсеткішті құрайды: 1) ЖОО-ға 

түсу себептері 2, 3, 7, 8, 10. 

Мүмкін болатын ең жоғары көрсеткіш = 25 балл, 2) оқытудың нақты 

қолданыстағы себептері 13, 14, 15, 16, 24. Максималды мүмкін көрсеткіш = 25 

балл, 3) кәсіби себептер 26, 27, 32, 34, 35. Мүмкін болатын ең жоғары көрсеткіш 

= 25 балл. Мотивтердің әр тобы оқудың ішкі мотивациясы  ұпайларының жалпы 

жиынтығында 33, 3% бірдей пайызды құрайды. Оқытудың   сыртқы мотивациясы 

педагогикалық университетке түсудің сыртқы мотивтерін, тар оқу-танымдық 

мотивтерді және кәсіби емес мотивтерді қамтиды. Балдардың жалпы сомасы 105 

балға тең ең жоғары мүмкін көрсеткішті құрайды: 1) ЖОО-ға түсу себептері 

1, 4, 5, 6, 9, 11, 12. Мүмкін болатын ең жоғары көрсеткіш = 35 балл. 2) 

оқытудың нақты қолданыстағы уәждері 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Мүмкін 

болатын ең жоғары көрсеткіш = 35 балл. 3) кәсіби себептер 25, 28, 29, 30, 31, 

33, 36. Мүмкін болатын ең жоғары көрсеткіш = 35 балл. Оқу мотивациясының 

екі түрінің ұпайларын теңестіру үшін оқу мотивациясының ішкі мотивациясы 

бойынша алынған ұпай санын 1,25-ке көбейту керек. Оқытудың сыртқы және 

ішкі мотивациясының диагностикалық мәні оқытудың ішкі мотивациясы 

педагогикалық университетке түсудің ішкі мотивтерін, өзін-өзі тәрбиелеудің кең 

танымдық мотивтері мен мотивтерін, тиісті кәсіби мотивтерді қамтиды және 

келесі сипаттамаларға ие: 

 оқу үрдісінде кең оқу-танымдық мотивтер бар (мамандыққа деген 

қызығушылық, сәтті оқу, терең білім алу, зияткерлік қанағаттану, өзін-өзі тану, 

өзін-өзі жетілдіру); 

 оқу субъектісінің белсенділігі мен дербестігіне қарай оқу қызметін 

жалғастыру үрдісі; 

 оқу тапсырмасының күрделілігі мен көлемін таңдау (оңтайлы 

қиындықтар мен қиын тапсырмаларды таңдаңыз);  оқу іс-әрекетіндегі жоғары 

танымдық икемділік;  мәселені, оқу тапсырмасын шығармашылық түрде шешу; 

 оқу пәні ЖОО ортасына және ЖОО оқыту жүйесіне өнімді бейімделеді. 

Оқу-жаттығудың сыртқы мотивациясы педагогикалық университетке түсудің 
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сыртқы мотивтерін, тар танымдық мотивтерді, иррелевантты кәсіби мотивтерді 

қамтиды және келесі сипаттамаларға ие мотивтер оқу процесіне байланысты   

емес, оқу іс-әрекетінен тыс (курстастарынан артта қалмау, мұғалімдердің 

құрметіне қол жеткізу, басқалардың мақұлдауына қол жеткізу, соттау мен 

жазадан аулақ болу, жеке ұйымдарда жұмыс істеу);  басқаларға тәуелді сыртқы 

нығайтудың болуына негізделген оқу іс-әрекетін жалғастыру үрдісі; 

 жеңілдетілген және көп уақытты қажет етпейтін оқу іс-әрекетіне 

артықшылық беріледі (қарапайым тапсырмаларды, бағалауды қажет ететіндерді 

таңдаңыз);  оқу іс-әрекетіндегі танымдық икемділік әлсіз; 

 шығармашылық басылады, шиеленістің өсуіне ықпал етеді; 

 оқу пәні университет ортасына және университеттің оқу жүйесіне 

бейімделеді. 
Н.П.Фетискиннің  [172] «Өзін-өзі дамытуға қажеттіліктерді жүзеге асыру 

диагностикасы» әдістемесі.  

Сауалнама 16 сұрақтан тұрады.  Жауап нәтижесінде, 55 және одан да көп 

балл жинаса, өзін-өзі дамытуға белсенді екендігі, 36- дан 54 -ке дейін балдар 

өзін-өзі дамыту жүйесі қалыптаспағанын куәландырады, 15- тен 35- ке дейінгі 

балдар нәтижесі өзін-өзі дамыту стадиясында тоқтағанын көрсетеді.  

Зерттеуге қатысқан 116 студенттің 57 бақылаушы топ, ал 59 эксперименттік 

топ ретінде алынды. Олардың бақылаушы топ бойынша 56%- өзін-өзі дамытуға 

белсенді екендігі, 44% - өзін- өзі дамыту жүйесі қалыптаспағандығын ал, 

эксперименттік топ бойынша 58%- өзін-өзі дамытуға белсенді екендігі, 42% - 

өзін- өзі дамыту жүйесі қалыптаспағандығын көрсетті. 

С.А.Буддасидің [173] «Тұлғаның өзін-өзі бағалауы» әдістемесі (Қосымша Б).  

Бұл әдістеменің мақсаты: жеке тұлғаның өзіндік қасиеттеріне  беретін 

бағасының шынайылық деңгейін анықтау; сонымен қатар жеке тұлғаның өзіндік 

бағалауын сырт көзбен берілетін бағамен салыстыру, ұжымда алатын орнын 

бағалау. Нұсқау бойынша сынаққа қатысушы берілген 20 қасиеттің ішінен өзіне 

тән, бойында бар қасиеттерді белгілеп шығуы тиіс. Ол үшін мына қатарлар 

беріледі.  Идеалды адамға тән қасиеттер: адалдық; адамгершілік; шынайылық, 

қарапайымдылық, жанашырлық;  жауапкершілік; лидерлік, инабаттылық, 

тұрақтылық; шыдамдылық, тіл, ақылдылық, ұстамдылық, мейірімділік,  

нормотивтілік, ақкөңілділік; кішіпейілділік; сыйластық, тапқырлық, сыпайылық. 

Зерттелінуші белгілеп болғаннан кейін, қасиеттер тізімін зерттелінуші жақсы 

білетін адамға беру керек.  

Буддаси әдістемесі тұлғаның кейбір қасиеттерін өзіндік бағалауға 

бағытталған.   

Әдістеменің мақсаты: өзін- өзі бағалаудың сандық көрсеткіштерін анықтау.  

Әдістеме тұлғаның өзін- өзі бағалау сапаларын сандық өлшеуге мүмкіндік 

береді. Оның негізінде жіктеу әдісі жатыр.  

Аталмыш әдістеме өзіндік бағалау деңгейін және «Мен» үлгілі мен «Мен 

шынайы» арасында нақты баға беруге көмектеседі. Өзіндік бағалау екі түрлі 

жолмен жүзеге асуы мүмкін: 
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1) Өзінің қасиеттерін өзінің шынайы әрекеттерімен салыстыра отырып, 

бағалау. 

2) Өзін өзгелермен салыстыра отырып, бағалау.  

Қатысушыға бірнеше сөздер тізімі беріледі. Олар адамның тұлғалық 

сапаларын сипаттайды. Берілген тізім бойынша қатысушы екінші қатарға 20 

маңызды тұлға сапаларын жазып шығуы тиіс, соның ішінде 10-ы жағымды 

сапалар, ал 10-ы керісінше жағымсыз сапалар.  

Екінші қатарды толтырып біткен соң, сыналушы Х1 қатарын екінші қатар 

сөздерін қолдана отырып толтырады. Бұл кезеңде қатысушы екінші қатарда өзі 

таңдаған сапалардың ішінде өзіне сәйкестерін маңыздырағына қарай қойып 

шығуы тиіс. Қатар ретінде жағымды не жағымсыз сапалардың аралас келе беруі 

мүмкін. Ең бастысы – шынайы болуы тиіс.  

Жіктеу корреляция коэффициенті Спирмен әдістемесі бойынша есептелінеді. 

Формуласы: 

nn

d
R




3

26
1 ; 

Мұндағы: 

n – салыстырмалы жұптардың саны.  

Егер n =20 жағдайында формула мынадай болуы мүмкін: R = 1-0.00075*∑ d2, 

яғни бұлай есептеу оңайырақ болады.  R мәні [-1;+1] шегінде жатады. Егер R мәні 

[-1; 0] шегінде болса, онда тұлғаның өзін қабылдамауын, яғни өзін төмен бағалау 

деңгейін көрсетеді.   

Егер R = 0,1; 0,2; 0,3, онда өзін бағалау деңгейі төмен. 

Егер R = 0,4; 0,5; 0,6, онда өзін бағалау деңгейі қалыпты. 

Егер R = 0,7; 0,8; 0,9, онда өзін бағалау деңгейі невротикалық тип бойынша 

жоғары.  

Егер R = 1, онда өзін бағалау деңгейі шамадан тыс жоғары. 

 Келесі кезекте болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін Lesson Study  әдістемесі арқылы дамыту үшін А.А.Реанның [174] 

«Тұлғаның зерттеу бағытын анықтау» әдістемесі қолданылды. 

№ р/с  

Мәлімдеме сәйкес 

ия жоқ 

1 Жұмыстағы жететін жетістікке оптимистик көзқараспен қараймын.  

2 Мен қызметте белсендімін   

3 Мен бастамашыл болуға бейіммін   

4   Егер жауапты тапсырманы орындау қажет болса, мүмкін болса, одан бас 

тартудың себептерін табуға тырысамын   

5 Мен көбінесе экстремалды таңдаймын: не тым қарапайым тапсырмалар, 

не шындыққа жанаспайтын қиын   

6 Кедергілерге тап болған кезде көп жағдайда мен шегінбеймін, бірақ 

оларды жеңудің жолдарын іздеймін   

7 Сәттілік пен сәтсіздік ауысқан кезде мен өз жетістігімді асыра бағалаймын 
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8 Менің іс-әрекетімнің өнімділігі, негізінен, сыртқы бақылауға емес, менің 

жеке шешіміме байланысты.   

9 Уақыт шектеулі жағдайда өте қиын тапсырмаларды орындаған кезде менің 

жұмысымның нәтижесі төмендейді   

10 Мен мақсатқа жетуге табандымын   

11 Мен өз болашағымды алыс болашаққа жоспарлауға бейіммін   

12 Егер мен тәуекелге баратын болсам, абайсызда емес, ақылмен шешемін 

13 Мен мақсатқа жету үшін өте табанды емеспін, әсіресе сыртқы бақылау 

болмаса  

14 Мен өзімді шындыққа жанаспайтын деңгейден гөрі қиын немесе сәл 

жоғары бағаланған, бірақ қол жеткізілетін мақсаттарға қоюды жөн көремін  

15 Кез-келген тапсырманы орындау сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, оның 

мен үшін тартымдылығы, әдетте, азаяды.   

16 Сәттілік пен сәтсіздік ауысқан кезде мен сәтсіздіктерімді асыра 

бағалаймын.   

17 Мен өз болашағымды тек жақын болашаққа жоспарлағанды жөн 

көремін.   

18 Уақыт шектеулігі кезінде жұмыс, егер тапсырма жеткілікті қиын болса 

да, жұмыс жақсы нәтиже береді   

19 Бірдеңені жүзеге асыруда сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, мен көбінесе 

мақсаттан бас тартпаймын   

20 Егер мен тапсырманы өзім таңдаған болсам, егер ол орындалмаса, мен 

үшін оның тартымдылығы одан сайын артады.   

Сауалнама кілті. 

Таңдау «иә»: 1,2,3,6,8,10,11,12,14,16,18,19, 20. 

Таңдау «жоқ»: 4,5,7,9,13,15,17. 

Нәтижелерді өндеу және бағалау критерийлері 

Жауаптың кілтпен сәйкес келуі үшін тақырыпқа бір ұпай беріледі, содан кейін 

жалпы ұпай саны есептеледі. 

Сандық көрсеткіштерді түсіндіру: 

1-ден 7 баллға дейін - сәтсіздікке жол бермеу мотивациясы басым (оның      

қорқынышы); 

14-тен 20-ға дейін - жетістікке жету мотивациясы басым (сҽттілікке үміт); 

8-ден 13-ке дейін - мотивациялық полюс айқын көрсетілмеген (8 немесе  9 - 

сәтсіздікке жол бермеу үдерісі бар; 

12 немесе 13 - жетістікке жету үдерісі бар Нәтижелерді ендіру және бағалау 

критерийлері 

Жауаптың кілтпен сәйкес келуі үшін тақырыпқа бір ұпай беріледі, содан 

кейін жалпы ұпай саны есептеледі. 

Сандық көрсеткіштерді түсіндіру: 

1-ден 7 баллға дейін - сәтсіздікке жол бермеу мотивациясы басым (оның 

қорқынышы); 

14-тен 20-ға дейін - жетістікке жету мотивациясы басым (сәттілікке үміт); 
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8-ден 13-ке дейін - мотивациялық полюс айқын көрсетілмеген (8 немесе 9 - 

сәтсіздікке жол бермеу үрдісі бар; 

12 немесе 13 - жетістікке жету үдерісі бар). 

Табысқа жетуге бағытталған көңіл оң мотивацияға жатады: зерттеуге кірісу, 

адам мақсатқа жетуге, құруға ұмтылады, оң нәтиже алуға үміттенеді. Оның 

қызметі жоғары нәтижеге жету қажеттілігіне және соның негізінде жоғары өзін-

өзі бағалауға негізделген. Мұндай адамдар, әдетте, өздеріне, өз қабілеттеріне 

сенімді, жауапты, бастамашыл және белсенді. Олар өз мақсаттарына жетудегі 

табандылығымен ерекшеленеді. 

Е.П.Ильиннің [175] тұлғаның креативтілігі бойынша «Шығармашылық 

қабілет» әдістемесі арқылы болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

шығармашылық қабілеттері тексерілді. Бұл тест жеке тұлғаның шығармашылық 

қабілетін анықтауға арналған нұсқаулық. Ұпайлардағы бағаны (1-ден 10-ға 

дейін) мінез-құлқыңыздың келесі сипаттамалары сізге қаншалықты тән. Ұпайлар 

төмендегілердің негізінде орнатылады: Сұрақтардың мазмұны: 1.. Сіз өзіңіздің 

айналаңыздағының барлығын байқап жүресіз бе? 2. Қызығушылық таныту 

қабілетіңіз қандай? 3. Сіз басқа адамдардың көзқарасымен келісе аласыз ба? 4. 

Сіз өзіңізге сенесіз бе? 5.  Сіздің пікіріңізді өзгертуге дайынсыз ба? 6. Сіз өз 

қиялыңызды пайдаланасыз ба? 7. Сіз өз қателіктеріңізден сабақ аласыз ба? 8. 

Кез-келген іске қызығушылық танытасыз ба? 9. Сіз ортақ ештеңе жоқ көрінетін 

заттар арасындағы ұқсастықтарды байқайсыз ба? 10. Басқа адамдарға, бөтен 

идеяларға, жаңа жағдайларға баға беруден аулақ болуға тырысасыз ба? Сіз 

жинаған ұпайлар санын есептеңіз және шығармашылық әлеуетіңізді мына 

шкалалар бойынша анықтаңыз: - 80-100 балл – креативтілігіңіз жоғары , өте 

жоғары. - 60-80 балл - сіз креативті адамсыз. - 40-60 балл – сіздің креативтілігіңіз 

орташа. - 20-40 балл - сіз шығармашыл емессіз. - 10-20 балл –сіз шығармашылық 

үйірмелерге баруыңыз керек. 

 Қорыта келгенде, бұл мәселе бойынша жүргізілген ғылыми-зерттеу 

жұмыстарының көпшілігі болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің 

зерттеушілік құзыреттілігін Lesson Stady әдістемесі арқылы дамыту деңгейі білім 

алушылардың біліміне, тәжірибесіне, қоғам талаптарына байланысты 

болатынын көрсетеді.  Сондықтан, болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттіліктерін дамытуда бұл әдістемелер 

маңызды рөл атқарады, оның тиімділігі келесі параграфта тәжірибелік тұрғыдан 

дәлелденеді. 
 

3.2  Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту механизмі 

        Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыру мақсатында lesson study әдістемесінің маңызы және  орны туралы 

алдыңғы тарауларда талдап кеткен болатынбыз. Lesson study әдістемесін 

мектепке дейінгі ұйымдарда дамыту бұрын соңды отандық тәжірибеде 

жетілдірілмегендіктен  біз lesson study әдістемесі негізінде болашақ мектепке 
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дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруды жөн 

көрдік.  

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің алдағы кәсіби іс-әрекетінде  

жалпы зерттеушілік, зерттеушіліктің теориясы, зерттеушілік  педагогикасы, 

креативтілік жайлы білім, біліктіліктерінің болуы тиіс екенін дәләлдей түстік. 

Бұл мәселелер арнайы ЖОО-дағы қарастырылатын кейбір пәндердің оқу 

бағдарламасында болуға тиісті кәсіби зерттеушілікке  дайындықтың 

алғышарттарының бірі болады. Сол себептен диссертациялық жұмыстың 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  креативті тұлғалылығын 

инновациялық іс-әрекетке  дайындау процесінде қалыптастыруға бағдарланған 

арнайы элективті курстың мазмұнын қарастыруды мақсат еттік. «Мектепке 

дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» атты элективті  курс 

бағдарламасының мақсаты: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың 

теориялық және әдістемелік білімін тереңдету, ғылыми-зерттеу және оқу-

танымдық  жұмыстарын әдістемелік тұрғыда дұрыс ұйымдастыру шеберлігін 

арттыру. 

«Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігі» 

элективті курсының негізінде оқу мен практикада болашақ мамандарды 

дайындау ісінде бірігіп, біртұтас педагогикалық үдерісін жобалау, болашақ 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study 

әдістемесі арқылы дамыту негіздерінің теориясы мен әдістемесін меңгерту 

мақсатында мына міндеттерді қарастырамыз:   

- Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытуды  теориялық білімдермен қаруландыру. 

- Зерттеушілік құзыреттілікті дамыту арқылы мектепке дейінгі ұйымда 

педагогикалық үдерісті жоспарлай алу және ұйымдастыру біліктіліктерін 

жетілдіруге жағдай жасау.  

- Lesson study әдістемесін оқыту жағдайында студенттердің  кәсіби 

біліктіліктерін жетілдіруге және кәсіби шеберліктерін арттыруда, үздіксіз өзін-

өзі дамытуға баулу.   

Студенттерге арналған арнайы курс бағдарламасы 3 кредитке сәйкес келеді. 

Арнайы элективті курс мазмұнын құрастыруда жоғары оқу орнында білім беру 

үдерісін ұйымдастыруда басшылыққа алынатын нормативті             құжаттар мен 

оқу құралдары негізге алынды.    

 

«Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі»  элективті 

курсы бағдарламасында қарастырылды (14-кестеде).   
 

Бөлімдер мен тақырыптар атауы  Сағат 

саны  

1  2  

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson 

study әдістемесі арқылы дамытудың теориялық   негіздері»  
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«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамыту» арнайы курсы, мақсаты, міндеттері  

5 сағат  

«lesson study» «зерттеушілік»,   «зерттеушілік құзыреттілік» ұғымдарының 

мәні мен сипаты 

5 сағат  

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікке даярлаудың педагогикалық  

негіздері 

5 сағат  

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілік іс-әрекетті дамытудың 

ерекшеліктері 

5 сағат 

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілік іс-әрекетті дамытуға даярлаудың  

психологиялық негіздері 

5 сағат 

 «Lesson study әдістемесі негізінде болашақ мамандардың зерттеушілік құзыреттілігін 

қалыптастыруды ұйымдастыру тәсілдемелері» 

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікті ұйымдастыруда қолданылатын 

оқытудың әдіс-тәсілдері 

5 сағат  

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікті  ұйымдастыруда 

қолданылатын оқыту  технологиялары 

5 сағат  

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікті ұйымдастыру түрлері:оқу-

танымдық, ғылыми- зерттеушілік іс-әрекет 

5 сағат  

Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікті ұйымдастыру жолдары 15 сағат 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson 

study әдістемесі арқылы дамыту әдістемесі» 

Мектеп  алды даярлық сыныбында математиканы оқыту әдістемесі  пәнінің 

білім беру бағдарламасы талаптары, оқулық, оқу-әдістемелік кешендерде 

зерттеушілік іс-әрекеттің                             алатын орны 

5 сағат  

Мектеп  алды даярлық сыныбында математиканы оқыту әдістемесі  пәнінде 

оқу-танымдық зерттеу  жұмысын ұйымдастыру әдістемесі 

15 сағат  

«Мектеп  алды даярлық сыныбында математиканы оқыту әдістемесі» пәнінен 

ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу 

5 сағат 

Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік құзыреттілікті  іске асыруда 

интербелсенді әдістер мен АКТ қолдану. 

10 сағат 

Барлығы 90  

  

«Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі»  элективті 

курс мазмұны:  

 «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың теориялық 

негіздері» бөлімі 

1 тақырып. «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі» элективті  курс, мақсаты, міндеттері.  

2 тақырып. «lesson study», «зерттеушілік», «зерттеушілік құзыреттілік» 

ұғымдарының мәні мен сипаты. Шетелдік, отандық философиялық-

психологиялық, педагогикалық зерттеулерге сүйене отырып, «зерттеушілік», 

«зерттеушілік құзыреттілік» анықтамаларына контенттік талдаулар негізінде 

сипаттамасы беріледі. Зерттеушілік іс-әрекеттің әдіснамалық негіздері. 
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3  тақырып. Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілік іс-әрекетті 

дамытуға даярлаудың  психологиялық негіздері Отандық психологтардың 

студенттерді психологиялық зерттеушілік іс-әрекетке дайындау проблемасы. 

4 тақырып. Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілікке даярлаудың 

педагогикалық  негіздері. Алаш ойшылдары мен отандық ғалымдар еңбектеріне 

талдау зерттеушілік іс-әрекеттің педагогикалық негіздері. Шетел педагог 

ғалымдары зерттеушілік іс-әрекет туралы. 

5 тақырып. Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілік іс-әрекетті 

дамытудың ерекшеліктері. Зерттеушілік іс-әрекеттің ерекшеліктері педагогика 

және әдістемелік ғылыми еңбектерге талдаулар негізінде айқындалады.  

6 тақырып. Болашақ маманның зерттеушілік іс- әрекетке жетуінің жолдары. 

IІ Бөлім. «Lesson study әдістемесі негізінде болашақ мамандардың 

зерттеушілік құзыреттілігін қалыптастыруды ұйымдастыру тәсілдемелері»  

7 тақырып.  Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілікті ұйымдастыруда 

қолданылатын оқытудың әдіс-тәсілдері. Зерттеу, топтастыру, бақылау, 

эксперимент, жобалау – оқыту әдісі ретінде. Зерттеушілік іс-әрекетті 

ұйымдастыру                                                                                           әдістеріне сипаттама. 

8 тақырып. Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілікті  ұйымдастыруда 

қолданылатын оқыту  технологиялары. Ақпараттық-коммуникациялық, 

жобалап оқыту, сын тұрғысынан ойлау, зерттеушілік оқыту технологияларына 

сипаттама. 

9  тақырып. Lesson study әдістемесі арқылы зерттеушілікті ұйымдастыру 

түрлері: оқу-танымдық, ғылыми- зерттеушілік іс-әрекет. 

10 тақырып. Lesson study әдістемесін                                                     ұйымдастыру жолдары.  

III Бөлім. «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту әдістемесі» 

11 тақырып. «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі» элективті  курс талаптары, оқу-әдістемелік кешендерде 

зерттеушілік іс-әрекеттің алатын орны. «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  

зерттеушілік құзыреттілігі» элективті  курс бағдарламасының мақсаты, 

міндеттері, талаптары.  

12 тақырып. «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі» элективті  курсы бойынша зерттеу жұмысын ұйымдастыру 

әдістемесі. Зерттеу жұмыстарына арналған тақырыптарды саралау. Зерттеу 

жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі. 

13 тақырып. «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік 

құзыреттілігі» элективті  курсы бойынша ғылыми-зерттеу жұмысын жүргізу 

әдістемесі. Ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізетін тақырыптарды таңдау. 

Ғылыми-зерттеу жұмыстарын ұйымдастыру әдістемесі. 

14-15 тақырып. Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік құзыреттілікті  

іске асыруда интербелсенді әдістер мен АКТ қолдану. 

Элективті курс көлемі - 90 сағатқа (3 кредит) есептелген, оның 15 сағаты 

дәріс, 30 сағаты тәжірибелік-семинар сабағына, 20 сағаты СОӨЖ, 25 сағаты 
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СӨЖ арналған. Элективті курс бойынша сабақты өткізу дәріс, тәжірибе 

сабақтары, семинар және білім алушылардың өзіндік жұмыстары негізінде 

ұйымдастырылды. 

Семинар сабақтар формасы оқу материалын өз бетімен белсенді түрде 

меңгеруге мүмкіндік береді, терең талдаулар жасап, өзіндік баға бере білуге 

үйретеді. Семинар сабақтардың негізгі міндеттері:   

– білім алушылардың дәрісте меңгерген теориялық білімдерін тереңдету;   

– зерттеушілік  құзыреттілік бойынша ғылыми-әдістемелік, оқу әдебиеттерін 

өз бетінше ізденіп оқуы, білім қорын кеңейту;   

– зерттеушілік  құзыреттілікті жүзеге асырылу жолдары мен іскерліктері, 

дағдыларын меңгерту. Арнайы  элективті курсты жүргізу барысында жоғарыда 

берілген тақырыптардың мазмұны толық ашылып, білім алушыларға 

зерттеушілік білім беру жүйесінің мазмұны туралы білімдер тұрақты дами 

түседі.  

Элективті  курс негізінде оқыту үдерісінде зерттеушілік құзыреттілікті 

дамытуда  төмендегідей талаптарды орындау қажет: 

 болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагогы  балабақшада 

ұйымдастырылған іс-әрекетті ізденіспен және жеке әдістеме ғылымдары 

теорияларын өз тәжірибесінде басшылыққа ала білуі; 

 балабақшада ұйымдастырылған іс-әрекетті  шығармашылықта  құра 

отырып, өздерін зерттеушілік іс-әрекетке жеткізетін деңгейді қарастыруына 

мүмкіндік туғызатындай нәтижелі бола білуі;  

 зерттеушілік ұйымдастырылған іс-әрекетті сабақтастықта кеңінен 

пайдалана білуі; 

Элективті курсты меңгеру негізінен, студенттердің зерттеушілік 

қабілеттерін дамытуға, жаңа білім беру мәселелерінің стандартты емес 

шешімдерін іздеуге, зерттеушілік  өзін-өзі дамытудың әдістері мен тәсілдерін 

меңгеруге, ғылыми-зерттеу іс-әрекетін жүргізуге көмектесті. Таңдау курсын өту 

барысында әдістемелік (пәндерді оқыту әдістемесі) және пәндік (пәндік 

мамандық) білімдер арасында пәнаралық байланыс орнату, болашақ мектепке 

дейінгі ұйым мамандарына білімнің әрбір құрамдас бөлігінің болашақ кәсіби іс-

әрекеттегі рөлін түсінуді қамтамасыз етуге ерекше мән берілді. 

      Элективті курсты оқыту барысынды оқыту үдерісінде мына әдістер кеңінен 

қолданылды: Мысалы, «миға шабуыл», элементтерімен пікірталастар, оқу 

конференциялары және проблемалық жағдаяттарды модельдеу, «алты ойлау 

қалпағы», «фокальды объектілер әдісі», «миға кері шабуыл», эмпатия әдісі және 

т.б. сияқты қарама-қайшылықтарды тұжырымдау, «сэндвич әдісі», инверсия 

әдіс, ассоциаграммалар қолданылады. 

  Аталған кәсіби бағыттағы семинарлардың құрылымы келесідей кезеңдерді 

қамтамасыз етті: конференциялар, тренингтер, пікірталас, рөлдік және іскерлік 

ойындар, үйірмелер, диспут және дебаттар, консультациялар, экскурциялар мен 

экспедициялар, көрмелер, жарыстар, сайыстар, олимпиадалар, әңгіме, 

пікірталас, ғылыми-шығармашылық бірлестіктер т.б. жатады.  
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Осы семинарды меңгеруде басты орында ғылыми әдебиеттегі мәліметтерді 

талдап, курс тақырыптары бойынша арнайы зерттеу еңбектерімен 

монграфиялар, мақалалармен  танысып, зерттеу мәселесіне байланысты 

отандық және шетелдік   тәжірибелерді зерттеу жұмыстары жүргізіледі. Курсты 

оқыту барысында АКТ, оқу -әдістемелік кешен және қосымша оқу құралдары 

қолданылды.   

Кесте 15 - «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» 

элективті  курс негізінде жүргізілген дәріс сабағының үлгі жоспары  

  

Модуль  ЖОО білім алушыларының зерттеушілік іс- әрекетін дамыту 

1  2  

Тақырыбы  Lesson study әдістемесі негізінде зерттеушілікті  ұйымдастыруда 

қолданылатын оқыту  технологиялары  

Мақсаты   Мектепке дейінгі ұйымдарда ұйымдастырылған іс-әрекеттің 

зерттеушілік мәнін айқындайды; 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік іс-әрекетті 

ұйымдастыруда қолданылатын оқыту технологиялары туралы 

түсініктерін кеңейтіп, ой қозғайды; 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік іс-әрекетті 

ұйымдастыруда оқыту  технологияларының тиімділігін ұғынады. 

Міндеттері   Келтірілген идеялар мен пікірлердің өзінділігі, дербестігі 

 Топтық жұмыстарда идеяларды ұсынуы 

 Білімдерін жаңа контексте қолдана алуы 

 Басқалардың пікірлері мен ұстанымдарына диалог арқылы баға 

беруі 

Негізгі ойды түсінуі және қорытуы  

Әдістері  Интербелсенді әдістер: «Креативті матрица», «Карточкалар 

иерархиясы»  
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Барысы   I.  Қызығушылықты ояту  

Дәрісті бастамас бұрын студенттердің көңіл-күйін анықтап алу 

мақсатында:  

- бүгінгі көңіл-күйімізді қалай бағалайсыз?  

- жаңа ақпарат алуға дайынбыз ба? т.б. сұрақтар қою  

Осылайша сабаққа деген қызығушылығын тудыру және теориялық 

білімдерін тексеру үшін, жаңа дәрістен не күтетітінін анықтап алу 

мақсатында оларға бірнеше сұрақтар қойылады: 

1. Lesson study әдістемесін қалай түсінесіз? 

2. Lesson study әдістемесін естуіңіз бар ма? 

ІІ. Мағынаны тану (оқытушының дәрісі, презентация түрінде)  - 

         
Өздері күнделікті жинаған материалдары мен жүйелі бағалау 

деректерін білім алушылардың оқу мен даму басымдықтарын 

белгілеу үшін қолданады.  

 
   Пит Дадли "Сабақты зерттеу: Заманауи кәсіби дамуы" (2014)(Lesson 

study: Professional Learning for our time) атты кітабында: "Сабақты 

зерттеу педагогтерге өз тәжірибесін" бақылауға, сол арқылы өздерін 

дамытуға мүмкіндік  беретін жаңаша көзқарас тудырады, бұл топта 

болып жатқан жәйттерге басқаша қарауға  мүмкіндік береді.  
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  Lesson Study-ді бірлесіп жоспарлап, сабақты өткізу барысында 

зерттелетін үш білім алушыны үнемі назарға ала отырып,  

оқыту әдістемесін пайдаланады және оның нәтижелерін мұқият 

зерттейді.  

    
Lesson study тәсілі кем дегенде үш Lesson study-ден тұратын циклден 

құралады, ол сабақтарды педагогтар тобы бірлесіп жоспарлап, 

оқытып/қадағалайды және талдайды. 

 II.  Ой – толғаныс  Сұрақ- 

жауап,тест  арқылы:  

 1. lesson study әдісі тиімді, себебі ол көмектеседі: 

А) жеке оқушылардың да, жалпы сыныптың да біліміндегі 

олқылықтарды жою: 

Б) сіз жетілдіретін немесе орындағыңыз келетін оқыту әдістемесін 

қолдану дәйектілігіне назар аудара отырып,сабақтың әрбір кезеңін 

жоспарлау: 

С) сабақты жоспарлау,оқыту,бақылау және талдау процесін 

өзгерту,жақсарту және жетілдіру. 

2. Бірінші lesson study жүргізу кезінде: 

А) зерттелетін  жұмыс істейтін кезеңдерді бірлесіп бағалауға ерекше 

назар аудару: 

Б) әрбір бақылау процесін тек зерттелетін балаға шоғырланумен 

бастауға тырысу және одан әрі бақылау шекарасын топқа немесе 

тұтастай сыныпқа кеңейту: 

С) педагогқа аз көңіл бөлу және балаларға (зерттелетін балаларға) 

көбірек көңіл бөлу. 

3. Бірінші lesson study жоспарлау кезінде: 

А) Жалпы оқу дағдыларында жоғары, орта және ортадан төмен 

көрсеткіштері бар үш оқушыны таңдау: 

Б) қандай ресурстар пайдаланылатынын және қандай жолмен 

пайдаланылатынын барынша дәлдікпен анықтау: 

В) lesson study тобының әрбір мүшесінде сабақ басында сабақты 

жоспарлаудың көшірме-схемасы болуы тиіс. 

Әр білім алушы өз қалауы бойынша өз пікірін ортаға салады. Бұл 

дәріс сабақта білім алушыларға ұсынылып отырған элективті 

курстың мазмұнындағы алғашқы тақырыптың мазмұнын ашу 

қарастырылды. Дәрісте олардың өз білетіндері мен жаңа ақпарат 

арасына көпір жасай отырып, мазмұнды бірлесіп игеру көзделді 

және жүзеге асырылды. Білім алушылардың сыни ойлау дағдыларын 

қалыптастыру техникалары пайдаланылды.   
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III.  Рефлексия  

- ұнаған, сізді таң қалдырған 3 сәтті айтыңыз?  

- алда өміріңізде қолданатын 2 экоәдепті айтыңыз?  

- сұрақ тудырған (түсініксіз) 1 жағдайды айтыңыз немесе сұрағыңыз?  

 

ЖОО-да жүргізілген (дәріс, практикалық сабақ, СОӨЖ) сабақтарының үлгі 

жоспарының жалғасы (Қосымша Д) көрсетілген.    

Кәсіби бағыттағы семинарлар болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  

өзара әрекеттесуіндегі кедергілерді жеңуге, өз ойын «кәсіби тілде» жеткізе 

білуге, өз көзқарасын дәлелдеуге деген сенімсіздікті жоюға, басқалардың 

пікіріне шыдамдылықпен қарау қабілетін дамытуға бағытталған болатын. 

    Эксперименттік жұмыстар бойынша алынған ақпараттарға сүйене отырып, 

біз білім алушылардың  өздері таңдаған мамандығына қызығушылықтарын 

арттыруға, өзін-өзі кәсіби тануға ынталандыру мақсатында, шығармашылық 

кәсіби іс-әрекетке ынталандыруға бағытталған «Lesson study әдістемесі арқылы 

педагогтің зерттеушілігін дамыту» тренингін әзірледік. Болашақ  мектепке 

дейінгі ұйым педагогтеріне  бұл тренинг педагогикалық іс-тәжірибе процесінде 

туындайтын нақты кәсіби жағдайларды нығайтуға, болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерін педагогикалық тәжірибеге дайындауды әр қырынан 

қарастыруға, топтарда жағымды эмоционалдық атмосфераны құруға, сонымен 

қатар болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінінің педагогикалық 

тәжірибедегі зерттеушілік  қажеттіліктерін өзекті етуге мүмкіндік берді. 

 «Lesson study әдістемесі арқылы педагогтің зерттеушілігін дамыту» 

тренингтік бағдарламасы  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогының  

балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекеттерді зерттеу  бойынша жұмысының 

нақты практикалық құралы болып табылады. Бағдарламаның ерекшелігі – 

күрделі ұйымдастырылған жеке білім ретінде зерттеушіліктің дамуына әсер 

ететін факторлардың тұтас жиынтығы. Психологиялық тренинг жеке тұлғаны 

оқыту мен дамытудың тиімді құралы ретінде кеңінен қолданылады. Тренингтің 

қатысушылардың өздерінің психологиялық ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін 

түсінуін тереңдетудегі, өзін-өзі дамытуға тұрақты мотивацияның пайда 

болуындағы маңызы жалпыға белгілі. Сонымен қатар, бұл практикалық 

психологқа жеке тұлғаны тереңірек және жан-жақты зерттеуге, болашақ 

мамандардың әлемге деген көзқарасына әсер етуге мүмкіндік береді. 

Тренинг барысында  білім алушылар lesson study әдістемесін  меңгеруде   

белсенді оқыту мен оқу әдістерін таңдауды, пайдалануды және әзірлеуді және де 

бұл  оңай жұмыс емес екендігін,  қандай да бір тәсілді қолданардың алдында 

көптеген сұрақтар туындайтындығын аңғарды. Мысалы:   

 Осы сабақ білім алушылардың жасына сәйкес келе ме?   

 Топта қандай балалар жиналған, мысалы, қабілеттерінің деңгейлері 

әртүрлі, саны, жынысы және т.б.  
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 Жекелеген балаларды зерттеу барысында ескерілуі тиіс белгілі бір 

мұқтаждық, өзіндік мән-жайлар бар ма?  

Белсенді оқыту мен оқудың белгілі бір әдісін пайдаланардың алдында 

педагогтер өздеріне әртүрлі сұрақтар қойып, өзінің үдерістегі рөлі мен іс-

қимылын ұдайы ойластырып отыруы керек. Сонымен қатар, болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтері топта белсенді ахуал құру үшін оқытушы мен білім 

алушының рөлінің ауысуын аңғартады.  

Кесте 16 - Белсенді ахуал құруда болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің рөлі 

 

Оқыту ортасында педагог тұратын топ  Оқыту ортасында білім алушы тұратын 

топ  

Педагог «білім көзі» ретінде  Педагог білімнің   ұйымдастырушысы 

ретінде  

Педагог балалар  үшін 

«орындаушы» ретінде  

Педагог жәрдемдесуші «дәнекер» ретінде  

Балалар – білімді «енжар» алушылар   Балалар белсенді және бірлескен  

Балалар сұрақтарға жауап береді   Балалар сұрақ қояды  

Балалар  «шектен  тыс қамқорлыққа 

алынған»  

Балалар өздерінің рефлексивті оқуы үшін 

жауапты болады  

Балалар бір бірімен бәсекелеседі  Балалар оқу үдерісінде бірігеді  

Балалар өз пікірлерін білдіреді.  Балалар басқалардың пікірлерін белсенді 

тыңдайды.  

 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  қабілеттерін, 

дамытуға көзқарастарын қалыптастыру бірқатар маңызды кәсіби міндеттерді 

шешуге мүмкіндік берді. Білім алушыларға олардың  қандай дағдылары бар және 

бұл дағдылардың шектеулері туралы білім беру; олардың өздігінен білім алуға 

деген ұмтылысын дамыту (әсіресе оқуда белгілі бір олқылықтар тапса); 

Біліктілікті арттыруда педагогикалық тәжірибенің жаңа мүмкіндіктерін ашуға 

деген қабілеттерін дамыту.   

    Тақырып негізінен зерттеу жұмысына арналғандықтан мектепке дейінгі 

ұйымда оқытылатын «Педагогика», «Педагогикалық зерттеу әдістемесі», 

«Мектеп жасына дейінгі балалардың қарапайым математикалық түсініктерін 

қалыптастыру әдістемесі» т.б. пәндері бойынша педагогтердің сабақтарына 

қатысып, оқу-танымдық зерттеу жұмыстары қалай жүргізілетіні айқындалды 

және зерттеу құрамы жөнінде мәліметтер жинақталды.  

 

Кесте 17 – Зерттеу тобының құрамы жөнінде мәлімет. Зерттеу тобының 

модераторы (көшбасшы педагог) 
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                                                       (Аты-жөні,пәні,деңгейі) 

 

Зерттеу  сабағының  тақырыбы: 

Зерттеу сабағының  максаты: 

Зерттеуге алынған топ: 

Зерттеу сабағын  өтетін педагог:  
 

Қ/с Сабақты зерттеу 

тобының құрамы 

тегі, аты, әкесінің 

аты 

Пәні Сабақты зерттеуде атқа 

ратын міндетті (бақы 

лаушы,ресурс әзірлеуші, 

ұйымдастырылған іс- 

әрекетті өтуші, т.б) 

Зерттеуге 

қатысу 

мақсаты 

Байланыс 

телефоны 

1      

2      

4      

5      

      

        
 Осының негізінде студенттермен жүргізген екінші рет зерттеу сабағы 

арқылы оқыту мен оқу сапасын арттыру үшін бірінші және екінші топтарында 

сабақты жоспарладық және жұмыс кестесін құрастырдық. 
 

Кесте 18 – Сабақты   зерттеу тобының жұмыс кестесі (әр зерттеу тобы өз 

отырыстарының кестесін мерзімін көрсетіп толтырды) 
 

1-отырыс 

(қай күні 

өтеді?) 

2-отырыс 

(қай күні өтеді?) 

3-отырыс 

(қай күні өтеді?) 

4-отырыс 

(қай күні өтеді?) 

5-отырыс (қай 

күні өтеді?) 

Сабақты 

зерттеу 

тобының 

мақсатын 

айқындау 

Сабақ жоспарын 

бірлесе әзірлеу 

Сабақты өткізу 

 

Сабақты қайта 

әзірлеу 

 

Рефлексия 

 

Сабақты 

таңдау 

 

Сабақ өтетін 

күнді белгілеу 

 

Бақылау парақта 

рын, балалардың 

жұмыстарын, бала 

лардан сұхбат 

материалдарын, 

дәлелдемелерді, 

бейне жазбаларды 

әзірлеу 

Алдыңғы 

жоспарға 

өзгерістер енгізу 

 

Білім алушы 

қандай білім 

алды?   

Педагогтар 

қандай білім 

алды? 

Не үйренді? 

 

Сабақты 

өткізетін 

педагогты 

анықтау 

Бақылаушыларды 

тағайындау 

бақылау 

шаблондарын 

әзірлеу 

Талқылайтын 

бөлмені әзірлеу 

Білім алушы 

пікірін, Бақылау 

шылардың пікі 

рін ескеру 

Жоспарды талдау 

Нені әлі де 

жақсарту керек? 

Сабақты зерттеу 

бойынша есеп 

жазу 

 

Мұндағы мақсат-білім алушылардың білім алудағы дағдылары бойынша 

мұның алдында өткен зерттеу сабағынан кейінгі нәтижеге қаншалықты өзгеріс 
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енгенін білу: 

-  Тағы да ұйымдастырылған іс-әрекет үстіндегі бала іс-әрекетін тікелей 

бақылай отырып, шынайы жасалған жұмыстарға көз жеткізу: 

- Сонымен қатар, білім алушылардың  қажеттілігіне орай сабақты тиімді 

жоспарлауды жетілдіру және мұны зерттеуге қатысатын білім алушыларды 

қатыстыра отырып өткізу арқылы педагогтердің педагогикалық тәжірибелерін 

жетілдіре түсу болды. 

Әрине, жұмысымызда басты құрал ретінде Пит Дадлидің нұсқаулығын және 

басқа да авторлардың еңбектерін пайдаландық. Мысалы, Т.Чичибу келтірілген 

зерттеулер бойынша, білімді қолданып, ойластырып талдау көбірек болған 

жағдайда нәтиже жоғары болатындығы көрінді.  

Зерттеуді өткізбес бұрын зерттеу сабағының мақсаты мен оның тиімділігі 

туралы ақпарат берілді. Сабақты зерттеудің мақсатқа байланысты үш түрі бар 

екенін, олардың әрқайсысының өзіндік ерекшеліктері туралы айта келіп, өзара 

талқылау нәтижесінде тақырыпқа байланысты түрін өткізу тиімді деп шештік. 

Сонымен қатар, Жапонияда өтетін сабақты зерттеу тәсілінен гөрі Ұлыбритания 

мен АҚШ-та өткізілетін зерттеу сабағының бізге ыңғайлы тұстарына тоқталдық. 

Бірінші және екінші зерттеулерінен соң, үшінші сабақты жоспарлауда 

зерттеу тәсілінің біз ойлағаннан гөрі күрделірек екеніне көзіміз жетті. Әр 

ұйымдастырылған сабақ   барысында білім алушылардың жетістігін тіркеу 

хаттамасын жасап отырдық.  

Сабақты  зерттеу барысындағы білім алушылардың жетістігін тіркеу 

хаттамасы. 

 

Кесте 19 – Әрбір сабақты   зерттеуде зерттелетін арнайы бекітілген жетістік 

критерийлеріне сай оқудағы алға ілгерілеу бойынша қорытынды 

 
Жалпы топтағы балалар 

саны 

Күтілетін 

нәтиже немесе 

жетістік 

критерийлеріне 

қол жеткізгендер 

Күтілетін нәтиже 

немесе жетістік 

критерийлерін асыра 

орындағандар 

Күтілетін нәтиже 

немесе жетістік 

критерийлеріне қол 

жеткізе алмаған 

балалар 

Үш зерттеу бойынша 

нәтиже 

   

Зерттелген білім алушы А    

Зерттелген білім алушы Б    

Зерттелген білім алушы С    

Топтағы тағы біз нәтиже 

күткен білім алушылар 

саны 

   

Зерттеуден соң 

нақтыланғаны 

   

 

Топ арасында отырыс өткізіп, алдағы жұмыстарымызды жоспарладық. 

Деңгейлік курстан өткен педагогтер және жаңартылған мазмұндағы пәндік 
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білім беру бағдарламасы бойынша оқып келген педагогтармен бірлесе отырып, 

«Сабақты зерттеу тәсілін оқытуда қолданудың тиімді жолдары» тақырыбында 

кездесу жасадық. Өткен сабақтар   бойынша теорияны тәжірибемен ұшастыруда 

туындаған кедергілер мен қиындықтарды бұл жолы жібермеу туралы айтылып, 

түрлі пікірлер ортаға салынды. 

Кездесу барысында  оқыту мен оқуды жетілдіруде  сабақты зерттеу   тәсілі 

туралы айта келіп,  «Орындалатын бірлескен жұмысқа әрқайсысымыз қалай 

ықпал ете аламыз? Білім алушылардың білім деңгейі мен оқыту нәтижелерін 

жетілдіруде енді не істей аламыз? Зерттеу сабағын өткізуде педагогтердің 

бірлескен жұмысына қандай кедергілер болуы мүмкін? Білім алушылардың 

сабаққа  қызығушылығын арттыру үшін қандай оқыту әдіс-тәсілі мен 

дағдыларын таңдаған тиімді? Педагог білім алушылардың мүмкіндіктерін қалай 

өзгерте алады?», -  деген сұрақтарға жауап іздедік. 

Педагогтер арасында туындаған  диалог әрбір әріптестің кәсіби дамуына, 

білім алушылардың қажеттіліктерін анықтауға бағытталды. 

Әрине, оқу жылының басында  жоспарланған бұл жұмыстарға біз өткізген 

бірнеше зерттеу  сабақтарымызды зерделей отырып, жауапкершілікпен келдік. 

Пит Дадлидің сабақты  зерттеу бойынша педагогке арналған нұсқаулығы, 

«Сабақты зерттеу: теориясы мен қолдану тәсәлдері» атты еңбектері мен бірінші 

деңгейі  педагогтеріне арналған нұсқаулықты пайдаланып, білімдерін 

тереңдеткен шығармашыл топ балаларынан күтілетін нәтиже бойынша өзіндік 

болжам сызбасы жасалынды. Оқытушылар  зерттеу үдерісіне қатыса отырып, 

топ ішінде еркін жүріп, білім алушыларды  жан-жақты бақылай алады. Зерттеу 

соңынан білім алушылардан  кері байланыс алынды. Әрбір сабақтан соң зерттеу 

жұмыстарымызға талдау жасап отырдық.   

 

Кесте 20 – Зерттеу жұмысын талдау парақшасы 

 
Зерттеу сабағын жоспарлау, бақылау және талдау парақшасы 

    Мерзімі : 

     уақыт: 

Оқыту 

аспектісі 

Бақылаушы педагогтің аты-жөні: 

1 2 3 4 

Білім алушыға 

бағытталған оқу 

мақсаттары мен 

күтілетін нәтиже: 

Сабақ соңында білім 

алушы нені меңгеруі 

керек, ол қалай 

көрініс табады? 

Нақтылап жазу 

керек. 

Әрбір зерттелетін 

білім алушы тұсына 

 

 

 

 

А білім алушы 

Жетістік критерийлері 

 

 

 

 

 

В білім алушы 

Жетістік 

критерийлері 

 

 

 

 

С білім алушы 

 Жетістік 

критерийлері 

20 – кестенің  жалғасы 
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1 2 3 4 

зерттеу соңында 

білім алушының не 

нәрсесі үйренгенін 

көрсететін нәтижені 

жазу керек. 

   

Зерттеудің кезеңдері 

Зерттеудің әр 

кезеңіндегі маңызды 

элементтерді 

жазыңыз 

Сіздің 

ойыңызша, 

А білім 

алушы 

қалай жауап 

береді? 

Сабақт

а қалай 

көрініс 

тапты? 

Сіздің 

ойыңызш

а,В білім 

алушы 

қалай 

жауап 

береді? 

Сабақта 

қалай 

көрініс 

тапты? 

Сіздің 

ойыңызш

а,В білім 

алушы 

қалай 

жауап 

береді? 

Сабақт

а қалай 

көрініс 

тапты? 

Кезең 

(уақыты) 

      

Кезең 

(уақыты) 

      

Қорытынды кезең  

(уақыты) 

      

Олар жетістікке 

қалай жетті? Оны 

қалай білдіңіз? 

      

Алғашқы 

пікірлер,ойлар, 

рефлексия 

      

 

 Бір сабақтан кеткен кемшілікті келесі сабақта жібермеуге немесе түзетуге 

тырыстық. Сондықтан, қайта жоспарлауда бұл стратегияны тағы пайдалану 

арқылы бала қызығушылығын тудыра алдық. 
    
Кесте 21 – Сабақты зерттеу бойынша сабақты бақылау және талдау картасы 
 

Пәні:                                      Оқу мақсаты: 

Педагог:                                                   Топ: 

Бақылаушы:                                   Мерзімі:                           Зерттеу сабағы:№ 

 

1 2 

Сабақтың кезеңдері/ 

ұйымдастырылған оқу іс-

әрекетін жоспарлау 

кезеңдерінде негізгі 

элементтерді сипаттау/ 

 

Кейс-бала: 

Сабақтың жетістік критерийі 

Тапсырма/Басты 

назардағы білім 

алушының болжамды 

жауабы 

Басты назардағы білім 

алушының жауабын 

түртіп алу 

 

Сабақтың бастапқы кезеңі  

Сабақтың негізгі кезеңі  

Сабақтың қорытынды кезеңі  
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21 – кестенің  жалғасы 

 
1 2 

Сабақтың қай кезеңінде кейс-

білім алушыдан оқу тәсілінің 

тамаша әсерін байқадаңыз 

 

  

        Талдау кезінде педагогтер бір-бірімен диалогтік қарым-қатынасқа түсе 

отырып, өзара түсіністікте ой бөлісті. Әр зерттеуші өз ойларын дәлелмен және 

болжаммен жеткізді. Бір-бірімізді мұқият тыңдай отырып, әртүрлі ойлардан бір 

пікірге келе алдық. Сабақты талдау парағын пайдаланып, педагог пен білім 

алушы  үшін оң әрекеттерді және сабақты жақсартатынымызды анықтадық және 

де  педагогтің бақылау дағдыларын дамыта алатынымызды білдік. 

 

Кесте 22 –  Зерттеу іс-әрекетінен біздің тобымыз не алды? Нәтижесі қандай? 

Сабақты зерттеу тобының рефлексиялық есеп жазу нысаны 

 
Рефлекциялық есеп жазуға жетелейтін сұрақтар Сөз саны 

Білім алушылардың қалай білім алғандығы туралы өзіңізге қандай жаңалық 

аштыңыз? Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай ықпал етеді? 

150 

Бұрын білім алушылар жайлы білмеген қандай жайттарды анықтадыңыз? 

Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай ықпал етеді?  

150 

Оқыту мен оқу жайлы (жоғарыда айтылмаған) тағы нені анықтадыңыз? 

Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай әсер етеді? 

150 

Анықталғандардың оқу бағдарламасына, бағалауға және педагогикаға ықпалы 

барма? 

250 

Зерттеу жобасы бойынша әріптестеріңізбен бөлісетініңіз барма? 150 

 

 Біріншіден, өзара ынтымақтастықта, қарым-қатынас мәдениетін үйрене 

отырып жұмыс жасадық. 

 Екінші, бір-бірімізден үйрендік. Біршама  қиындықтарды, мысалы, 

жоғарыда айтып кеткен тапсырмаларды жетілдіруді қайта жоспарлағанда кеткен 

кемшіліктерді болдырмаудың жолдарын қарастырдық. 

Зерттеу іс-әрекетін зерттеу барысында қандай кедергілер болды? 

Біріншіден, сабақ  кестесінің сәйкес келмеуінен бақылаушылардың ауысуы; 

Уақыттың тапшылығы, қосымша жоспардан тыс жұмыстардың көп болуы; 

Зерттеу барысында жаңа лептің болмауы. Яғни сырттан сарапшыларды 

шақырмаудан талқылаудың  бір сарынды болуы; 

Қорыта келгенде, білім алушылардың бір-бірін қолдауымен өткен зерттеулері 

арқылы қатысушы педагогтердің оқыту дағдысы жетіле түсті. Тәжірибелі кәсіби 

орта қалыптасты. Оқытушылардың  білім сапасында жетістіктерге қол жеткізе 

алдық. 

Оқытушылардың  тағы екінші тобымен алғашқы топтық зерттеулерді 

жоспарладық. Алғашқы  жолы құрған жоспарымызға уақыт жетпей қалды, яғни 
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сабақта  білім алушылардың  жас ерекшелігін, деңгейлерін ескермей, көп 

тапсырмаларды алып қойғанымызды аңғарып, келесі сабақта осы кемшілікті 

жібермеуге тырыстық. Осы екі топ  білім алушыларымен  болған жағдайлар бір-

бірімен өте ұқсас: екі топта да білім алушылар топтық жұмысқа тартылмай, 

топқа бөлінгенімен, әрқайсысы өз бетінше жұмыс жасап кетті, кейбір білім 

алушылар  топта құрдастарынан жазып отырғандарын тығып, топқа тіпті 

қосылмай өзімшілдікке салынды. Ал бағалау кезінде білім алушылар  өзінің 

қалай түсінгенін бағалауы тым жоғары бағалап жіберді. Өзіндік бағалаудың 

әділдігін тексеру үшін жаңа  сұрақтар қойған кезде жауап беруге қиналып қалып, 

бағалауды дұрыс қою керектігіне көздері жетті. Алғашқы сабақтан   зерттеу 

топтары мүшелерінің де, сабақты  өткізген оқытушылардың  көңілдері  

толмағаны рас. Бейнежазбаға талдау жасап білім алушыларға ең маңыздысы 

дағды екенін айта отырып, топтық жұмысты үйрету  жолдарын, қиындықтан 

шығу жолдарын топ болып қарастырдық. Жүргізілген зерттеулерге байланысты 

жинақтау кестесінде көрсетілді. 

 

Кесте 23 – Сабақты   зерттеу бойынша жинақтау кестесі  

 
Сабақты зерттеу тобындағы мүшелердің аты-

жөні 

1. 2. 3. 4. 

Зерттелетін топ 

Топтағы білім алушылар саны 

Әртүрлі қабілеттері бойынша бақыланатын 

білім алушылар 

Бақылаушы педагогтер 

 

Зерттеу сабақтарының нақты мақсаты Білім алушылардың  білім алуын қалай 

жақсартуға болатынын білгіміз келеді 

.................................................  

(зерттеу сұрақтары) 

Бірінші зерттеу сабағының нақты мерзімі мен 

күтілетін нәтижелері 
 

Екінші зерттеу сабағының нақты мерзімі мен 

күтілетін нәтижелері 
 

Үшінші зерттеу сабағының нақты мерзімі мен 

күтілетін нәтижелері 
 

 

Ол үшін алдыңғы 2-3 күн бойы тізбектелген сабақтан  бөлек барлық  топтық 

әдіске салып өткізіп, білім алушылардың  топқа бірлесіп жұмыс жасау дағдысын 

қалыптастыру керек деп шештік  және бұл шешімнің дұрыстығына келесі 

сабақта  көзіміз жете бастады. Білім алушылардың  топтық жұмыстарын 

бітіргеннен соң, шапалақтарының бірдей шығуы, қалыс қалып жатқан білім 

алушыларға  топтың басқа мүшелерінің көмекке ұмтылуы, басқа топтарды 

бағалағанда ойласып, топ шешімін бірдей шығуы бір-біріне көмек қолын созуы, 

көшбасшыны таңдауы, өздерінің сабаққа   қатысуын әділ бағалауы осы топтарда 

топтық жұмыс дағдысының қалыптасып келе жатқанын көрсетті. Әрине, бәрі 

керемет деуге болмас, бірақ топтағы білім алушылардың  іс-әрекеттеріне және 
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реакциясына қарай отырып, өзгерістердің болып жатқаны анық аңғарыла 

бастады. Болашақ педагогтерге сабақты зерттеуді калай үйретемін? Рефлексиялау 

тәжірбиесін қалай қалыптастырамын? т.б көптеген сұрақтар көкейімізде сайрап 

жатты.  Келесі зеттеу  сәтті болып шығуы топ мүшелеріне күш берді. Өз 

қателіктерімізден сабақ ала отырып, топтағы зерттеу сабақтарының  топтамасын 

әзірлеп шықтық. Зерттеу жұмысымыздың негізгі нысаны болып отырған жоғары 

оқу орнында болашақ мамандарға болашақта өз сабақтарында зерттеушілік іс-

әрекетін дамытуда олардың тапсырманы өздігінен ізденіп орындауы, 

зерттеушілік іс-әрекетінің нәтижесінде дұрыс тұжырым жасауына бағыттайды, 

ойлау қабілетін дамытып, ғылыммен айналысуына ынта- ықыласын туғызу 

көзделді.  

Зерттеу жұмыстарында белсенді ізденіс тудыруға ынталандыратын 

тапсырмалар болашақ  мектепке дейінгі ұйым педагогы танымдық 

қажеттіліктерін өтеу үшін зерттеу әдістерін пайдалануды  талап ететін әрекеттер 

нәтижесінде жаңа, бұрын белгісіз білімді ашады. Зерттеу  тапсырмасының 

белгілері: мәселенің болуы және оны дәлелдеу талаптары, шешу үшін ғылыми 

таным әдістерін қолдану, нәтижесінде жаңа білімдермен және іс-әрекет 

тәсілдерімен жұмыс істеп, оларды орындайды. Бұл тапсырмалар                                               белсенді іздеу 

іс-әрекетін тудырады, проблемаларды шешуге бағытталып, дербес кәсіби 

құзыреттіліктерді дамытады. Мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне lesson study 

(сабақты зерттеуде) ұсынылған оқу-танымдық  әрекеттері мен меңгеретін 

дағдылары көрсетілген (кесте 24). 

 

Кесте 24 – Мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне lesson study (сабақты зерттеуде) 

ұсынылған оқу-танымдық  әрекеттері мен меңгеретін дағдылары 

 
Мектепке дейінгі ұйым педагогтеріне lesson study сабақты зерттеудегі оқу-танымдық      

іс-әрекеттері 

1-кезең 2-кезең 3-кезең 

Зерттеуге алған сабақты 

зерделейді. lesson study 
зерттеудің                                                                       жоспарына 

сәйкес талдау кезінде 

оқытушының көмегімен 

тұжырымдар,  

қорытындалыр 

жасайды. 

lesson study                                            зерттеу 

жұмысының жоспарын 

жасайды, өздері зерттеуге 

алынатын бала туралы 

зерттеп үйренеді, 

жинақталған 

материалдардың негізінде 

з е р т т е у д і  анықтап, ой-

тұжырымдар қорытады. 

lesson study зерттеу жұмысы 

бойынша,                      өздері зерттеуге 

алынатын бала   анықтайды, 

зерттеу жоспарын жасайды, 

қажетті мағлұматтарды 

белгілейді,   нысанды, 

болжамды айқындап 

дұрыстығын дәлелдеуде 

lesson study зерттеуін 

өздігінен жүргізеді. 

Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің lesson study сабақты зерттеу дағдылары 

lesson study сабақты зерттеу 

жұмысына байланысты 

бақылау жасау қабілеті, 

бақылауды жоспарлау,  

әдебиеттерден үзінді сілтеме 

жасау, фактілерді салысты 

lesson study сабақты зерттеу 

жұмысының мақсатын қою 

қабілеті және қажетті мәлі 

меттерді табу әртүрлі көздер, 

схемалар, кестелер, өз пікірін 

білдіру бұрынғы ғылыми 

Зерттеу мәселесі туралы 

меңгерген білім, білік, 

дағдыларын қолдану 

қабілеті, мәселені көре білу, 

тиімді оқытудың 

технологиялары мен 
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ру, деректерін жинақ 

тау, сараптау, өңдеу, орнату 

бірыңғай байланыстарды 

ажырату. 

жұмыстар негізінде 

зерттелген ұғымдар, 

нәтижелерді тұжырымдау 

жоспарын құру, зерттеу. 

әдістерін қолдану, ғылыми 

болжамның дұрыстығын 

дәлелдейтін қорытынды, 

тұжырымдар шығару. 

 

Зерттеу жұмысымыз бойынша, ЖОО-да болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерін  даярлау жағдайында зерттеушілік іс-әрекеттер кезеңдер бойынша 

ұйымдастырылды. 

 Семинар сабақтарына дайындалу барысында студенттер өздіктерінен оқу 

және қосымша әдебиеттермен жұмыс жасай отырып, библиографиялық тізім 

жасауды, зерттеу мәселесіне байланысты баяндама дайындау үшін әдебиеттерді 

іріктеуді; зерттеу мәселесі бойынша айтылған ғалымдардың әр түрлі пікірлеріне 

талдаулар жасауды, мәселелік жағдаяттарды шешудің түрлі нұсқаларын 

іздестірді. Студенттер мәселелер бойынша пікір-таластарға қатыстырылды, 

ғылыми мақалалар сызбалар мен кестелер құрап  өз беттерімен микро 

зерттеулерінің мақсатын, міндеттері мен барысын анықтады және 

тұжырымдады. Соған сәйкес бағалау критерийлерін дайындап, ғылыми бақылау,  

сауалнама жүргізуді жүзеге асырып есеп түрінде зерттеу нәтижелерін рәсімдеді. 

 Зерттеушілік әрекет пәнаралық және пәнішілік байланыстарды кең ауқымда 

қолдана  отырып, студенттер өздік жұмыстарының барлық түрлерін тиімді 

пайдалана алуға мүмкіндік берілді, сонымен бірге оқу материалының ақпараттық 

сыйымдылығы мен жүйелілігін қамтамасыз ете отырып,  оқытуды 

дараландырып, үздіксіз өздігінен оқуға деген қажеттіліктері туындады. 

Студенттер тәжірибелік-эксперимент жұмыстарын жүзеге асырудың 

нәтижесінде алынған мәліметтерді математикалық өңдеу мен түсіндіруді жүзеге 

асырып, қорытынды жасап мұғалімдер мен ата-аналарға арналған нұсқаулықтар 

дайындалып   «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» 

элективті  курсына қатысушы студенттер практика барысында ұйымдастырылған 

іс-әрекет циклограммаларын дайындады (материалдар қосымшада келтірілген).  

Зерттеу жұмысымызға байланысты «Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  

зерттеушілік құзыреттілігі» элективті  курсын ұйымдастыру барысында                                                                 арнайы 

даярланған «lesson study» зерттеу күнделігімен  жұмыс орындалып, 

студенттердің зерттеу жұмысын жүргізуге деген қызығушылықтары артты 

(кесте 25). 

 

Кесте 25 – Сабақты  зерттеу барысындағы білім алушылардың жетістігін 

рефлексиялау күнделігінің сипаттамасы 

 

          Сабақты  зерттеу барысындағы білім алушылардың жетістігін тіркеу күнделігі 

  

1 Зерттеу жұмысының  мақсаты  мен  міндеттері, кезеңдері 

2 1-кезең: Зерттеуге басшылық жасаушы жүзеге асыратын дайындық 

3 Зерттеу сабағын жоспарлау, бақылау және талдау 

4 Сабақты зерттеу бойынша сабақты бақылау және талдау картасы 

5 Сабақты   зерттеу бойынша жинақтау 
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6 Зерттеу іс-әрекетінен біздің тобымыз не алды? Нәтижесі қандай? Сабақты зерттеу 

тобының рефлексиялық есеп жазу нысаны 

7 Әрбір сабақты   зерттеуде зерттелетін балаларға арнайы бекітілген жетістік 

критерийлеріне сай оқудағы алға ілгерілеу бойынша қорытынды 

 

 
Білім 
алушылардың 
жетістігін 
рефлексиялау 
күнделігінің 
кезеңдері  

 

Кезең  сипаттамалары 

1 2 

Зерттеу 
жұмысының 
мақсаты мен 
міндеттері, 
кезеңдері 

Зерттеу тақырыбын таңдап алғаннан кейін, зерттеу жұмысының мақсаты 

мен міндеттерін айқындау керек. Зерттеу мақсатын анықтап алу қажет, яғни 

сен өзіңе және басқаларға бұл зерттеуді неге жүргізетініңізге жауап беруің 

керек. 

Зерттеу жұмысыңыздың мақсатын жазыңыз: 

Мақсат іс-әрекетке жалпы бағыт-бағдар берсе, міндеттер негізгі 

зерттеудің  әрбір қадамдарының барысын сипаттайды. 
Зерттеу жұмысыңыздың міндетін жазыңыз:    Зерттеу кезеңдерін 
көрсетіңіз: 

 
1 2 

1-кезең: Зерттеуге 

басшылық 

жасаушы  жүзеге 

асыратын 

дайындық 

Оқу жылының басында білім алушылар Lesson Study тәжірибесіне жауап 

беретін комиссия ұйымдастырады. Комиссия мүшелері – профессор-

оқытушы құрамының өкілдері; бір сыныптың немесе бір пәннің 

оқытушылар құрамы.  Lesson Study үшін тақырып пен кесте анықталады. 

Lesson Study тақырыбы білім алушылар өз сабақтарын және балалардың 

оқуын қалай жетілдіруге тырысатынын көрсетеді. Lesson Study тақырыбын 

әрбілім алушыға бөліп беруге болады, бірақ егер бір ортақ тақырыбы болса 

жақсы болады. Lesson Study-ды айына бір рет өткізу үшін барлық білім 

алушылар құрамын кәсіби дамыту үшін кестеге сай уақыт тағайындайды. 

Бөлінген уақытта олар Lesson Study өткізе алады.  

2-кезең: 

Жоспарлау 

Lesson Study-да бір білім алушы белгіленген сабаққа дейін шамамен бір 
айда ерікті түрде зерттеу сабағын өткізу, сабақ жоспарын жазу үшін 
жауапкершілікті өзіне алады. Содан кейін ол сабақ жоспарын кездесуде 
ұсынады. Онда бір топ немесе бір пән саласы білім алушылары жиналады. 
Кездесуде білім алушылар тобы ұйымдастырылған оқу қызметінің 
жоспарының түзетулерін талқылайды. Талқылау барысында олар 
ұйымдастырылған оқу қызметін оқу жылының басында белгілейтін Study 
Lesson тақырыбына сай жақсартуға тырысады. Содан кейін білім алушы 
басқа білім алушылармен талқылауға енгізделген ұйымдастырылған оқу 
қызметінің жоспарына түзетулер енгізеді. Кейбір жағдайда кездесу 
циклдері мен түзетулер бірнеше рет қайталанады. Сонымен қатар білім 
алушылар ұйымдастырылған оқу қызмет  жоспарын жақсарту үшін 
әкімшіліктен немесе басқа институттан келген бақылаушылардан кері 
байланыс сұрайды. Ұйымдастырылған оқу қызметін дайындау және 
талқылау үшін бір айдай уақыт қажет болуы мүмкін. Біздің 
ұйымдастырылған оқу қызметінің жоспарымызда Сіз көбінесе білңм 
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алушылардың көптеген әрекеттерін сипаттайсыз, ал Жапонияның оқу 
жоспарында балалар педагогтің нұсқауына немесе сұрағына қалай әрекет 
ететіні маңызды болып табылады. 

3-кезең: Сабақты 

бақылау 

Білім алушы сабақ жоспарын ұстана отырып, оның тобында ашық сабақ 
өткізеді. ЖОО білім алушысы немесе сол саланың оқытушысы зерттеу 
сабағын бақылайды. Сабаққа шолу жасаған кезде сіз оған қатысуыңыз 
қажет. Сіз балалар қалай білім алатындығын бақылай аласыз. Бірақ егер 
олар тақырыпты түсінбей қалса немесе с назар аудармаса, сіз баламен  
әңгімелеспеуге тырысуыңыз керек. Балалармен әңгімелесу деген сөз сіз 
сабақты бұзып жатырсыз. Сіз бақылауға назар аударуыңыз керек. Сіз 
ұйымдастырылған оқу қызметін бақылаған уақытта  ұйымдастырылған оқу 
қызметін жоспарын алып, белгі қоюға тиіссіз. Бұған сізге төмендегі үлгілер 
көмектеседі. (ұйымдастырылған оқу қызметі   барысында) 
Ұйымдастырылған оқу қызмет  мақсаты анық  
Балалар өздерін тәртіпті ұстайды 
Балалар ұйымдастырылған оқу қызметіне назар аударады (негізгі жұмыс) 
Балалар анық түсіндіреді 
Педагог балалардың назарын өзіне тарта алады 
- Педагог балаларды өз ойларын біліруге итермелейді 
- Педагог балаларды терең ойлауға итермелейді  
- Педагог тақтаға анық жазады  
- Педагог топтық жұмысты орнымен қолданады  
- Педагог АКТ құралдарын тиісті түрде қолданады  

 
1 2 

 - Жұмыс парағы немесе басқа материалдарды тиімді түрде қолданады 
- Балалар тақырыпты түсінеді  
- Балалар өз пікірлерін айқын жеткізеді 
- Балалар  бірін-бірі тыңдай алады  
- Педагог балалардың сөзіне, сұрақтарына дұрыс жауап қайтарады  

Ұйымдастырылған оқу қызмет  мақсатқа сәйкес ұйымдастырылған оқу 
қызметіне  бақылау жүргізгенде, сіз педагогқа  емес, балаларға назар 
аударуыңыз керек. Егер барлық балалардың бәрін бірдей бақылау мүмкін 
емес болса, сіз кейбір балаларға назар аудара аласыз. Балалар аз болған 
жағдайда, мысалы, 10-нан аз, сіз барлығын бақылауға тырысуыңыз керек. 
сіз әріптестермен нақты кімді бақылайтыныңызды бөлісіп алуыңызға 
болады. Егер сіз балаларды бақылау нәтижесін бөліссеңіз, онда бұл сізге 
көп ақпарат береді. 

4-кезең: Сабақтан 

кейінгі талқылау 

Басты мақсат –педагогтің бақылау дағдысын дамыту, бірақ бірін-бірі 
бақылаған кезде оқыту әдіс-тәсілдері де бір-біріне ұқсаса болып кетеді. 
Нұсқаушы талқылауға қосылмауы тиіс. Онда тақырып бойынша ақпарат 
көп, сондықтан егер ол талқылауға қосылатын болса, қатысушылар 
нұсқаушыға жүгіне алады. Нұсқаушы талқылаудан тыс қалады және 
бақылаушылардың сұрақтарына жауап береді. Нұсқаушы үшін 
сұрақтардың, мысалы: 

- Неліктен сіз осы тақырып үшін жұмыстың осы түрін таңдадыңыз?  
- Неліктен сіз бұл баланы шақырдыңыз? 
- Неліктен сіз балалардың сұрақтарына жауап бермедіңіз? 
- Кейде сіз бір-біріңізбен талқылай аласыз. Сіздің сыни немесе 
логикалық ойыңызды дамыту үшін пікірталастар сіз үшін пайдалы болуы 
мүмкін, бірақ бұл көп уақытты алуы мүмкін және көбінесе ұзақ 
пікірталастар қатысушыны шаршатады. Сіздің бақылай алуыңызды 
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жақсарту үшін сіз пікірталастар емес, диалогтар өткізуіңіз қажет. 
Диалогта сіздер басқаларды жеңуге емес, бір/біріңізді түсінуге 
тырысуыңыз керек. Сіз басқаларды тыңдау үшін бар назарыңызды 
аударуыңыз керек. Кейде сіз өз идеяңызды басқаларымен бөліскен 
уақытта өзінің неліктен осылай ойлайтыныңыз туралы болжамыңызды 
айтуыңыз қажет. 

5-кезең: Lesson 

Study туралы есеп 

жазу 

Талқылау көмегімен келесі ашық сабаққа жауап беретін педагог тақырып 
жоспарын жазу үшін жаңа идея әзірлей алады. Бірнеше Lesson Study 
тәжірибелері арқылы бір жыл ішінде педагог өз рефлексиясын тереңдете 
немесе ұйымдастырылған оқу қызметінің жаңа идеяларын әзірлей алады. 
Егер сіз Lesson Study туралы есеп жазсаңыз, бұл сіздің дамуыңызды бір 
жылдан кейін көрсетеді және есеп жазу үдерісінің өзі сіздің Lesson Study 
рефлексиясына түзетулер енгізеді.  

 Егер сіз балабақшада Lesson Study үшін бірыңғай тақырып белгілесеңіз, сіз 
өз есептеріңізді бір кітапқа біріктіре аласыз. Кейбір жағдайда бұл есептерді 
жылдық есеппен біріктіре аласыз. Менің зерттеуіме сай Lesson Study тәжірибесін 
жүргізу сіздің балабақша мәдениетіңіздің дамуы үшін тиімді болып қалады. 
Осылайша, Lesson Study үшін бірыңғай тақырыпты белгілеу және аталған 
тәжірибе туралы есеп жазу маңызды шарт болып табылады. (Чичибу және Киара 
2013). 
 

Кесте 26 – Сабақты зерттеу тобының рефлексиялық есеп жазу нысаны 

 

№ Рефлекциялық есеп жазуға жетелейтін сұрақтар Сөз саны 

1 Білім алушылардың қалай білім алғандығы туарлы өзіңізге қандай 

жаңалық аштыңыз? Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай 

ықпал етеді? 

150 

2 Бұрын білім алушылар жайлы білмеген қандай жайттарды 

анықтадыңыз? 

Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай ықпал етеді?  

150 

3 Оқыту мен оқу жайлы (жоғарыда айтылмаған)тағы нені 

анықтадыңыз? 

Бұл сіздің болашақтағы тәжірбиеңізге қалай әсер етеді? 

150 

4 Анықталғандардың оқу бағдарламасына, бағалауға және 

педагогикаға ықпалы барма? 

250 

5 Зерттеу жобасы бойынша әріптестеріңізбен бөлісетініңіз барма? 150 

  

  Нағыз зерттеуші үшін бір жұмыстың аяқталуы зерттеумен ғана 

шектелмейді, бұл келесі жұмыстың бастамасы болады. Сондықтан  таңдап алған 

тақырып бойынша болашақта жұмысты жалғастырудың          басқа да жолдарын 

қарастырып, оны міндетті түрде әрі қарай жалғастыру  керек. 
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Осы сұрақтардың барлығын ескере келе, тыңдаушылар кез келген рефлексиялық 

есепті жазуда қиыншылық тумайтынын сезіну керек. Осы күнделікте берілген 

жетекші сұрақтардың барлығына жетене үңілетін болсақ, барлық сұрақтарға 

ерекше назар аударып, әрбір сұрақты оқу және оқыту үрдісіне байаныстыра отыра 

әр педагогтің әдістемелік, ізденіс және ғылыми тараптарын үйлесімді түрде бір 

жерден түйістіруге болады. Сонымен бірге осы сұрақтар көптеген іс-әрекеттегі 

атқарылған жетістіктер мен кездескен қиыншылықтардың ашылуына, оны шешу 

немесе тарату бойынша қабылданған және жасалған іс-шаралар легі бойынша тың 

ақпараттың пайда болуына ықпал етеді. 

Қорыта келе, болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік іс-

әрекетін дамытуға даярлауда жоғары оқу орнында оқытылатын кәсіптік пән 

мазмұны бойынша, оқу-танымдық зерттеулерді ұйымдастыруға байланысты 

тапсырмаларды орындату іске асырылу керек. Студенттердің топтық, жеке 

зерттеу тақырыптары бойынша жасаған зерттеу жұмыстары олардың 

зерттеушілік құзыреттіліктерін дамытуды арттырады деген тұжырым 

жасаймыз.  

Қалыптастыру эксперименті барысында болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік  іс-әрекетін дамытудың әдіс-тәсілдері, зерттеу 

жұмысын ұйымдастырудың құрылымы, кезеңдері, әдістемесі туралы білімі мен 

біліктері қалыптасты. Оған жоғарыда студенттердің педагогикалық практикасында 

ұйымдастырған жұмыстары дәлел бола алады. 

 
 

3.3  Зерттеу мәселесі бойынша жүргізілген тәжipибeлiк-экcпepимeнттік  

жұмыс нәтижeлері  

 Тәжірибелік-эксперименттің қалыптастыру кезеңінде       болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study әдістемесі 

арқылы дамытуға  мотивациясын анықтау үшін әдістемелер іріктелді. Жоғарыда 

таңдалған әдістемелер бойынша тәжірибелік эксперименттің нәтижесі 

шығарылды. 

Сандық талдау SPSS статистикалық бағдарламасы негізінде  талдау 

жүргізілді. 

Қалыптастырушы эксперимент соңында жоғарыда сипатталған 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың қорытындысын шығару үшін 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігін 

дамытуды диагностикалаудың айқындаушы кезеңінде жүргізілген 

диагностикалық әдістер мен авторлық тест сауалнамалары, бақылаулар 

қайталанып жүргізіліп, нәтижелер алынды. Енді қалыптастырушы 

эксперименттің қорытындыларына тоқталайық.  

Тәжірибелік-эксперимент алды жұмысты дидактикалық қамтамасыз етудің 

таңдап алынған параметрлері жүргізіліп отырған педагогикалық эксперименттің 

жалпы да, тұжырымдамалықта негіздері – болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы 

дамытудың оқу-тәрбие үдерісінің тәсілдері, принциптері, формалары, әдістері 
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элективті курс бағдарламасында көрініс тапты. Болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі арқылы 

дамыту бойынша, оқу-әдістемелік кешенінің мазмұны туралы ұғым беріліп, 

маманның зерттеушілік  құзыреттілігін дамытуға бағытталған нақты 

шығармашылық тапсырмаларда орындалды.  

Сонымен, мамандық бойынша    оқитын студенттердің  зерттеушілік 

құзыреттіліктері бар екенін және оны тәжірибеде қолдана алуын тәжірибе 

жүзінде дәлелдеулерінен айқын байқадық. Білім алушылардың мотивациялық 

компонентінің мотивін зерттеу мақсатында Т.И.Ильинаның «Жоғары оқу 

орындарында білім алу мотивациясы» әдістемесі бойынша эксперименттік 

топтың зерттеушілік іс-әрекетке қызығушылықтарының артқанын, яғни 

жоғарылағанын көреміз. Зерттеудің қорытынды нәтижесі төмендегі кестеде 

келтірілді. Бекіту экспериментінде зерттеудің бастапқы анықтау кезеңі мен 

қалыптастыру эсперименті кезеңіндегі нәтижелерді салыстырмалы 

көрсеткіштері диаграммамен келтірілді. 

 

Кесте 27 – Т.И. Ильинаның «Жоғары оқу орындарында білім алу 

мотивациясы» әдістемесінің нәтижесі  

      % есебімен Эксперименттік топ Бақылау тобы 

Мамандықты меңгеру 55% 45% 

Білімді меңгеру 52% 48% 

Диплом алу 54 % 46 % 

 

Қалыптастырушы тәжірибелік эксперимент қорытындысы бойынша 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сурет  13 -  Т.И. Ильинаның «Жоғары оқу орындарында білім алу 

мотивациясы» сауалнамасы 
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Кесте 28 – А.Пакулина мен С.М.Кетьконың «Педагогикалық жоғары оқу 

орны студенттерінің оқуға мотивтерін анықтау» сауалнамасының нәтижесі (%) 

Топтар Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогінің білім алуға деген 

мотивациясы (деңгей бойынша) 

Бастапқы Қызметтік Ілгері 

саны  саны  саны  

Бақылау тобы 14 21% 38 73% 3 6% 

Эксперименттік 

топ 

25 35 % 31 61 % 3 4 % 

 

Нәтижелердің сызбасын төмендегі суреттерден көруге болады:  
 

 

 

   

Сурет 14 – А.Пакулина мен С.М.Кетьконың «Педагогикалық жоғары оқу орны 

студенттерінің оқуға мотивтерін анықтау» сауалнамасы 
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Келесі сауалнама Н.П.Фетискиннің әдістемесінен алынған «Өзін-өзі 

дамытуға қажеттіліктерді жүзеге асыру диагностикасы» деп аталады. Сауалнама 

16 сұрақтан тұрады. Жауап нәтижесінде, 55 және одан да көп балл жинаса, өзін-

өзі дамытуға белсенді екендігі, 36- дан 54 -ке дейін балдар өзін-өзі дамыту жүйесі 

қалыптаспағанын куәландырады, 15- тен 35- ке дейінгі балдар нәтижесі өзін-өзі 

дамыту стадиясында тоқтағанын көрсетеді. 

Сауалнамаға эксперименттік, бақылаушы топтары қатысты. Бақылаушы топ 

көрсеткіштері 48%- өзін-өзі дамытуға белсенді екендігі, 52% - өзін- өзі дамыту 

жүйесі қалыптаспағандығын, ал, эксперименттік топ бойынша 72%- өзін-өзі 

дамытуға белсенді екендігі, 28% - өзін- өзі дамыту жүйесі қалыптаспағандығын 

көрсетті. Бұл көрсеткіштердің диаграмма түріндегі бейнесін 15 – суреттен көруге 

болады. 

 

 

Сурет  15 –   Н. П. Фетискиннің тәжірибесінен алынған «Өзін-өзі дамытуға 

қажеттіліктерді жүзеге асыру диагностикасы» 

 

Қалыптастырушы эксперименттен кейінгі анықтау жұмыстары екі бағыт 

бойынша жүзеге асырылды. Бірінші бағыт – өзіндік бағалау деңгейлерін 

анықтау, яғни алғашқы кезеңге қарағанда қатысушылардың пайыздық 

көрсеткіштері қаншалықты артқан немесе кемігендігін анықтау. Бұл үшін 

Буддаси әдістемесі қолданылды. Буддаси әдістемесі тұлғаның кейбір қасиеттерін 

өзіндік бағалауға бағытталған.  Әдістеменің мақсаты: өзін өзі бағалаудың сандық 

көрсеткіштерін анықтау. Әдістеме тұлғаның өзін-өзі бағалау сапаларын сандық 

өлшеуге мүмкіндік береді. Оның негізінде жіктеу әдісі жатыр. Аталмыш әдістеме 

өзіндік бағалау деңгейін және «Мен үлгілі» мен «Мен шынайы» арасында нақты 

баға беруге көмектеседі. Өзіндік бағалау екі түрлі жолмен жүзеге асуы мүмкін: 

3) Өзінің қасиеттерін өзінің шынайы әрекеттерімен салыстыра отырып, 

бағалау.  

4) Өзін өзгелермен салыстыра отырып, бағалау.  
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Қатысушыға бірнеше сөздер тізімі беріледі. Олар адамның тұлғалық 

сапаларын сипаттайды. Берілген тізім бойынша қатысушы екінші қатарға 20 

маңызды тұлға сапаларын жазып шығуы тиіс, соның ішінде 10-ы жағымды 

сапалар, ал 10-ы керісінше жағымсыз сапалар.  

Екінші қатарды толтырып біткен соң, сыналушы Х1 қатарын екінші қатар 

сөздерін қолдана отырып толтырады. Бұл кезеңде қатысушы екінші қатарда өзі 

таңдаған сапалардың ішінде өзіне сәйкестерін маңыздырағына қарай қойып 

шығуы тиіс. Қатар ретінде жағымды не жағымсыз сапалардың аралас келе беруі 

мүмкін. Ең бастысы – шынайы болуы тиіс. Зерттеу жұмысымыздың бақылау 

кезеңінде алғашқы анықтау кезеңінде сынаққа қатысуға алынған 116 студенттің 

57 бақылау, 59 эксперименттік топқа іріктелініп алынды. Бұл іріктеу алғашқы 

кезеңде төмен көрсеткіштер берген сыналушылардың нәтижелеріне байланысты 

жүзеге асырылды. Бұл кезеңде Буддасидің «Тұлғаның өзін-өзі бағалауы» 

әдістемесі жүргізілді. Әдістеме нәтижелерін Роджерс формуласы негізінде 

жіктелулердің корреляциялық коэффициенттерін талдау бойынша жасалынды.  

Зерттеудің статистикалық болжамы:  

Н0-таным субъекті бола отырып, адам өзін объект ретінде қарастыра алғанда 

ғана, өз-өзіне адекватты баға бере алады.  

Н1- таным субъекті бола отырып, адам өзін объект ретінде қарастыра 

алғанда да, өз-өзіне адекватты баға бере алмайды. 

Қорытынды бойынша -0,5 < r< +0 ,5 болған жағдайда, сыналушылардың 

өзін-өзі бағалау деңгейлері қалыпты болып шықты.  

                    r =1 - (6 S d 2 /(n 3 -n))  (1.1) 

мұндағы:  

d – жіктеулердің нөмірлері; 

n – қарастырылып отырған қасиеттердің саны (20). 

Сыналушылардың ортақ коэффициенттері – 0,6 құрайды. Егер эмпирикалық 

мән критикалық мәннен (+1) жоғары болса, тұлғаның өзін бағалау деңгейлері 

жоғары болып табылады. Ал керісінше, эмпирикалық мән критикалық мәннен (-

1) төмен болса, онда тұлғаның өзін-өзі бағалау деңгейлері төмен болатынын 

көрсетеді. Біздің жағдайымызда, эмпирикалық мән 0,6 пайызды көрсетіп отыр, 

олай болса, -0,5 < r< +0 ,5 болғанда сынлаушылардың өз-өздеріне берген баға 

қалыпты деңгейде болып табылады.  

Сол секілді, сыналушылардың шет көздік бағалау көрсеткіштері де 

талданды. Бұл жерден алынған көрсеткіш мәні: 0,4.  Эмпирикалық мән 0,4 пайыз 

болғандықтан, -0,5 < r< +0 ,5 сыналаушылардың бір-бірлеріне берген бағасы да 

қалыпты деңгейде болып отыр.  

Нәтижелердің сызбасын төмендегі суреттерден көруге болады:  
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Сурет  16 –   Буддасидің «Тұлғаның өзін-өзі бағалауы» әдістемесі бойынша 

сыналушылардың өз-өздеріне берген бағасы 

 

 
 

 

Сурет  17–  Буддасидің «Тұлғаның өзін-өзі бағалауы» әдістемесі бойынша 

сыналушылардың бір-біріне берген бағасы (сыртқы бағасы) 

 

 Әдістеме нәтижесі бойынша, алдымызға қойған Н0 болжам дәлелденді. 

Яғни, таным субъекті бола отырып, адам өзін объект ретінде қарастыра алғанда 

ғана, өз-өзіне адекватты баға бере алады. Алайда, сыналушылардың барлығы өз-

өздеріне адекватты баға бергенімен, жас ерекшеліктеріне қарамастан олардың 

басым көпшілігінде өзін-өзі бағалаудың төмендеуі байқалады. Бұл жағдайда, 

адамда өз-өзіне деген сенімсіздік, ұяңдық сияқты қасиеттер орын алуы мүмкін. 

Әдістеме нәтижелерін қорытындылай отырып, тұлғаның таным субъекті бола 

отырып, адам өзін объект ретінде қарастыра алғанда ғана, өз-өзіне адекватты 

баға бере алуы өте төмен және өте жоғары деңгейде де емес, қалыпты деңгейде 

болуы тиіс. Себебі, осындай өзін-өзі бағалау ғана нақты жағдайлар үшін қажетті 

Жоғары Орта Төмен 

Жоғары 

Орта 

Төмен 
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болып табылады.  

 Келесі А.А.Реанның тұлғаның зерттеу  бағытын анықтау әдістемесі – 

жетістікке жету/сәтсіздікке жол бермеу әдістемесі бойынша сауалнама тест 

нәтижелері. 

 

Кесте 29 – А.А. Реанның тұлғаның зерттеу бағытын анықтау сауалнамасының 

нәтижесі (%) 

 Бақылау тобы Эксперименттік топ 

Мақсатқа жету 13 14,5 

Мақсат қоя білушілік 15 12 

Зерттеуде 

жоспаршыл 
14 14 

Зерттеуде табанды 25 25,5 

Шешім қабылдаушы 21 21,5 

Зерттеуде 

бастамашыл 
12 12,5 

 

 
 

 

  Сурет  18 – А.А. Реанның тұлғаның зерттеу бағытын анықтау сауалнама 

нәтижесінің диагностикасы 

 

Білім беру бағдарламасы білім алушыларының зерттеушілік-тәжірибелік 

іс-әрекетін қалыптастыру мотивациясының деңгейін анықтау үшін әңгімелесу 

және сауалнама алу жүргізілді, тecт қaбылдaу, байқау, бақылау, oқу 
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жaттығулapын opындaу, cтудeнттepдiң өзiндiк жұмыcтapын АКТ 

мүмкiндiктepi тексерілді. Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

«Шығармашылық қабілет» Е.П.Ильиннің тұлғаның креативтілігі сауалнамасы  

бойынша алынған нәтижелерін келесі кестеден көруге болады. Нәтижеде 

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің креативті тұлғалығын 

инновациялық іс-әрекетке дайындау процессінде қалыптастыруға 

мотивациясын арттыру деңгейінің эксперименттен кейін екі топта да 

жоғарылағанын көрсетеді, алайда өсу көрсеткіштерінде пайыздық 

айырмашылықтар бар екенін анықтадық (Кесте –30).   

Кесте 30 –  Е.П. Ильиннің «Шығармашылық қабілет» тұлғаның креативтілігі 

сауалнамасы  бойынша алынған нәтижелерінің көрсеткіші (%)   

Деңгейлері  Экспериментке дейін  Эксперименттен кейін  

Бақылау тобы  Эксперимент 

тобы  

Бақылау тобы  Эксперимент 

тобы  

Эвристикалық  40,5  39,6  38,1  19,3  

Өнімді  56,2  56,4  55,6  47.9  

Дивергентті  3,3  4,0  6,3  32,8   

  

Болашақ мұғалімнің креативті тұлғалығын инновациялық іс-әрекетке 

дайындау процессінде қалыптастыруға мотивациясын арттыру деңгейінің 

экспериментке дейін және эксперименттің соңында эксперменттік топ пен 

бақылау топтарында да көрсеткіштерін төмендегідей диаграммаға салып 

көрдік (Сурет 19).  

 

Сурет  19 – Е.П. Ильиннің «Шығармашылық қабілет» тұлғаның креативтілігі 

сауалнама диагностикасы. 
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Осылайша,  тәжірибелік-эксперимент нәтижелері ықпал ете отырып,  

болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігін  

lesson study әдістемесі арқылы дамытудың Мотивациялық-мақсаттық, 

когнитивтік, рефлексивтік компонеттері қамтылған, оған сәйкес жоғары, орта, 

төмен деңгейлерін анықтау мақсатында авторлық әдістеме дайындалды.  

Тесттік сауалнама болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік  құзыреттілігінің Мотивациялық-мақсаттық, когнитивтік, 

рефлексивтік компоненттерін анықтайтын сұрақтарды қамтыды. Тесттік 

сауалнама болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  белгілі бір 

зерттеушілік  сауаттылығы мен мәдениетінің даму деңгейін, кәсіби  қызметке 

даярлығын сипаттайтын тұлғалық сапалық  қасиеттерін анықтауға мүмкіндік 

береді. «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту» атты авторлық сауалнама 

тест  нәтиже  сызбасын төмендегі суреттерден көруге болады:  
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Сурет  20 – «Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту» атты авторлық сауалнама 

тест  нәтижесі 

 

        Сауалнама тестке  Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық  университеті мен 

Абай атындағы қазақ ұлттық педагогикалық университеті студенттері қатысты. 

Сауалнама көрсеткендей, экспериментке қатысушы студенттердің жауаптары 

бойынша олардың 75-80%-ы  ЖОО-ның білім алушыларының  зерттеушілікпен  

жүйелі түрде айналысуына кедергі ететін фактор – оқу-танымдық іс-әрекет пен 

ғылыми-зерттеу іс-әрекетін толық ажырата алмауы зерттеу жұмысын жүргізу 

кезеңдерін дұрыс білмеуі, 58-62%-ы білім алушының  нақты зерттегісі келетін 

мәселе туралы білігінің жетіспеуі деп көрсетеді. 

Біз дайындаған авторлық тест әдістемесі болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігін  Lesson study әдістемесі арқылы 

дамытудың нақты, әрі дұрыс анықтауға мүмкіндік беретіндігін көрсету 

мақсатында SPSS статистикалық бағдарламасына жүгініп, мәліметтерге талдау 

жүргізілді.   

Тәжірибелік-экспериментке әр түрлі топтағы қатысушылардың 

мәліметтерін сандық талдауда SPSS 21 статистикалық бағдарламасы 

қолданылды. SPSS 21 статистикалық бағдарламасымен тәжірибелік-

эксперименттік мәліметтерді талдау барысында тәуелді және тәуелсіз 

таңдамалар үшін статистикалық сипаттамалар, арифметикалық ортаның мәндері 

анықталып, Mann-Whitney U тесті мен ANCOVA тесті жасалынды. Сонымен 

қоса тәжірибелік-экспериментке қатысушылардың мәліметтерін сандық талдау 

барысында келесі болжамдарды белгіледік. 
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1. H0: эксперименталды және бақылау топтарының эксперимент басы 

көрсеткіштер арасында статистикалық маңызды айырмашылық жоқ; 

2. H1: эксперименталды және бақылау топтарының эксперимент соңы 

көрсеткіштер арасында статистикалық маңызды айырмашылық бар; 

3. H1: эксперименталды және бақылау топтарының эксперимент басы мен 

соңындағы көрсеткіштер арасында статистикалық маңызды айырмашылық бар. 

Эксперименталды және бақылау топтарынан алынған мәліметтер SPSS 21 

статистикалық бағдарламасымен талдану барысында сипаттамалық 

статистиканың орташа мән, стандартты ауытқу, балл шегі, таралудың 

асимметриялық коэффициенті және таралудың эксцесті коэффициентіне назар 

аударылды  (Қосымша Ж). Эксперименталды және бақылау топтарының әр кезең 

яғни айқындаушы және қорытынды кезең бойынша нәтижелері қалыптылық 

шартына сәйкестігі тексерілді. Бұл үшін айқындаушы мен қорытынды 

кезеңдерінен алынған нәтижелердің қалыптылық шартына сәйкестігін тексеру 

үшін қалыптылық тесті жасалынды. Қалыптылық тесті әр топ бойынша зерттеуге 

қатысушылардың саны 50-ден жоғары болса, Колмогоров-Смирнов (K-S) тесті, 

ал 50-ден төмен болса, Шапиро-Вилк тесті қолданылады. Біздің зерттеуімізде әр 

топ бойынша қатысушы саны 50-ден жоғары болғандықтан тәжірибелік-

эксперименттен алынған нәтижелерді қалыптылық шартын тексеру үшін 

Колмогоров-Смирнов (K-S) тесті жасалынды. Аталмыш тест қорытындысында p 

мәнінің 0,05-тен жоғары болуы нәтижелердің қалыптылық шартына сәйкес 

екендігін көрсетеді, p мәнінің 0,05-тен төмен болуы нәтижелердің қалыптылық 

шартына сәйкес еместігін анықтайды. Сонымен қоса екі топтан алынған 

нәтижелер біртектілік шарттарына сәйкестігі қарастырылды.  

Алдымен эксперименталды және бақылау топтарының болашақ мектепке 

дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study әдістемесі 

арқылы дамытуда  айқындаушы кезең бойынша алынған нәтижелер талданды. 

Алдымен, екі топ бойынша эксперимент алды алынған нәтижелердің 

қалыптылық шартына сәйкес болып болмағандығын анықтау үшін Колмогоров-

Смирнов (K-S) тесті жасалынды. Тест нәтижелері төмендегі 31-кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 31 – Айқындаушы кезең бойынша эксперименталды және бақылау 

топтарының арифметикалық орташа мән, стандартты ауытқу сынды 

статистикалық сипаттамалары және Колмогоров-Смирнов (K-S) тестіне қатысты 

талдау нәтижелері 

 
Топ Қатысу

шы 

cаны  

N 

Орташа 

мән 

 

Стандарт

ты ауытқу 

Қиғашт

ық 

мәні 

Куртоз 

мәні 

 

Колмогоров-

Смирнов (K-S) 

p 

Эксперименталды 59 13,049 5,846 1,075 ,094 ,000 

Бақылау 57 13,406 6,467 ,279  -1,312 ,000 

 



119 
 

31–кестеде екі топтың айқындаушы кезеңнің статистикалық 

сипаттамаларына қатысты нәтижелері бойынша эксперименталды топта орташа 

мән 13,049, бақылау тобында бұл көрсеткіш 13,406 болғандығы анықталды. 

Айқындаушы кезең нәтижелерінің қалыптылық шартына сәйкес талдауы 

нәтижесінде Колмогоров-Смирнов (K-S) тестінің p мәні екі топ бойынша ,000 

болғаны анықталды (p<0,05). Бұл көрсеткіш екі топтың да айқындаушы кезеңнен 

алынған нәтижелерінің қалыптылық шартына сәйкес еместігін көрсетіп отыр. 

Айқындаушы кезеңге байланысты  көрсеткіштер төмендегі 21-суретте берілген.  

 

 
 

 Сурет 21–  Екі топтың айқындаушы кезеңге байланысты қалыптылық 

шартына қатысты нәтижелерінің сызбадағы көрінісі 
 

    
Айқындаушы кезең бойынша екі топтың нәтижелері қалыптылық және 

бірізділік болжамдарына сәйкес болмағандығы жоғарыда көрсетілген 

сызбалардан көрініс тауып отыр. Сондай-ақ, айқындаушы кезеңнен алынған 

мәліметтерді сандық талдау барысында тәуелсіз айнымалының барлық 
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топтарында тәуелді айнымалыда экстремалды мән жоқ екендігі расталды. 

Айқындаушы кезеңге қатысты Levene тестінің p мәні (,562), p>0,05 

болғандықтан, эксперименталды және бақылау топтарының дисперсиялары бір-

біріне тең екендігі анықталды. Айқындаушы кезеңде екі топтың дисперсиялары 

біртекті болғандығы статистикалық тұрғыдан анықталды. Бұл айқындаушы 

кезеңде дисперсиялардың біртектілігі болжамының расталғандығын көрсетіп 

отыр. Сонымен қатар Колмогоров-Смирнов (K-S) тестінде р мәні 0,05-тен кіші 

болғандықтан, айқындаушы кезең бойынша эксперименталды және бақылау 

топтарының нәтижелері арасында статистикалық маңызды айырмашылық бар-

жоғын анықтау үшін Mann-Whitney U тесті жасалынды. Mann-Whitney U тесті 

бізге екі топтың эксперимент алды кезең бойынша бір-біріне тең (эквивалентті) 

екендігін анықтау үшін қажет. Тесттен алынған нәтижелер төмендегі 32-кестеде 

көрсетілген. 

 

Кесте 32 – Эксперименталды және бақылау топтарының айқындаушы кезеңге 

байланысты Mann-Whitney U тесті нәтижелері 

 
Топ Қатысушы 

     саны N 

Реттік 

орташа 

Реттік 

жиынтығы 

U мәні 

 

p 

Эксперименталды 

Бақылау 

59 

57 

61,43 

59,53 

3747,50 

3512,50 

1747,500 ,764 

 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

lesson study әдістемесі арқылы дамытуға байланысты эксперименталды және 

бақылау топтарының айқындаушы кезең бойынша нәтижелері арасында 

статистикалық маңызды айырмашылық бар немесе жоғын анықтау мақсатында 

Mann Whitney U тесті жасалынды. Тест нәтижесінде алынған көрсеткіштерге 

келер болсақ эксперименталды топтың реттік орташа мәні (Mdn =59), бақылау 

тобында бұл көрсеткіш (Mdn =57) (U =1747,500 , z = -,300, p = ,764). Бұл 

көрсеткіштер айқындаушы кезең бойынша екі топ нәтижелері арасында 

статистикалық маңызды айырмашылық жоқ екендігін көрсетті. Эксперимент 

алды айқындаушы кезеңде екі топ қатысушыларының зерттеушілік құзыреттілігі 

тең дәрежеде болғандығын анықталды. Яғни эксперимент алды кезеңде екі 

топтың білім деңгейі бірдей болғандығы статистикалық тұрғыдан анықталып 

отыр. Алынған көрсеткіштер негізінде тәжірибелік-экспериментке 

қатысушылардың мәліметтерін сандық талдау барысында құрастырылған 

бірінші болжамымыз расталды. Анық айта кетер болсақ, H0: эксперимент және 

бақылау топтарының эксперимент басы көрсеткіштер арасында статистикалық 

маңызды айырмашылық жоқ.  

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

lesson study әдістемесі арқылы дамытуға арналған оқыту моделіміз бен оқыту 

бағдарламамыздың тиімді екендігін тексеру үшін ANCOVA тесті жасалынды. 

Ковариантты талдау (ANCOVA) тәуелсіз айнымалының топтары арасындағы 

айырмашылықтарды анықтау үшін қолданылатын статистикалық анализ. 
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ANCOVA екі немесе одан да көп тәуелсіз (байланысты емес) топтардың 

түзетілген жалпы санының арасындағы статистикалық маңызды 

айырмашылықтың бар-жоғын анықтау үшін қолданылады. Сонымен қатар 

ковариантты талдау (ANCOVA) тесті эксперимент алды және эксперимент соңы 

эксперименталды, бақылау тобы бар зерттеу жобаларында тәжірибелік-

эксперименттің әсерін анықтау үшін қолданылатын тиімді статистикалық анализ 

(Field, 2005). Алайда бұл тест жасалынбас бұрын екі топтан алынған мәліметтер 

бірнеше болжамдарға сәйкестігі тексерілді. Атап айтар болсақ, 

1.Сызықтық болжам: тәуелсіз айнымалының әрбір деңгейінде ковариат пен 

тәуелді айнымалы арасындағы байланыс сызықты болуы керек. Бұл болжам 

шашырау сызбасы арқылы тексеріледі.  

2. Регрессиялық еңістердің біртектілігі болжамы. Бұл болжам тәуелсіз 

айнымалы мен ковариат арасында өзара әрекеттесу бар-жоғына қарасты болжам. 

Басқаша айтқанда, бұл болжам сызықты болжаммен тығыз байланыста болып, 

регрессия сызықтары параллель болса, бұл болжам орындалғандығын атап 

айтуға болады.  

3. Қалыптылық болжамы. Тәуелді айнымалы тәуелсіз айнымалының барлық 

топтарында қалыпты түрде таратылады. 

4. Топтар арасында қате дисперсиясы бірдей, тең дәрежеде шашырауы.  

5. Дисперсиялардың біртектілігі. Левене тесті арқылы бұл болжам 

анықталады. 

6.Тәуелсіз айнымалының барлық топтарында тәуелді айнымалыда 

экстремалды мән жоқ. 

Тәжірибелік-эксперименттің тиімділігін анықтау үшін ковариантты талдау 

(ANCOVA) тестін жасау үшін екі топтан алынған мәліметтер жоғарыдағы 

болжамдарға тексерілді. Алынған нәтижелер төменде берілген сызба және 

кестеде көрсетілген. 
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Сурет 22 – Тәжірибелік-эксперимент барысында екі топтан алынған 

мәліметтердің сызықтық болжамға қатысты нәтижелері 
 

Жоғарыдағы сызбада эксперименталды және бақылау топтарының 

эксперимент алды және эксперимент соңы кезеңдерде алынған нәтижелерінің 

сызықтық және параллельге жақын байланысы бар екені көрініп отыр. 

Сондықтан шашырау сызбасы арқылы сызықтық болжамды расталды деп айтуға 

болады. Сонымен қатар регрессиялық еңістердің біртектілігін тексеру 

мақсатында екі топ бойынша мәліметтер тексеріліп, екі топта да регрессия 

сызықтары параллель болғандығы расталды. Регрессиялық еңістердің 

біртектілігіне байланысты болжам нәтижелері төмендегі 21-суретте көрсетілген. 

 

 
 

Сурет 23 –  Эксперименталды және бақылау топтарының эксперимент алды 

және эксперимент соңы кезеңдерде алынған нәтижелердің регрессиялық 

еңістерге байланысты нәтижелері 

 

Жоғарыда көрсетілген сызбада эксперименталды және бақылау топтарының 

эксперимент алды және эксперимент соңы кезеңдерде алынған нәтижелердің 

регрессиялық еңістерге байланысты біртекті болғандығы көрініп отыр. Екі топқа 

қатысты регрессия сызықтары параллель, түзу болғандығы анықталып сәйкес 

болжамның расталғандығы графикте көрініс тауып отыр. Екі топқа қатысты 

регрессия қисықтарының біртектілігіне қатысты статистикалық көрсеткіштер 

төмендегі кестеде берілген.  
 

Кесте 33 – Эксперименталды және бақылау топтарының регрессия 

сызықтарының біртектілігіне қатысты нәтижелері 

 
Топ Қатысушы 

     саны N 

R мәні R шаршы 

мәні 

Түзетілген 

R шаршы 

мәні 

Бағалаудың 

стандартты 

қатесі 

Эксперименталды 

Бақылау 

59 

57 

,790 

,982 

,624 

,963 

,617 

,963 

3,888 

1,285 
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Топтар бойынша регрессия сызықтарының еңістерін сынау нәтижесінде 

эксперименталды топта түзетілген R шаршы мәні =.617, бақылау топта бұл 

көрсеткіш түзетілген R=.963 болғанығы және екі топ бойынша p>0,05 

анықталды. Бұл көрсеткіштер регрессия еңістерінің біртекті болғандығын 

көрсетіп отыр. Эксперименталды және бақылау топтарының эксперимент алды 

және эксперимент соңы кезеңдерде алынған нәтижелерінің қалыптылық 

шартына сәйкес болып болмағандығын тексеру үшін Колмогоров-Смирнов (K-

S) тесті жасалынды. Айқындаушы кезеңге байланысты екі топтың қалыптылық 

шартына сәйкестігіне талдау жасалынды және бұл талдау 36-кестеде көрсетілді. 

Сонымен қатар айқындаушы кезең бойынша екі топтың дисперсиялары бір-

біріне тең екендігі Левене тесті арқылы тексеріліп, р>0,05 анықталды. Яғни 

айқындаушы кезеңде екі топтың дисперсиялары біртекті болғандығы расталды. 

Сондай-қ, айқындаушы кезеңнен алынған мәліметтерді сандық талдау 

барысында тәуелсіз айнымалының барлық топтарында тәуелді айнымалыда 

экстремалды мән жоқ екендігі статистикалық тұрғыдан анықталды. Қорытынды 

кезеңге байланысты екі топтың қалыптылық шарты мен  дисперсиялардың 

біртектілігіне сәйкестігін тексеру үшін жасалынған талдау нәтижелері төмендегі 

34-кестеде көрсетілген. 

 

Кесте 34 –  Қорытынды кезең бойынша эксперименталды және бақылау 

топтарының арифметикалық орташа мән, стандартты ауытқу сынды 

статистикалық сипаттамалары және Колмогоров-Смирнов (K-S) тестіне қатысты 

талдау нәтижелері 

 
Топ Қатысуш

ы 

cаны 

N 

Орташа 

мән 

 

Стандартт

ы ауытқу 

Қиғашт

ық 

мәні 

Куртоз 

мәні 

 

Колмогоро

в-Смирнов 

(K-S) 

p 

Эксперименталды 59 22,639 6,287 -,709 -,504 ,000 

Бақылау 57 15,830 6,657 ,178 -1,316 ,006 

 

34-кестеде екі топқа қатысты қорытынды кезеңнің статистикалық 

сипаттамаларына байланысты нәтижелерге сүйене отырып эксперименталды 

топта орташа мән 22,639, бақылау тобында бұл көрсеткіш 15,830 болғандығы 

анықталды. Қорытынды кезең нәтижелерінің қалыптылық шартына сәйкес 

талдауы нәтижесінде эксперименталды топта Колмогоров-Смирнов (K-S) 

тестінің p мәні ,000, бұл көрсеткіш бақылау тобында, 006 болғаны анықталды 

(p<0,05). Бұл көрсеткіш екі топтың да қорытынды кезеңнен алынған 

нәтижелерінің қалыптылық шартына сәйкес еместігін көрсетіп отыр. 

Қорытынды кезеңге байланысты көрсеткіштер төмендегі 4-суретте көрсетілген. 
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Сурет 24 –  Екі топтың қорытынды кезеңге байланысты қалыптылық шартына 

қатысты нәтижелерінің сызбадағы көрінісі 

 

Қорытынды кезең бойынша екі топтың нәтижелері қалыптылық және 

бірізділік болжамдарына сәйкес болмағандығы жоғарыда көрсетілген 

сызбалардан көрініс тауып отыр. Сонымен бірге тәжірибелік-эксперименттен 

алынған қорытынды кезең мәліметтерді сандық талдау барысында тәуелсіз 

айнымалының барлық топтарында тәуелді айнымалыда экстремалды мән жоқ 

екендігі анықталды. Бұл нәтиже ANCOVA тестінің жасалуына байланысты 

соңғы болжамның расталғандығын көрсетіп тұр. Сондай-ақ Levene тестінің p 

мәні (,793), p>0,05 болғандықтан, эксперименталды және бақылау топтарының 

дисперсиялары бір-біріне тең екендігі расталды. Яғни қорытынды кезеңде екі 

топтың дисперсиялары біртекті екендігі анықталды. Бұл дисперсиялардың 

біртектілігі болжамының расталғандығын көрсетіп отыр. 

Сонымен екі топтан кезеңдерге байланысты алынған мәліметтердің  

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың тиімділігін анықтау үшін қолданылатын 
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ANCOVA тестіне сәйкестігі тексерілді. Болжамдарға қатысты сандық талдау 

барысында сызықтық, регрессиялық еңістердің біртектілігі, топтар арасында 

қате дисперсиясының тең бірдей болуы, дисперсиялардың біртектілігі және 

тәуелсіз айнымалының барлық топтарында тәуелді айнымалыда экстремалды 

мәннің жоқ болуы сынды болжамдардың расталғандығы анықталды. Ал бұл өз 

кезегінде екі топтан алынған мәліметтердің ANCOVA тестіне сәйкестігін 

көрсетіп тұр. Сандық талдау барысында екі кезең бойынша қалыптылық 

болжамының расталмағандығы анықталды. Алайда бұл болжам расталмаған 

жағдайында да зерттеу мәліметтерін талдау үшін атап айтар болсақ тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстың тиімділігін анықтау үшін ковариантты талдау 

(ANCOVA) тесті жасалынды. Себебі, ғалымдардың пайымдауынша бұл тест 

сенімді нәтиже беретін тиімді стаситстикалық анализ (Field, 2005; Green және 

Salking, 2005). Сондықтан бұл ғылыми тұжырымдамаға сүйене отырып 

тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың тиімділігін тексеру үшін ANCOVA тесті 

жасалынып, нәтижесі  34-кестеде және 35-кестеде көрсетілген. 
 

Кесте 35 –  Екі топқа байланысты эксперименттен кейінгі нәтижелердің 

сипаттамалық статистикасы 
 

Топ N Орташа мән Түзетілген орташа мән 

Эксперименталды 59 22,639 22,804 

Бақылау 57 15,830 15,660 

 

35-кестедегі қорытындыларға қарап эксперименттен кейінгі нәтижелердің 

эксперименталды топта 22,639 болды; бұл көрсеткіш бақылау тобында  15,830 

болғандығы анықталды. Бұл көрсеткіштерге қарап айырмашылықтың бар 

екендігі және бұл айырмашылықтың эксперименталды топтың пайдасына 

екендігі көрініс тауып тұр. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың эксперимент 

соңындағы тиімділігін анықтау үшін эксперимент алды нәтижелердің бақылауда 

болғандығының дұрыстығын ескеретін болсақ, эксперименттен кейінгі 

нәтижелердің түзетілген орташа мәндері эксперименталды топта 22,804; бұл 

көрсеткіштің бақылау тобына 15,660 болғандығы анықталды. Эксперименттен 

кейінгі нәтижелердің түзетілген орташа мәндеріне қарап эксперименталды 

топтың орташа мәндері бақылау тобына қарап жоғары екендігі көрінеді. 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың негізінде эксперменталды және бақылау 

топтары арасында статистикалық маңызды айырмашылық бар немесе жоғына 

қатысты ANCOVA нәтижелері 36-кестеде келтірілген. 

 

Кесте 36 – Эксперменталды және бақылау топтарының тәжірибелік-

эксперименттік жұмыста араларында статистикалық маңызды айырмашылығын 

анықтаудағы ANCOVA тесті нәтижелері 

 
Дисперсияны

ң 

көзі 

Квадраттарды

ң қосындысы 

Еркіндік 

дәрежесі 

Квадраттың 

орташа мәні 

F Маңыз

дылық 

Ішінара 

эта-

квадрат 
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мәні 

(p) 

әсер 

мөлшері 

η2 

Айқындаушы 

кезең 

нәтижесі 

3927,217 1 3927,217 452,626 ,000 ,795 

Топ 1529,262 1 1529,262 176,253 ,000 ,601 

Қате 1015,153 118 8,677    

Жалпы 50993,000 120     

 

ANCOVA тесті нәтижелеріне сүйене отырып эксперименталды және 

бақылау тобындағы қатысушылардың эксперименттен кейінгі нәтижелерінің 

орташа мәндері, F (1,118) = 176,253 p<0,05, ішінара n2 = 0,601. Бұл 

статистикалық көрсеткіштер тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың тиімді 

екендігін көрсетіп отыр. Яғни статистикалық тұрғыдан эксперименталды топ пен 

бақылау тобы арасында маңызды статистикалық айырмашылық бар екендігі 

сандық талдау нәтижесінде анықталды. Тест нәтижесінде ішінара эта-квадрат 

әсер мөлшері де анықталып, әсер мөлшері (η2) есептелінді. Ішінара эта-квадрат 

әсер мөлшері (η2) .01 болғанда «кіші», .06 «орта» және .14 «үлкен» әсер 

мөлшерін болып есептелінеді. Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың 

мәліметтерін статистикалық талдау нәтижесінде ішінара эта-квадрат әсер 

мөлшері η2 = 0,601 болып, lesson study әдістемесі арқылы дамытуға арналған 

оқыту моделіміз бен курс бағдарламамыздың болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін дамытудағы әсері үлкен екендігі 

анықталды. Сонымен бірге тәжірибелік-экспериментке қатысушылардың 

мәліметтерін сандық талдау барысында эксперименталды және бақылау 

топтарының эксперимент соңы көрсеткіштер арасында статистикалық маңызды 

айырмашылық бар болып, бұл айырмашылықтың эксперимент басы мен 

соңындағы көрсеткіштер арасында орын алғандығын да айтуға болады. Яғни, 

бұл көрсеткіштер тәжірибелік-экспериментке қатысушылардың мәліметтерін 

сандық талдау барысында жасалынған келесі «H1: эксперименталды және 

бақылау топтарының эксперимент соңы көрсеткіштер арасында статистикалық 

маңызды айырмашылық бар; H1: эксперименталды және бақылау топтарының 

эксперимент басы мен соңындағы көрсеткіштер арасында статистикалық 

маңызды айырмашылық бар» болжамдарының расталғандығын көрсетіп отыр. 

Алынған нәтижелер негізінде эксперимент басы мен эксперименттен кейінгі 

кезеңдерде екі топ арасында статистикалық маңызды айырмашылық бар екендігі 

статистикалық тұрғыдан дәлелденгендігін айта аламыз. Екі топ арасында 

статистикалық маңызды айырмашылық бар екендігін төменде берілген 25-

суреттен көре аламыз. 
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Сурет 25 –  Екі топтың уақыт аралығындағы айқындаушы және қорытынды 

кезеңдерге қатысты статистикалық нәтижелерінің сызбадағы көрінісі 

 

Суретте  көрсетілгендей, эксперименталды және бақылау топтарының 

бірінші кезең яғни, эксперимент басы айқындаушы кезеңде орташа мәндерінің 

бір-біріне жақын болғандығын көре аламыз. Бірақ, эксперименттен кейінгі 

қорытынды кезеңде (суретте 30 санымен көрсетілген) екі топтың орташа мәндері 

арасында айырмашылықтың  бар болғандығын,  бұл айырмашылықтың үлкен 

екендігін көре аламыз.  Орташа мәндердерге байланысты бұл айырмашылықтың 

эксперименталды топтың үлесінде екендігі анық байқалады.  Яғни, 

эксперменталды топтың орташа мәндері бақылау тобына қарағанда жоғары 

екендігі суретте көрсетілген.  

Қорыта келе,     болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытуда  жүйелі 

ұйымдастырылған жұмыстың барысында статистикалық талдауларға сүйене 

отырып, дайындалған арнайы курс бағдарламасы мен әдістемесінің тиімділігі 

мен алдымызға қойған  зерттеу болжамының дұрыстығы дәлелденді. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту» тақырыбындағы 

диссертациялық зерттеу жұмысының ғылыми болжамы дәлелденіп, бірнеше 

теориялық және қолданбалы нәтижелер алынды. 

Жүргізілген теориялық-әдіснамалық және тәжірибелік зерттеу жұмысының 

нәтижелері төмендегідей қорытындылар жасауға мүмкіндік берді: 

1. Қазіргі мектепке дейінгі білім беру ұйымының  жұмысын реттеуге 

арналған мемлекеттің стратегиялық даму бағдарламалары мен нормативті 

құжаттарға жасалған талдаулар негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін  lesson study  әдістемесі арқылы 

дамыту мәселесінің өзектілігі дәлелденді. 

2. Мәселеге қатысты теориялық еңбектерге жасалған талдаулар 

«зерттеушілік құзіреттілік» ұғымы мен «болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы 

дамыту» түсінігінің мәнін түзуге мүмкіндік берді. 

Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

lesson study  әдістемесі арқылы   даярлау – оның жалпы кәсіби дайындығының 

құрамдас бөлігі ретінде жоғары деңгейдегі ғылыми-зерттеушілік әрекетіне негіз 

болатын «зерттеушілік құзіреттілік»  жайындағы білімі мен оқу мен оқыту 

үдерісінде жаңартпалы әрекет түрлерін білуі,  болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы 

дамыту  әдістерінің мәнін, қызметін түсінуі, болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің  жаңашылдыққа бейімделуі, тың  идеяларды жүзеге асыруда 

тәуекелге баруы сияқты бір-бірімен тығыз байланысқан компоненттерден 

тұратын тұлғаның кешенді сапасы деген тұжырым жасалды. 

3. Зерттеу барысында айқындалған  болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы   

зерттеушілік, зерттеушілік құзыреттілік  туралы арнайы білім мазмұнын игеру; 

lesson study  әдістемесі  туралы білім мен дағдыларды және  зерттеушілік 

құзіреттілікті  пайдалану дағдыларын меңгеру; зерттеушілік құзыреттілікке 

сараптама жасай білу; lesson study  әдістемесі арқылы     зерттеушілік 

құзыреттілікке байланысты   тың идеяны тауып, дамытып, оны жүзеге асыру 

қабілеттерін қалыптастыру;  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы    оқу тәрбие жүйесін 

құра білу дағдыларын меңгеру мүмкіндіктерін құрайды. 

4. Біз ұсынған болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың құрылымдық-

мазмұндық моделі педагогикалық жоғары оқу орындарында мотивациялық, 

мазмұндық, іс-әрекеттік құрамдас бөліктерінің бірлігін, соған сәйкес жоғарыда 

көрсетілген барлық элементтердің өзара байланысы мен бірлестігін қамтиды. 
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5. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту  арнайы әдістемені: 

«Мектепке дейінгі ұйым педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» элективті  курс,  

«Сабақты зерттеу» (Lesson study)  әдістемелік құралын қолданғанда нәтижелі 

болады. 

6. Қалыптастырушы эксперимент барысында алынған нәтижелер 

зерттеушілік құзыреттілікке даярлауға бағытталған білім мен іскерлікті, 

дағдыны болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің меңгергенін, олардың 

мотивациялық, шығармашылық бағдарының, креативті-шығармашылық 

дәрежесінің,  зерттеушілік құзыреттілікті жүзеге асыруға деген кәсіби 

қабілетінің, жеке тұлғалық қасиетінің артқандығын көрсетті. Аталған нәтижелер 

елімізде ЖОО болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін  даярлаудың 

дәстүрлі құрылымын өзгертуге, зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  

әдістемесі арқылы дамытуға  негізделген жаңа үлгілері мен нұсқаларын жасауға 

мүмкіндік береді. 

Жүргізілген зерттеу нәтижелері бойынша төмендегідей ұсыныстар 

жасалады: 

- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту  әдістемелік жұмыстың 

басты бағыты ретінде қарастырып, жоғары педагогикалық оқу орындары 

оқытушыларымен арнайы дайындықтар ұйымдастыру; 

-  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамыту арнайы оқу 

бағдарламаларын пайдалану, жоғары оқу орны  білім алушылармен  осы 

бағыттағы жұмыстарды жоспарлы жүргізулерін қамтамасыз ету; 

-  жүрізілген ғылыми-зерттеуіміздің негізінде  «Мектепке дейінгі ұйым 

педагогінің  зерттеушілік құзыреттілігі» курсын, «Сабақты зерттеу» (Lesson 

study) әдістемелік құралын  «Мектепке дейінгі оқыту және тәрбиелеу 

педагогикасы» мамандығы білім алушыларына дәріс оқуда, семинар сабақтарын 

өтуде пайдалану мүмкіндіктерін қарастыру. 

Аталған зерттеу нәтижелері болашақта жоғары педагогикалық оқу 

орнындарында  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерін даярлау мәселесіне 

арналған жұмыстарды жетілдіруге және осы бағыттағы жаңа зерттеулер 

жүргізуге негіз бола алады деп тұжырымдаймыз. 

Зерттеу мәселесі кең ауқымды болғандықтан, оның барлық салаларын 

жеткілікті дәрежеде қамту мүмкін емес. Сондықтан болашақ мектепке дейінгі 

ұйым педагогтерін бұл бағытта дайындау мәселесін педагогикалық, кәсіби, 

ғылыми  практикалармен тығыз байланыста қарастыру арқылы  зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі тұрғысында зерттеуді ары қарай 

жалғастыру керек деп есептейміз.
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ҚОСЫМША  А 

 

Т.И. Ильинаның жоғары оқу орындарында білім алу мотивациясын  

зерделеу әдістемесі  

  

Осы әдістемені жасау барысында автордың үш шкаласы бар:«Білім 

жинақтау» (білім жинақтауға ұмтылу, білуге деген ұмтылушылық); 

«Мамандықты игеру» (кәсіптік білімді игеруге және кәсіби маңызды 

сапаларды қалыптастыруға ұмтылу); «Диплом алу» (формальды түрде білім 

игеру барысында диплом алуға ұмтылу, емтихан және сынақ тапсыру 

барысында оңай жолдарын іздестіру).   

Жауап беру парағы  

Факультет _________________     Курс _______    

Топ____________________  

Фамилия_________________      Аты _____________   

Тегі________________  

Парақты толтыру мерзімі:__________  

Нұсқау: Төмендегі пікірлермен келісіміңізді «+» белгісімен немесе 

келіспейтіндігіңізді «-» белгілерімен белгілеңіз.   

1. Сабақтардың жағымды ахуалы – еркін пікір айту ахуалы.   

2. Әдетте мен тынымсыз жұмыс істеймін.   

3. Менің уайымнан және тынымсыз жұмыстан кейін басым сирек 

ауырады.   

4. Менің ойымша, болашақ мамандығыма қажетті бірнеше пәнді өз 

бетінше оқып-үйрене аламын.   

5. Өзіңізге тән қандай қасиеттеріңізді бағалайсыз?   

6. Мен таңдаған мамандыққа ӛмірді арнау керек деп ойлаймын.   

7. Сабақта қиын проблемаларды қарастырудан қанағаттанатындай 

сезімде бола аламын.   

8. Жоғары оқу орындарында біз жасап жүрген жұмыстардың 

кӛпшілігінің мағынасы жоқ.   

9. Өзімнің мамандығым туралы әңгімелеу мен үшін үлкен ғанибет.   

10. Мен алып жатқн мамандығым бойынша жұмыс істемеуім мүмкін, 

сондықтан жақсы білім алу үшін ерекше күш салудың қажеті жоқ деп 

есептеймін.   

11. Қазіргі уақытта жоғары білім алудың қажеті жоқ деп есептеймін.   

12. Мамандығымды дұрыс таңдағандығыма сенімдімін.   

13. Өзіңіздің  қандай  қасиеттеріңізден  аулақ  болғыңыз 

 келеді?  



142 
 

_________________________________________________________________

___   

14. Мен ыңғайлы жағдай болып қалса, емтихан тапсыру барысында 

қосымша материалдарды қолданамын.   

15. Өмірдің ең тәтті кезеңі – жастық уақыт.   

16. Менің ұйқым тынышсыз және түнде кӛп оянамын.   

17. Мен мамандықты толық игеру үшін барлық оқу пәндерін бірдей 

тереңдікте оқып, үйрену керек деп есептеймін.   

18. Мүмкіндік болса мен басқа оқу орнына түсер едім.   

19. Мен әдетте алдымен барынша жеңіл тапсырмаларды орындаймын, ал 

күрделілерін кейінге қалдырамын.   

20. Мен үшін мамандық таңдау қиынға соқты.   

21. Мен кезкелген жағымсыз оқиғалардан кейін уайымсыз ұйықтаймын.   

22. Менің мамандығымның мені моральдық және материалдық тұрғыда 

қанағаттанушылық сезімге бөлейтініне сенімдімін.   

23. Менің ойымша, достарым оқуға маған қарағанда анағұрлым 

қабілетті.   

24. Мен үшін магистратураны бітіріп, диплом алу ең маңызды мәселе.   

25. Практикалық тұрғыдан ойлап қарайтын болсақ осы оқу орны мен 

үшін өте ыңғайлы.   

26. Әкімшіліктің ескертуінсіз ақ оқуға менің күш қайратым жеткілікті.   

27. Мен үшін өзімнің өмірім әрқашанда қандай да бір тынымсыз 

еңбекпен байланысты.   

28. Емтиханды көп күш салмай-ақ тапсыруға болады.   

29. Қызығушылықпен оқуға болатын жоғары оқу орындары бар деп 

ойлаймын.   

30. Қандай қасиетіңіз оқуға сізге кедергі жасайды?   

31. Мен әр түрлі іспен қызығушылықпен айналысамын, бірақ оның 

барлығы өзімнің мамандығыма тікелей байланысты.   

32. Өз уақытында тапсырылмаған емтихан немесе орындалмаған жұмыс 

маған ұйқы бермейді.  33. Магистратураны бітіргеннен кейін жоғары 

жалақылы жұмыс істеу мен үшін маңызды емес.   

34. Топтың жалпы шешімін қолдау үшін жақсы көңіл –күйде болуым қажет.   

35. Мен магистратураға қоғамда беделге ие болу үшін түстім.   

36. Мен сабақты емтиханды жақсы тапсыру үшіе емес, кәсіпқой маман болу 

үшін оқимын.   

37. Менің ата-аналарым кәсіпқой мамандар, сондықтан мен оларға ұқсағым 

келеді.   
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38. Қызмет бабымен көтерілу үшін де жоғары білімнен кейінгі білім қажет 

деп ойлаймын.   

39. Өзіңіздің қандай қасиеттеріңіз оқуға көмектеседі?   

40. Мамандығыма қатысы жоқ оқу пәндерін оқу маған қиындыққа соғады.   

41. Мүмкін болатын сәтсіздіктер мені барынша үрейлендіреді.   

42. Менің жақсы оқу үшін мені қызықтыратындай және ынталандыратындай 

жағдайлар болып тұру керек.   

43. Менің ғылым жолындағы бағытым айқын.   

44. Менің достарымның барлығы магистратура бітірген, мен де олардан 

қалғым келмейді.   

45. Топты бір нәрсеге сендіру үшін менің қызу жұмыс істеуіме тура келеді.   

46. Әдетте менің көңіл-күйім әрқашанда көтеріңкі.   

47. Менің таңдаған мамамдығым көңіліме ыңғайлылық, тазалық және 

жеңілдік сезімін ұялатады.  48. Магистратураға түскенге дейін өз 

мамандығым жайлы әр түрлі әдебиетті көп оқыдым.   

49. Өзімнің мамандығымды маңызды және оның болашағы бар деп 

санаймын. 50.  

Мамандығым жайлы менің білімім оны таңдауға жеткілікті болды.   

Нәтижелерді өңдеу және түсіндіру.  

Сауалнаманың сұрақ-жауап кілті:  

«Білімді меңгеруі» шкаласы - 4-ші пікірмен келісу ( «+» ) – 3,6 ұпай; 

17 -ші пікірмен келісу – 3,6 ұпай; по п. 26-ші пікірмен келісу – 2,4 ұпай; - 

28-ші пікірмен келіспеу( «–» ) – 1,2 ұпай; 42-ші пікірмен келісу – 1,8 ұпай. 

Максимум – 12,6 ұпай.   

«Мамандықты меңгеруі» шкаласы - 9 -ші пікірмен келісу – 1 балл; 31-

ші пікірмен келісу – 2 ұпай; 33 -ші пікірмен келісу – 2 ұпай; 43-ші пікірмен 

келісу – 3 ұпай; 48-ші пікірмен келісу – 1 ұпай и по п. 49-ші пікірмен келісу 

– 1 ұпай. Максимум – 10 ұпай.  

«Диплом алу» шкаласы - 11-ші пікірмен келіспеу – 3,5 ұпай; - 24-ші 

пікірмен келіспеу – 2,5 ұпай; 35-ші пікірмен келісу – 1,5 ұпай; 38-ші 

пікірмен келісу – 1,5 ұпай және 44-ші пікірмен келісу – 1 ұпай. Максимум – 

10 ұпай.   

5, 13, 30, 39-шы пікірлер сұрақ-жауаптық мақсатына сәйкес бейтарап 

(нейтралды), яғни олар өңдеуге жатпайды.   

Алғашқы екі шкала бойынша мотивтердің басым болуы студенттің 

мамандықты дұрыс таңдағандығын және өзінің болашақ мамандығына 

қанағаттанатындығын дәлелдейді.  
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ҚОСЫМША Ә 

 

А. Пакулина мен С.М. Кетьконың «Педагогикалық ЖОО білім 

алушыларының оқуға мотивациясы» сауалнамасы 

Құрметті білім алушы! 

  Педагогикалық жоғары оқу орнына түсуге қатысты берілген мотивтермен 

танысып, Сіз үшін педагогикалық мамандықты таңдаудағы мотивтердің 

маңыздылығын бағалауыңызды сұраймыз. Маңыздылығы жоғары болса – 

5балла, маңыздырақ – 3-4 балл, маңызды емес – 0-2 балл бойынша. Ойланбастан, 

бірден жауап беріңіз. Жауапқа арналған бланк 

Жауапқа арналған бланк 

Мотивтер Балл 

І. Осы мамандықты таңдауңызға не ықпал етті? 

1. Тегін оқуға түсу, оқу ақысы төмен 

2. Сабақтар арнайы мектептерде, арнайы сыныптарда өтеді 

3. Жоғары білім алу арманым 

4. Отбасылық дәстүрлер, ата-анамның армандары 

5. Достарымның, таныстарымның кеңесі 

6. ЖОО және факультет беделі 

7. Мамандыққа қызығушылық 

8. Осы сала бойынша қаблетімнің бар болуы 

9. Уайымсыз өмір сүру 

10. Балалармен қарым-қатынас жасау ұнайды 

11. Кездейсоқтық 

12. Өз балаларымды тәрбиелеуде педагогикалық білімімді пайдалану 

ІІ. Сіздің оқуыңызда сіз үшін ең маңыздысы? 

13. Келесі курстарды сәтті жалғастыру 

14. Сәтті оқу, емтихандарды «жақсы» және «өте жақсы» бағаға тапсыру 

15. Терең білім алу 

16. Кезекті сабақтарыма үнемі дайын болу 

17. Оқу пәндерінен қол үзбеу 

18. Курстастарымнан қалып қоймау 

19. Педагогикалық талаптарды орындау 

20. Оқытушылардың құрметіне ие болу 

21. Курстастарыма үлгі болу 

22. Айналамдағы адамдардың қолдауын алу 

23. Нашар оқу үлгерімім үшін сөгіс пен жаза алмау 

24. Интеллектуалды қанағат алу 

ІІІ. Диплом алу Сізге қандай мүмкіндіктер береді: 

25. Құрметке ие болу, әлеуметтік мойындауға қол жеткізу 

26. Өз-өзімді іске асыру 

27. Тұрақтылық кепілі 
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28. Жақсы жұмысқа орналасу 

29. Жалақысы жоғары жұмысқа орналасу 

30. Мемлекеттік мекемелерде жұмыс істеу 

31. Жекеменшік ұйымдарда жұмыс істеу 

32. Мектепте жұмыс істеу 

32. Өз ісімнің негізін қалау 

33. Магистратурада оқу 

34. Өз-өзімді жетілдіру 

35. Бүгінгі таңда дипломның маңызы жоқ 

 

Нәтижелерді өңдеу: педагогикалық жоғары оқу орнына түсудің ішкі 

мотивтері, кең танымдық мотивтер және релевантты кәсіби мотивтер оқудың 

ішкі мотвиациясын құрайды. Баллдардың жалпы саны максималды көрсеткіш 

мүмкіндіктері сұрақтар бойынша 75 балға тең: 1) жоғары оқу орнына түсу 

мотиві: 2, 3, 7, 8, 10. Максималды көрсеткішмүмкіндігі = 25 балл; 2) оқуға әсер 

ететін нақты мотивтер: 13, 14, 15, 16, 24. Максималды көрсеткіш мүмкіндігі = 25 

балл; 3) кәсіби мотивтер: 26, 27, 32, 34, 35. Максималды көрсеткіш мүмкіндігі 

=25 балл. Оқудың ішк мотивациясында мотивтердің әрбір тобы бірдей пайыздық 

үлеске тең – 33,3 % Оқытудың сыртқы мотивациясы педагогикалық оқу орнына 

түсудің сыртқы мотивтерін, тар мағынада оқу-танымдық мотивтерді және кәсіби 

емес мотивтерді қамтиды. Баллдардың жалпы саны максималды көрсеткіш 

мүмкіндіктері сұрақтар бойынша 105 балға тең: 1) жоғары оқу орнына түсу 

мотиві: 1, 4, 5, 6, 9, 11, 12. Максималды көрсеткіш мүмкіндігі = 35 балл; 2) оқуға 

әсер ететін нақты мотивтер: 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Максималдыкөрсеткіш 

мүмкіндігі = 35 балл; 3) кәсіби мотивтер: 25, 28, 29, 30, 31, 33, 36. Максималды 

көрсеткіш мүмкіндігі = 35 балл. Оқу мотивациясының екі түрінің баллдарын 

теңестіру мақсатында, оқудыңішкі мотивациясы бойынша жинаған балын 1,25-

ке көбейту керек. 
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ҚОСЫМША Б 

 

Буддасидің «Өзін-өзі бағалау» әдістемесі 
 

Буддаси әдістемесі тұлғаның кейбір қасиеттерін өзіндік бағалауға 

бағытталған.   

Әдістеменің мақсаты: өзін өзі бағалаудың сандық көрсеткіштерін анықтау.  

Әдістеме тұлғаның өзін өзі бағалау сапаларын сандық өлшеуге мүмкіндік 

береді. Оның негізінде жіктеу әдісі жатыр.  

Аталмыш әдістеме өзіндік бағалау деңгейін және «Мен» үлгілі мен «Мен 

шынайы» арасында нақты баға беруге көмектеседі. Өзіндік бағалау екі түрлі 

жолмен жүзеге асуы мүмкін: 

5) Өзінің қасиеттерін өзінің шынайы әрекеттерімен салыстыра отырып, 

бағалау. 

6) Өзін өзгелермен салыстыра отырып, бағалау.  

Қатысушыға бірнеше сөздер тізімі беріледі. Олар адамның тұлғалық 

сапаларын сипаттайды. Берілген тізім бойынша қатысушы екінші қатарға 20 

маңызды тұлға сапаларын жазып шығуы тиіс, соның ішінде 10-ы жағымды 

сапалар, ал 10-ы керісінше жағымсыз сапалар.  

Екінші қатарды толтырып біткен соң, сыналушы Х1 қатарын екінші қатар 

сөздерін қолдана отырып толтырады. Бұл кезеңде қатысушы екінші қатарда өзі 

таңдаған сапалардың ішінде өзіне сәйкестерін маңыздырағына қарай қойып 

шығуы тиіс. Қатар ретінде жағымды не жағымсыз сапалардың аралас келе беруі 

мүмкін. Ең бастысы – шынайы болуы тиіс.  

Жіктеу корреляция коэффициенті Спирмен әдістемесі бойынша есептелінеді. 

Формуласы: 

nn

d
R




3

26
1 ; 

Мұндағы: 

n – салыстырмалы жұптардың саны.  

Егер n =20 жағдайында формула мынадай болуы мүмкін: R = 1-0.00075*∑ d2, 

яғни бұлай есептеу оңайырақ болады.  R мәні [-1;+1] шегінде жатады. Егер R мәні 

[-1; 0] шегінде болса, онда тұлғаның өзін қабылдамауын, яғни өзін төмен бағалау 

деңгейін көрсетеді.   

Егер R = 0,1; 0,2; 0,3, онда өзін бағалау деңгейі төмен. 

Егер R = 0,4; 0,5; 0,6, онда өзін бағалау деңгейі қалыпты. 

Егер R = 0,7; 0,8; 0,9, онда өзін бағалау деңгейі невротикалық тип бойынша 

жоғары.  

Егер R = 1, онда өзін бағалау деңгейі шамадан тыс жоғары. 

 

 

№ Адамның сапа-қасиеттері (ранг бойынша) 
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1 Ұқыптылық     

2 Бейқамдық     

3 Ойланғыштық      

4 Қабылдағыштық     

5 Ашуланшақтық      

6 Көкіректік     

7 Дөрекілік     

8 Ізгіліктік      

9 Мейірімділік      

10 Өмірге құштарлық     

11 Қамқоршылық      

12 Қызғаншақтық      

13 Ұялшақтық      

14 Кекшілдік     

15 Шынайылық      

16 Қырсықтық      

17 Сенгіштік      

18 Жайбасарлық      

19 Арманшылдық      

20 Секемшілдік     

21 Кекшілдік      

22 Сенімділік      

23 Табандылық      

24 Нәзіктік     

25 Шешімге келе алмау     

26 Өзін ұстай алмау    

27 Сүйкімділік      

28 Ренжігіштік     

29 Байқағыштық      

30 Ықыластылық     

31 Күдікшілдік     

32 Бір беттілік     

33 Педанттық     

34 Немқұрайдылық     

35 Жүгенсіздік     

36 Ақылдылық     
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37 Сынамшылдық     

38 Ұстамдылық      

39 Әділдік     

40 Жанашырлық     

41 Ұялшақтық      

42 Тәжірибелік      

43 Еңбекқұмарлық      

44 Қорқақтық      

45 Қағидашыл      

46 Әуестенгіштік     

47 Рақымсыздық     

48 Өзімшілдік      

49 Толеранттылық     
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ҚОСЫМША В 

 

Тұлғаның зерттеу бағытын анықтау әдістемесі - жетістікке жету / 

сәтсіздікке  жол бермеу (А.А. Реан) 

 

№ п/п  

Мәлімдеме сәйкес 

ия жоқ 

1 Жұмыстағы жететін жетістікке оптимистик көзқараспен қараймын. 

  

2 Мен қызметте белсендімін   

3 Мен бастамашыл болуға бейіммін   

4   Егер жауапты тапсырманы орындау қажет болса, мүмкін болса, одан бас 

тартудың себептерін табуға тырысамын   

5 Мен көбінесе экстремалды таңдаймын: не тым қарапайым тапсырмалар, 

не шындыққа жанаспайтын қиын   

6 Кедергілерге тап болған кезде көп жағдайда мен шегінбеймін, бірақ 

оларды жеңудің жолдарын іздеймін   

7 Сәттілік пен сәтсіздік ауысқан кезде мен өз жетістігімді асыра бағалаймын 

8 Менің іс-әрекетімнің өнімділігі, негізінен, сыртқы бақылауға емес, менің 

жеке шешіміме байланысты.   

9 Уақыт шектеулі жағдайда өте қиын тапсырмаларды орындаған кезде менің 

жұмысымның нҽтижесі төмендейді   

10 Мен мақсатқа жетуге табандымын   

11 Мен өз болашағымды алыс болашаққа жоспарлауға бейіммін   

12 Егер мен тәуекелге баратын болсам, абайсызда емес, ақылмен шешемін 

13 Мен мақсатқа жету үшін өте табанды емеспін, әсіресе сыртқы бақылау 

болмаса  

14 Мен өзімді шындыққа жанаспайтын деңгейден гөрі қиын немесе сәл 

жоғары бағаланған, бірақ қол жеткізілетін мақсаттарға қоюды жөн көремін  

15 Кез-келген тапсырманы орындау сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, оның 

мен үшін тартымдылығы, әдетте, азаяды.   

16 Сәттілік пен сәтсіздік ауысқан кезде мен сәтсіздіктерімді асыра 

бағалаймын.   

17 Мен өз болашағымды тек жақын болашаққа жоспарлағанды жөн 

көремін.   

18 Уақыт шектеулігі кезінде жұмыс, егер тапсырма жеткілікті қиын болса 

да, жұмыс жақсы нәтиже береді   

19 Бірдеңені жүзеге асыруда сәтсіздікке ұшыраған жағдайда, мен көбінесе 

мақсаттан бас тартпаймын   

20 Егер мен тапсырманы өзім таңдаған болсам, егер ол орындалмаса, мен 

үшін оның тартымдылығы одан сайын артады.   
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Сауалнама кілті. 

Таңдау «иә»: 1,2,3,6,8,10,11,12,14,16,18,19, 20. 

Таңдау «жоқ»: 4,5,7,9,13,15,17. 

Нәтижелерді өндеу және бағалау критерийлері 

Жауаптың кілтпен сәйкес келуі үшін тақырыпқа бір ұпай беріледі, содан кейін 

жалпы ұпай саны есептеледі. 

Сандық көрсеткіштерді түсіндіру: 

1-ден 7 баллға дейін - сәтсіздікке жол бермеу мотивациясы басым (оның      

қорқынышы); 

14-тен 20-ға дейін - жетістікке жету мотивациясы басым (сҽттілікке үміт); 

8-ден 13-ке дейін - мотивациялық полюс айқын көрсетілмеген (8 немесе  9 - 

сәтсіздікке жол бермеу үдерісі бар; 

12 немесе 13 - жетістікке жету үдерісі бар Нәтижелерді ендіру және бағалау 

критерийлері 

Жауаптың кілтпен сәйкес келуі үшін тақырыпқа бір ұпай беріледі, содан 

кейін жалпы ұпай саны есептеледі. 

Сандық көрсеткіштерді түсіндіру: 

1-ден 7 баллға дейін - сәтсіздікке жол бермеу мотивациясы басым (оның 

қорқынышы); 

14-тен 20-ға дейін - жетістікке жету мотивациясы басым (сҽттілікке үміт); 

8-ден 13-ке дейін - мотивациялық полюс айқын көрсетілмеген (8 немесе 9 - 

сәтсіздікке жол бермеу үрдісі бар; 

12 немесе 13 - жетістікке жету үдерісі бар). 

Табысқа жетуге бағытталған көңіл оң мотивацияға жатады: зерттеуге кірісу, 

адам мақсатқа жетуге, құруға ұмтылады, оң нәтиже алуға үміттенеді. Оның 

қызметі жоғары нәтижеге жету қажеттілігіне және соның негізінде жоғары өзін-

өзі бағалауға негізделген. Мұндай адамдар, әдетте, өздеріне, өз қабілеттеріне 

сенімді, жауапты, бастамашыл және белсенді. Олар өз мақсаттарына жетудегі 

табандылығымен жҽне табандылығымен ерекшеленеді. 
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ҚОСЫМША Г 

 

 

«Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамыту» атты авторлық 

сауалнама 

Сауалнама өткізілген күн____________________  

Құрметті студент! Сіздің ғылыми-зерттеу жұмысына қатысуыңызды 
сұраймыз. Сіздің берген жауаптарыңыз болашақ мектепке дейінгі ұйым 
педагогінің зерттеушілік құзыреттілігін lesson stady әдістемесі арқылы дамытуға 
септігін тигізеді. Біз Сіздің берген ақпаратыңыздың білім беру үдерісін жақсарту 
мақсатында қолданылатынына кепілдік береміз. Сұрақтарыңыз болса келесі 
электрондық пошталарға хабарласуыңызды сұраймыз. Email: alken-g@mail.ru 

 
Кесте Г 1 - 9 балдық шкала бойынша «+» белгісін қойыңыз (9 ең жоғары, 1- ең 
төменгі көрсеткіш) 
 
Сауалнама сұрақтары  

9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеу барысының 

кезеңдері туралы не білесіз? 

         

Жалпы оқу-танымдық зерттеушілік іс-әрекетке қандай әрекетті 

жатқызасыз? 

         

Балабақшадағы ұйымдастырылған педагогикалық үдерістегі 

зерттеушілік іс-әрекет дегенді қалай түсінесіз? 

         

Өзіңізді заман талабына сай, зерттеушілік құзыреттілігі дамыған 

маман  деп ойлайсыз ба?  

         

Балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеуді   

ұйымдастыруда оқытудың қандай инновациялық технологиялар 

тиімді деп  ойлайсыз? 

         

Зерттеушілік мәселелерде өзіңіздің зерттеушілік құзыреттілік 

деңгейіңізді қалай бағалайсыз? 

         

Балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеуді 

ұйымдастыруда ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың 

тиімділігі неде деп ойлайсыз? 

         

Жалпы ғылыми-зерттеушілік іс-әрекетке қандай әрекетті 

жатқызасыз? 

         

Балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеуді  

ұйымдастыруда жобалау технологияларының орны қандай?  

Мысал   келтіріп  дәлелдеңіз. 

         

Балабақшадағы ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеуде 

проблемалық- әрекеттік оқыту технологиясының рөлі қандай? 

         

Ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеу барысында кедергі 

келтіретін қандай факторлар бар деп ойлайсыз?  

         

Практика барысында ұйымдастырылған іс-әрекетті зерттеуді 

ұйымдастыруда қандай қиыншылықтар туындады?  
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ҚОСЫМША Д 

 

ЖОО-да жүргізілген (дәріс, практикалық сабақ, СОӨЖ) сабақтарының 

үлгі жоспары 

Кесте Д 1 

 
Модуль  ЖОО білім алушыларының зерттеушілік іс- әрекетін дамыту 

1  2  

Тақырыбы  Оқыту мен оқудағы жаңа тәсілдер 

Мақсаты   

Міндеттері   Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік іс-әрекеттің мәнін 

айқындайды; 

 Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік іс-әрекетті 
ұйымдастыруда қолданылатын оқыту технологиялары туралы 

түсініктерін кеңейтіп, ой қозғайды; 

Мектепке дейінгі ұйымдарда зерттеушілік іс-әрекетті ұйымдастыруда 

оқыту                                                   технологияларының тиімділігін ұғынады.  

Әдістері  түсіндіре отырып баяндау әдісі, сұрақ-жауап әдісі, сұхбаттасу әдісі, 

әңгімелесу әдісі.  
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  I. «Проблеманы айқындау» кезеңі Психологиялық ахуал 

қалыптастыру (2 минут) 

I.  Қызығушылықты ояту  

Студенттерге сұрақтар беріледі 

1 топқа: «Зерттеу», «зерттеушілік іс- әрекет» ұғымдарының мәні мен 

сипаты 

2 топқа: Балаларды  зерттеушілік  іс-әрекетке даярлауда оқыту 

технологияларының тиімділігі 

топқа: Балаларды зерттеушілік  іс-әрекетке даярлауда иннвациялық 

технологияларды қолдану жолдары 

ІІ. Мағынаны тану (оқытушының дәрісі, презентация түрінде)  -  
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 II.  Ой – толғаныс  Сұрақ 

жауап, тест  арқылы:  

 1. lesson study әдісі тиімді, себебі ол көмектеседі: 

А) жеке оқушылардың да, жалпы сыныптың да біліміндегі 

олқылықтарды жою: 

Б) сіз жетілдіретін немесе орындағыңыз келетін оқыту әдістемесін 

қолдану дәйектілігіне назар аудара отырып,сабақтың әрбір кезеңін 

жоспарлау: 

С) сабақты жоспарлау,оқыту,бақылау және талдау процесін 

өзгерту,жақсарту және жетілдіру. 

2. Бірінші lesson study жүргізу кезінде: 

А) зерттелетін  жұмыс істейтін кезеңдерді бірлесіп бағалауға ерекше 

назар аудару: 

Б) әрбір бақылау процесін тек зерттелетін балаға шоғырланумен 

бастауға тырысу және одан әрі бақылау шекарасын топқа немесе 

тұтастай сыныпқа кеңейту: 

С) педагогқа аз көңіл бөлу және балаларға (зерттелетін балаларға) 

көбірек көңіл бөлу. 

3. Бірінші lesson study жоспарлау кезінде: 

А) Жалпы оқу дағдыларында жоғары, орта және ортадан төмен 

көрсеткіштері бар үш оқушыны таңдау: 

Б) қандай ресурстар пайдаланылатынын және қандай жолмен 

пайдаланылатынын барынша дәлдікпен анықтау: 

В) lesson study тобының әрбір мүшесінде сабақ басында сабақты 

жоспарлаудың көшірме-схемасы болуы тиіс. 
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ҚОСЫМША Е 

 

Зерттеушілік құзыреттілігі дамыған болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің өз тәжірибелерінен 
 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН   ІС-ӘРЕКЕТ БАРЫСЫНДА  ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЦИКЛОГРАММА.   І-апта 
Ортаңғы   тобы .   

                                                                                                                                                                                     Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                       Тақырыпша  «Мен және қоршаған орта»                                                                                                                                                                                           
Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Тәрбиешімен балаларды қабылдау. Дене қызуын өлшеу және тазалығын тексеру Жеке бас гигиенасын қарау. Жағымды жағдай орнату. 

Денешынықтыру сабағына қатысып балалардың жағдайын бақылауда ұстау.  

1 2 

 

Ойындар (үстел 

үсті, саусақ және 

т.б. ) 

Құрылымдалған 

дидактикалық  ойын 

Тақырыбы: «Бұл  қай  

кезде  болады?» 

Мақсаты: Балалар  жыл  

мезгілдерін  жылдам  

табады, 

атайды  және   

сипаттайды. 

Шарты:Балалар  жыл  

мезгілдерінің суреттерін 

жапсырып, 

 ерекшеліктерін  айтады. 

Күтілетін  нәтиже: 

Балалар  жыл  

мезгілдеріне  тән  

суреттерді  тауып 

әңгімелеп  береді.  

 (Бала үні,сыни ойлау) 

Салауатты өмір салтын сақтаймыз,   

 Жаттығудан ешқашан да 

қашпаймыз 

Құрылымдалған 

қимылды  ойын 

Тақырыбы: 

 «Өз үйіңді тап»  

Мақсаты: Балалардың қимыл-іс  

дағдылары, ойлау қабілеттері  

дамиды. 

Шарты:Кілемнің үстінде 

геометриялық фигуралар 

жатады.Олар үйшіктер,балалардың 

қолдарында геометриялық 

карточкалар болады.Музыка ойнап 

тұрады,балалар кілем үстімен 

айналып жүреді.Музыка тоқтағанда 

әр кім өз үйшігіне барады.Білмеген 

бала ойынан шығады. 

(Бала үні, сыни ойлау) 

Спорт – көркі өмірдің,     

Спорт - досың, серігің. 

Жаттықсаң шымыр 

боларсың, 

Шынығып, өсіп, толарсың, 

Құрылымдалған 

дидактикалық ойын: 

Тақырыбы: «Көлеңкесін 

тап» 

Мақсаты: Балалар 

заттардың көлеңкесін 

тауып 

орналастыруды үйренеді 

Ойын шарты: Балалардың 

қолына әртүрлі заттардың 

суретін таратылады. 

Балалар қолдарындағы 

суреттер бойынша 

көлеңкесін тауып 

орындарына отырады. 

(4 К моделі, Сыни  ойлау, 

Бала  үні) 

Ойнайық, ойнайық та 

ойлайық! 

Қатардан артта қалып 

қоймайық, 

Белсенді болайық ортада, 

Уақытты тектен - тек 

жоймайық! 

 

Еркін ойын: 

«Деньеш блогтары» 

Мақсаты: ұжыммен 

жұмыс жасауға 

дағдыланады. 

 Бала үні 

Тікелей бақылау 

Шымыр, сергек 

денеміз, 

Спорт сүйер өренбіз! 

Біз биіктен 

самғаймыз, 

Қарсыластан 

қалмаймыз. 

Құрылымдалған 

дидактикалық ойын: 

«Артығын тап» 

Мақсаты: Балалар 

берілген суреттердің 

ортақ атауы барын 

түсінеді. 

Күтілетін нәтиже: 

Суреттерді атай 

отырып,не артық 

екенін айтады. 

4 к моделі, Бала үні. 
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Таңертеңгі 

гимнастика 

Тамыз   айының   1- аптасына  арналған таңғы жаттығу кешені. Жаттығу кешені қосымша тіркелген 

Мақсаты: Жалпы  даму жаттығуларын дұрыс жасай отырып, баланың қимыл-қозғалысын дамыту.  

Баланы  салауатты өмір салтына тәрбиелеу 

Таңғы ас  Сауықтыру шаралары: Ауызды жуу, жылы сумен шаю. Ас мәзіріне отыру.Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта 

отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. Әдептілік ережелерін  түсіндіру. Тамақ үстінде жан жағына  алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  

келтірмеуді үйрету.  Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар, ҰОҚ 

дайындық  

                                ҰОҚ   өтілу  барысына қажет құралдарды,  көрнекіліктерді  реттеу.. 

                          Балаларды  ұоқ-не  сұрақтар қоя отырып дайындау,  балалармен  өзара әңгіме жүргізу 

 

Мектепке дейінгі 

ұй-ым кестесі  

бойынша  

ұйымдастырылған 

оқу қызмет-тері 

Дене шынықтыру 

 1.Мақсаты:  

 Балалардың  жүру, 

жүгіру дағдылары 

дамиды.  

-Құрсаудан еңбектеп 

өтеді. 

-Бір және екі қолмен 

допты еденге ұра алады. 

I.Кіріспе бөлім.                                  

Бір қатар сапқа тұру. 

Сәлемдесу. Шеңбер 

бойымен тұру. Қолды 

жоғары көтеріп, аяқ 

ұшымен 

жүреді,қолды  жанға 

созып, өкшемен жүреді. 

Баяу жүгіру, жылдам 

жүгіру 

Негізгі бөлім:                          

Жалпы дамыту 

жаттығулар:         

  (жалаушамен) 

   «Тербелу» Б.қ: аяқ 

арасы алшақ, қол 

төменде. 

  а)  қолдарды жоғары 

көтеру. 

  ә)  екі жанға тербелу, 

Қоршаған орта 

Тақырыбы:. Туған жердің табиғаты 

Мақсаты: Туған жердің табиғатына 

деген қызығушылықтаары  оянып,  

тірі және өлі табиғаттағы 

өзгерістерді бақылай  отырып,  

табиғаттың досы болуға.оны қорғай 

білуді үйренеді.  

Ресурстар: дидактикалық 

материалдар 

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: командада 

жұмыс жасау 

ҰОҚ ӨТІЛУ  БАРЫСЫ.  

Шаттық  шеңбері.  Н. Жанаев.       

Табиғат – анамыз. 

Табиғат ол –анамыз, 

Табиғатқа баламыз. 

Құшағында ойнаймыз, 

Шаттық әнге саламыз. 

II.Қызығушылықты  ояту. 

1. Ой қозғау:  

-Жыл  мезгілдеріне саяхат. 

-Сюжетті суреттермен жұмыс.  

-Бір жылда неше  мезгіл  бар? 

-Әр  мезгілдегі  табиғаттың  

көрінісін  ата? 

-Кімге  қай  мезгіл ұнайды? Несімен  

ұнайды? 

-Қазір қай мезгіл                 -  

-Табиғат пен адамның байлынысын 

Сурет салу  

Тақырыбы:  Жазғы 

ағаштар 

Жұмыс түрі: 

Түтікшемен  

Үрлеу әдісі бойынша 

Мақсаты: Балалар  

дәстүрден тыс сурет 

салудың  үрлеу  әдісі  

арқылы  ағашты  қағаз 

бетіне түсіре алады. 

Ресурстар: АҚТ тех,  

түтікше, гуашь 

Шаттық  шеңбері.   

 Тербеледі ағаштар,  

Алдымнан жел еседі 

Кіп-кішкене ағаштар 

Үлкен болып өседі            

II.Қызығушылықтарын  

ояту. 

Құрлымдалған ойын: 

«Кім тапқыр?» 

Жұмбақ жасыру 

Қыста киімін тастайды, 

Көктемде киіне 

бастайды. 

(Ағаш) 

Жұмбақтың 

мағынасын ашу. 

1Ой дамыту 

Музыка 

Тақырыбы: Қошақаным 

Балалалар төрт түлік   

және оның төлдері 

туралы   өз ойларын айта 

алады. 

Ресурстар: дидактикалық 

материалдар 

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: 

командада жұмыс жасау,  

ҰОҚ жүргізілу барысы 

Музыка залына 

қабылдау.  

Балалар шаттық 

шеңберін жасайды.  

Музыка әуенімен  өлең 

жолдарының қимылын  

жасау. 

Тіктеп титтей құлағын, 

Ботам былай жүреді. 

Сыртылдатып тұйағын 

Бұзау оған ереді. 

Алға созып мойынын, 

Ойнақтайды ботақан. 

Көкке қарай мұрының, 

Шүйіреді бұзауқан. 

Төлдер көрмесі: 

Мынау - сиыр. Сиырдың 

төлі - бұзау. 

Дене шынықтыру 

Мақсаты: Допты екі 

қолмен алға қарай лақтыру 

және жерде жатқан жіптен 

секіріп өтуді і  үйренеді. 

Жалпы дамыту 

жаттығуларын орындауды 

біледі. 

ҰОҚ өтілу барысы: 

1.Сәлемдесу. 

2. Шеңбермен  жүру. 

Тәрбиешінің артынан 

жүру, жүгіру  

Тәрбиешінің белгісін 

тыңдап, саппен шеңбер 

бойымен жүреді.  

Жүруді жеңіл жүгірумен 

алмастыру.  

а) аяқтың ұшымен жүру.  

ә) өкшемен жүру.  

б) аяқтың сыртымен жүру.  

в)аяқтың ішімен жүру.  

г)қоян болып секіру.  

Жалпы дамыту 

жаттығулар: 

1. Б.қ қол белде 1-4 оңға, 

5-8 солға басты 

айналдыру. 

2. Б.қ Екі қол иықта 1-4 

алға, 4-8 артқа айналдыру. 



157 
 

оңға тербелу. 

  б)  солға тербелу. 

  «Бағыттаушы» Б.қ: аяқ 

арасы алшақ, қол 

төменде. 

  а)  қолдағы 

жалаушаларды жоғары 

көтеру,  алға созу. 

  б)  екі қолдағы 

жалаушаны кеуде тұсына 

әкелу. 

  в)  екі қолды жанға 

созу. 

  г)  б.қ.келу. 

  «Ұшамыз, қонамыз»  

Б.қ: тік тұру, қол 

төменде. 

  а)  екі қолдағы 

жалаушаны  кеуде 

тұсына әкеліп, тізені сәл 

бүгіп отыру. 

  ә)  бір орында секіріп, 

қолды жанға созу. б)  б.қ. 

келу. 

Тыныс алу: «Әдемі 

гүлдің иісі, 

 Гүл ашады қауызын»  

 Бастапқы қалыпқа келу.  

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

Негізгі қимыл-

жаттығулары:     

1.Құрсаудан еңбектеп 

өтуге дағдыландыру. 

2.Бір және екі қолмен 

допты еденге ұру. 

Өнім арқылы саралау 

Қ/Д ойын: 

атап өту.  

Жаппай бақылау. 

   Сергіту сәті: «Құбылыстар» 

Тренинг ойын – «Табиғатпен 

сырласу». 

Авторы Г.Таласбаева.  

-Сыйқырлы орындық арқылы 

табиғатқа саяхатқа бару. 

-Елестету. (көзді жұму) 

- мөп-мөлдір ағып жатқан  сулар, 

жайнап өсіп тұрған  гүлдер, құстар, 

тамаша табиғат. 

1. Бұлаққа кездесу.  

-Бұлақтан су ішеміз. Ол үшін: 

 Алға иілу,  алу, ішу, тамсану. 

(рахат-ай) 

2. Алма ағашына  кездесу. -Ағаштан 

алманы алып жеу. 

Оң аяқ алға, сол аяқтың  өкшесін  

көтеру,  алу,   қырт етіп тістеу, 

тәттісін-ай\ 

2.Раушан гүліне кездесу. 

Алға иілу,  алу,  иіскеу, қажет емес  

ауаны сыртқа шығару. 

3. Миға шабул 

Пед жет ойын: «Кім тапқыр?» 

-Айналамызды қоршап , жайқалып 

өскен ағаштар не үшін керек? 

-Табиғат  байлықтарына  нелер  

жатады? 

-Оны қорғау деген  не? 

-Табиғатты сүйе білу деген  не? 

(Блум таксономиясы арқылы сарлау) 

4.Табиғат  туралы тиым  сөздер. 

-Көк шөпті жұлма. 

-Құстың  ұясын  бұзба 

-Тал, шыбықпен  ойнама. 

-Суды ластама 

-Құстарға тас лақтырма 

4 к моделі, бала үні 

-Ағаш  туралы түсінік 

беру. -Сұрақ – жауап   

Ағаштар бізге не үшін 

керек? 

Олар өсу үшін не 

керек? 

(4 К моделі, Сыни  

ойлау, Бала  үні) 

2.1. Дәстүрден тыс 

түтікшемен сурет 

салудың  әдіс – тәсілін  

түсіндіру, көрсету     

Үрлеу әдісімен сурет 

салуға балалардың 

қызығушылығын 

арттыру.  

креативтілік, Бала үні, 

саралау: өнім арқы-лы, 

Сергіту  сәті: 

«Біз кішкентай 

баламыз» 

Біз кішкентай баламыз, 

Өсіп-өніп толамыз. 

Көкке қолды созамыз, 

Құстай қанат қағамыз. 

Қарлығаш боп 

ұшамыз, 

1-2-3 өсеміз де, 

толамыз.   

2.2.Балалардың өз 

бетінше жұмысы.   

Қадағалау,  көмектесу  

бақылау: жалпылама, 

тікелей,              

Құрлымдалған  ойын: 

«Біздің   көрме» 

Балалардың  жұмысын  

мадақтау. 

Рефлексия: «Бас 

бармақ» әдісі. 

Мынау- жылқы. 

Жылқының төлі -құлын. 

Мұнау -қой. Қойдың төлі 

- қозы. 

Мынау - түйе.Түйенің 

төлі - бота. 

4 к модельі, бала үні 

Мазмұн арқылы саралау 

Көркем сөз: «Төрт түлікті 

шақыру» 

Жылқыны - «Құрау-

құрау». 

Сиырды - «Аухау -аухау» 

Түйені - «Көс-көс» 

Қойды –«пұшайт –

пұшайт» деп шақырамыз 

Ән үйрену. «Қошақаным 

қайда екен?» 

Сөз. жаз: С.Асанов 

Ән.жаз: Ә.Бейсеуов 

Жазда атамның аулына, 

Барып едім қыдырып 

Бір қошақан алдымнан 

Шықты ойнақтап 

жүгіріп. 

Қ-сы: 

Ақ мандайлы ай ма екен, 

Арқа жүні майда екен 

Кеттім қазір сағынып, 

Қошақаным қайда екен. 

Суреттерді қарайды, 

көркем сөзді қайталайды. 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

Қортынды 

Сұрақ-жауап 

Бала үні 

 

3. Б.қ Оң қол жоғары, сол 

қол төмен. 1-4 оң қолды 

артқа жұлқимыз, 5-8 сол 

қолмен. 

4. Б.қ оң қол жоғары, сол 

қол белде. 1-2-3 денені сол 

жаққа иелеміз-4 б.қ. 1-2-3 

қолды алмастырып оң 

жаққа иеліп-4 б.қ. 

5. Б.қ екі қол белде. 1-4 

белді оң жаққа 

айналдырру, 5-8 сол жаққа 

айналдыру. 

6. Б.қ екі қол белде, аяқ 

иықтан кең ашып тұру. 1-

екі қолды оң аяққа тигізу, 

2-ортаға, 3-сол аяққа 4-б.қ 

7. Б.қ екі қол белде, 1-4 оң 

аяққа секіру, 1-4 сол аяққа, 

1-4 қос аяқпен секіру.  

Тыныс алу жаттығуы 

«Алақанды үрлейміз» 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

Негізгі қимыл-

жаттығулары:     

1.Орнынан биіктікке 

секіру 

1. Кедір-бұдыр тақтай 

үстімен тепе-теңдікті 

сақтап жүру 

Өнім арқылы саралау 

 Қимылды ойын:                           

«Мысық тышқан». 

Ойын шартымен 

таныстыру 

Балаларды мадақтау. 
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«Түрлі - түсті 

автокөліктер»             

Ойын шартын түсіндіру. 

Е/Р ойын: «Допты қуып 

жет» 

Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

Қортынды  

Сұрақ-жауап 

Бала үні 

Балаларды мадақтау. 

Мазмұн  арқылы саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы бақылау 

Пед жетекшілігімен  ойын: 

«Шатастырма» 

1. Көктемде  қар  жауады. 

2. Қазір  күз  мезгілі? 

3 .Қыста  жапырақтар  сарғаяды? 

4. Жаз  ең  суық  жылмезгілі? 

5. Күзде  бәйшешектер  өседі? 

6. Жазда  балалар  оқиды? 

Балаларды  мадақтау.              

 

 Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

Рефлекция 

Сұрақ-жауап 

Бала үні 

Балаларды мадақтау 

 

Серуенге 

дайындық 

Әңгіме  жүргізу.   Серуенге  шыққанда  қауіпсіздік ережелері  туралы  ескерту. 

Киіну: Серуенге шығу,  киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру. 

Серуен: Картотека №15 Картотека №20 Картотека №23 Картотека №25 Картотека № 28 

Эстафеталық ойындар 

«Кім жылдам» доппен кедергілер арасынан жүріп өту 

«Кім шапшаң» картоп отырғызу (кішкентай күрек, тырманы белгілі жерден алып, біржерден екінші жерге картоп отырғызу) 

Серуеннен  оралу  Балаларға  ойын киімдерін шешуді, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,    үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа 

дайындық. 

Түскі ас ӘҢГІМЕ ЖҮРГІЗУ. .Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына 

асты  аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, тамақтану 

әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ұйқы             Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

Біртіндеп ұйқыдан 

ояту, шынықтыру 

шаралары. 

 Жаттығу кешені №6 

Балалар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Қолымызды созып 

Шынығып бір 

алайық. 

Картотека қосымша 

тігілген 

    Жаттығу кешені №7 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

Картотека қосымша 

тігілген 

  Жаттығу кешені №8 

Ұйқыдан біз тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға  қарайық 

Төсектен біз тарайық 

Картотека қосымша тігілген 

    Жаттығу кешені №9 

Ұйқыдан біз тұрайық  

Көзімізді ашайық  

Анда- мында  созылып 

Тарқасайық, тұрайық  

Картотека қосымша тігілген 

  Жаттығу кешені 

№10 

Көзімізді ашайық                   

Аунап, қунап алайық 

, 

Самал жел бізге 

желпісін,     

Ұйқымызды ашайық 

Картотека қосымша 

тігілген 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 
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Ойындар, дербес 

әрекет. Баланың 

жеке даму 

картасына сәйкес 

жеке жұмыс 

Құрлымдалған ойын: 

«Сиқырлы түстер» 

дидактикалық ойыны 

Мақсаты: ойын 

барысында балалар   

түстер мен реңктерге 

қызығушылықтанытып,  

табиғат сұлулығын 

сезіне біледі.  

Ресурстар:  түрлі түсті 

карточкалар. 

Ойын барысы: балаларға 

түрлі-түсті 

квадраттармен 

карточкалар беру. Содан  

соң педагог бір сөз 

айтады, мысалы, қайың. 

Қара, ақ және жасыл 

төртбұрыштары бар 

балалар оларды өсіреді. 

 

Пед жетекшілігімен 

ойын:«Керемет орман» 

Ойынның мақсаты: балалар 

өз қиялында   схемалық 

бейнелеуге сүйене отырып  

тақырыпты түсіне біледі. 

Материал: бірдей қағаз 

парақтары, оған бірнеше 

ағаштар салынған және 

аяқталмаған, пішінделмеген 

кескіндер әр жерде 

орналасқан. Түрлі-түсті 

қарындаштар жиынтығы. 

Ойын барысы: ересек адам 

балаларға парақ таратып, 

ғажайыптарға толы орман 

салуды ұсынады, содан кейін 

ол туралы әңгімелеп береді. 

 

Пед жет ойын:  

«Көкөністер мен жемістер» 

Мақсаты: жемістер мен көкөністерді 

сипаттап айтуды, олардың пайдасы 

туралы  біледі.  

Құрал-жабдықтары: Жемістер мен 

көкөністердің суреттері 

Ойынның барысы: Көкөністер мен 

жемістер суретттерін салатын  

қалташалар тақтаға ілінеді. Үстер 

үстінде суреттер аралас жатыр. 

Шақырылған бала өзіне ұнаған 

жеміс немесе көкөністі танып алады 

да қалтаға салады. Қайда өсетіні, 

түсі, пішіні, дәмі туралы сипаттап 

айтады. 

 

Құрлымдалған ойын: 

«Суретші» 

Мақсаты: Есте сақтай 

отырып, жұмыс жасай 

алады. 

Ресурстар: Ақ парақ, 

қарындаш 

Жүргізілу  барысы: 

Тәрбиеші балаларға 

кез-келген 

геометриялық бейнені 

салуды ұсынады.  

(төрбұрыш, үшбұрыш, 

шаршы)  

Салуға арналған 

бейненің санын бала өзі 

таңдайды.  Тапсырманы 

орындап біткенннен 

кейін  тәрбиеші  

балалардың суреттерін 

жинап алып, суретте не 

слалынғанын, қанша 

екенін естеріне түсіруді  

сұрайды. 

Құрлымдалған ойын: 

«Қуыршақты киіндір» 

Мақсаты: 

Қуыршақтың 

жетіспейтін киім-

кешегін қиып 

жасауды біледі. 

Ресурстар:Конверт 

ішінде қатырма 

қағаздан қиылған  

қуыршақ бейнесі, ұл 

және қыз баланың 

киімдерінің 2-3 түрі.  

Жүргізілу  барысы: 

Тәрбиеші әр балаға 

конверт үлестіріп 

береді. Балалар 

конвертті ашып 

қуыршаққа арналған  

киімдерді  атын атап,  

ретімен киіндіреді. 

 

Серуенге 

дайындық 

    Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге шығу.  

Серуен Аяғымызбен  жер  

тебеміз        

  Ойнаушылар  

қимылдаған  кезде, 

көршісіне                         

тимейтіндей  

қашықтықта  дөңгеленіп  

тұрады. 

Ойын картотекасы 

қосымша тігілген 

   «Күн мен түн» 

Шарты: Тәрбиеші балалармен 

айтады: 

Күн шықты, күн шықты, 

Жап –жарық айналаң. 

Балалар ойнайды, 

Көңілді, жайнаған. 

Ойын картотекасы қосымша тігілген 

 «Ұйқышыл түлкі» 

Шарты: Түлкіні сайлайды. Ол 

бұрышта тығылып ұйықтап 

жатады. Оған қарама-қарсы 

жақта қояндардың үйі. 

Қояндар әр жаққа жүгіріп 

жүреді. 

Ойын картотекасы қосымша 

тігілген 

«Ұшақтар» 

Шарты:Балаларды 

ойын алаңында еркін 

тұрғызып, тәрбиеші  өзі 

ұшақ болып көрсетеді.  

«Ұшақтар ұшады!» 

деген кезде барлық    

балалар ұшақ болып 

ұшады. 

Ойын картотекасы 

қосымша тігілген 

«Аңшы мен қояндар» 

Шарты: Тәрбиеші бір 

баланы аңшы қылып 

сайлайды, қалған 

балалар қояндар. 

Ойын картотекасы 

қосымша тігілген 
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Эстафеталық ойындар 

1. Мергендер. Баскетбол торына доп лақтыру (баскетбол добын кедергілер арасынан бір қолмен алып жүріп, себетке салу). 

2.«Жалауды тез жеткізу» 

Шарты: Кеглиді айналып жүріп, жалаушаны 2 - балаға жеткізу 

Балалардың үйге 

қайтуы 

Ойын бұрышына 

жинақылық жасау. 

Дидактикалық ойын: 

«Неге керек?» Ата – 

анамен әңгіме. Баланы 

үйге шығарып салу.    

Кітап бұрышын жинау. 

Дидактикалық ойын: «Неге керек?». 

«Кімді көрдің».  Бала жайында ата – 

анамен әңгіме. Сау болыныз. 

Топ бөлмесіне жинақылық 

жасау. Дидактикалық  ойын: 

«Орнын тауып бер» Мен үйге 

барамын. 

Суретпен жұмыс. Өз 

ойларынша әңгімелеу. 

Ата – анамен әңгіме. 

Баланы  үйге шығарып 

салу. 

Демалыс күндері 

жайлы әңгімелеу. 

Тазалық туралы  

ескерту. Сау 

болыңыз.  

 

                                                                                                                                                         Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем»                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                   Тақырыпша  «Дәрумендер»                                                                                                                                                                                           

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды қабылдау кезінде ата-анамен  әңгімелесу арқылы баланың үйдегі көңіл-күйін, денсаулығын сұрау. 

Қабылдау кезінде тазалық шарларына  мән беру. Ата-анаға  демалыс күні тазалық шаралары жайында ескерту. Шаш, тырнақ тазалығы 

 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

Еркін ойын: 

«Деньеш 

блогтары» 

Мақсаты: 

ұжыммен жұмыс 

жасауға 

дағдыланады. 

 Бала үні 

Тікелей бақылау 

Құрылымдалған 

дидактикалық ойын: 

«Құлыпты аш» 

Мақсаты: логикалық ойлай 

алады, геометриялық 

пішіндерді түрі және түсі 

бойынша ажырата алады. 

Күтілетін нәтиже: Балалар 

жыл мезгілдерінің атауларын 

атап,оларды бір-бірінен 

ажырата біледі. 

4 к моделі, Бала үні 

Құрылымдалған дидактикалық 

ойын: «Артығын тап» 

Мақсаты: Балалар берілген 

суреттердің ортақ атауы барын 

түсінеді. 

Күтілетін нәтиже: Суреттерді 

атай отырып,не артық екенін 

айтады. 

4 к моделі, Бала үні 

Құрылымдалған 

дидактикалық ойын: «Ортақ 

атауына қарай топтастыр» 

дидактикалық ойыны 

Мақсаты: балалар кез-келген 

заттың ортақ атауы 

болатынын түсінеді 

Күтілетін нәтиже: Суреттерді 

топтастыра отырып, ортақ 

атауларын атай алады. 

Мысалы (өсімдіктер, 

жануарлар, ойыншықтар) 

Бала үні 4 К моделі 

Педагог жетекшілігімен 

жүргізілетін дидактикалық 

ойын:   «Үй жануарлары»   

Мақсаты: Балаларды үй 

жануарлары мен төлдерді  

ажыратуға, олардың  

қимылын,қалай дыбыстай-

тынын және денемүшелерін   

дұрыс атауға,оларды  

қорғай білуге тәрбиелеу.   

Күтілетін нәтиже: Балалар 

жануарлардың дыбысын 

танып,атауларын атай 

біледі. 

4 к моделі, Бала үні 

Таңертеңгі 

гимнастика 

Тамыз   айының   2- аптасына  арналған таңғы жаттығу кешені. Жаттығу кешені қосымша тіркелген 

Мақсаты: Жалпы  даму жаттығуларын дұрыс жасай отырып, баланың қимыл-қозғалысын дамыту.  

Баланы  салауатты өмір салтына тәрбиелеу 

Таңғы ас  Тәтті тамақ жейміз.  

Рақмет аспаз дейміз.           Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру.  

                                                                                                Әдептілік ережелерін  түсіндіру.  
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Ойындар, ҰОҚ 

дайындық  

                                ҰОҚ   өтілу  барысына қажет құралдарды,  көрнекіліктерді  реттеу.. 

                          Балаларды  ұоқ-не  сұрақтар қоя отырып дайындау,  балалармен  өзара әңгіме жүргізу. 

 

Мектепке 

дейінгі ұй-ым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдастырыл

ған оқу 

қызмет-тері 

Дене шынықтыру. 

Мақсаты:  

 Балалардың  жүру, 

жүгіру дағдылары 

дамиды -Құрсаудан 

еңбектеп өтеді. 

-Бір және екі қолмен 

допты еденге ұра 

алады. 

I.Кіріспе бөлім.                                  

Бір қатар сапқа тұру. 

Сәлемдесу. Шеңбер 

бойымен тұру. Қолды 

жоғары көтеріп, аяқ 

ұшымен 

жүреді,қолды  жанға 

созып, өкшемен 

жүреді. 

Баяу жүгіру, жылдам 

жүгіру 

Негізгі бөлім:                          

Жалпы дамыту 

жаттығулар:         

  (жалаушамен) 

   «Тербелу» Б.қ: аяқ 

арасы алшақ, қол 

төменде. 

  а)  қолдарды жоғары 

көтеру. 

  ә)  екі жанға 

тербелу, оңға 

тербелу. 

  б)  солға тербелу. 

  «Бағыттаушы» Б.қ: 

аяқ арасы алшақ, қол 

төменде. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: Дәрумендер 

Мақсаты: Балалар дәрумендердің 

пайдасы және маңызы жайлы түсінеді 

Ұйымдастырылған оқу қызметінің 

барысы. 

1. Ұйымдастыру кезеңі: 

Балалар,қазір жылдың қай мезгілі? 

Күз мезгілінде неше ай бар? 

Кәне атап беріңдерші? 

Қазір күздің қай айы? 

2.Тосын сәт. Айгүл қуыршақ келеді.  

Балалардан көмек сұрайды. 

Дәрігердің жазған қағазын жоғалтып 

алдым,онда пайдалы дәрумендер 

туралы жазған еді,енді сендерден 

көмек сұрап келдім.Маған пайдалы 

дәрумендер неде бар екенің айтып 

беріңдерші?  

Балалар көмектесеміз бе? 

3. Слайд: «Суретпен жұмыс» 

Балалар мына суретте не көріп 

тұрсыңдар? 

 

Бір сөзбен айтқанда бұларды нелер 

дейміз? 

Ал,мына суретте не көріп тұрсыңдар? 

 

Оларды бір сөзбен айтқанда нелер 

дейміз?                                                                                         

Балалар біз дәрумендерді қайдан 

аламыз?           

4 к модельі, бала үні 

Мазмұн арқылы саралау 

                                  

 4.Дәруменнің пайдасы. 

Мүсіндеу 

Тақырыбы: Дәмді алмалар 

Мақсаты: Балалар алмадағы 

дәрумендер туралы түсіне 

отырып, ермексаздан алма 

түрлерін мүсіндей алады.  

 

 

ҰОҚ ӨТІЛУ БАРЫСЫ. 

Шаттық шеңбері: 

Қуанамын мен де, 

Қуанасың сен де, 

Қуанайық достарым 

Арайлап атқан күнге. 

1. Миға шабул.   

Құрлымдалған ойын: «Бақшада 

ма  бақтама» 

-Бақшада нелер өседі, бақта 

нелер өседі? 

3.Тосын сәт. Айгүл қуыршақ 

келеді.  

Амандасу. Балалардан көмек 

сұрайды.Дәрігердің жазған 

қағазын жоғал-тып алдым,онда 

пайдалы дәрумендер туралы 

жазған еді,енді сендерден 

көмек сұрап келдім.Маған 

пайдалы дәрумендер неде бар 

екенің айтып беріңдерші?  

Бала үні 

Сұрақтар ілмегі. 

Сонымен дәрумендерді қайдан 

аламыз? 

-Жемістер  мен көкөністерден   

аламыз.    

Музыка 

Тақырыбы:  

Дәрумендер 

досымыз 

Мақсаты: Музыка 

жанрларын (күй, ән, 

би, марш) ажырату.  

 Қарапайым 

әуендерді, таныс 

әндерді 

сүйемелдеумен 

аспапта, есту 

қабілетіне сүйеніп 

ән салуды біледі. 

Ресурстар: 

дидактикалық 

материалдар 

Әдіс-тәсілдер: 4К 

моделі: командада 

жұмыс жасау,  

ҰОҚ жүргізілу 

барысы: Балалармен 

амандасу. Ұрмалы 

музыкалық 

аспаптарда үйренген 

әуендерді еске 

түсіріп қайталау.  

Проблемалық сұрақ: 

Пайдалы және 

салауатты тағам 

деген не?  

Педагог балалармен 

пайдалы және 

пайдалы емес тағам 

туралы әңгіме 

өткізеді. 

Дене шынықтыру. 

Мақсаты: Допты екі қолмен 

алға қарай лақтыру және 

жерде жатқан жіптен секіріп 

өтуді і  үйренеді. 

Жалпы дамыту 

жаттығуларын орындауды 

біледі. 

ҰОҚ өтілу барысы: 

1.Сәлемдесу. 

2. Шеңбермен  жүру. 

Тәрбиешінің артынан жүру, 

жүгіру  

Тәрбиешінің белгісін 

тыңдап, саппен шеңбер 

бойымен жүреді.  

Жүруді жеңіл жүгірумен 

алмастыру.  

а) аяқтың ұшымен жүру.  

ә) өкшемен жүру.  

б) аяқтың сыртымен жүру.  

в)аяқтың ішімен жүру.  

г)қоян болып секіру.  

Жалпы дамыту жаттығулар: 

1. Б.қ қол белде 1-4 оңға, 5-8 

солға басты айналдыру. 

2. Б.қ Екі қол иықта 1-4 алға, 

4-8 артқа айналдыру. 

3. Б.қ Оң қол жоғары, сол 

қол төмен. 1-4 оң қолды 

артқа жұлқимыз, 5-8 сол 

қолмен. 

4. Б.қ оң қол жоғары, сол 

қол белде. 1-2-3 денені сол 

жаққа иелеміз-4 б.қ. 1-2-3 
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  а)  қолдағы 

жалаушаларды 

жоғары көтеру,  алға 

созу. 

  б)  екі қолдағы 

жалаушаны кеуде 

тұсына әкелу. 

  в)  екі қолды жанға 

созу. 

  г)  б.қ.келу. 

  «Ұшамыз, 

қонамыз»  

Б.қ: тік тұру, қол 

төменде. 

  а)  екі қолдағы 

жалаушаны  кеуде 

тұсына әкеліп, тізені 

сәл бүгіп отыру. 

  ә)  бір орында 

секіріп, қолды жанға 

созу. б)  б.қ. келу. 

Тыныс алу: «Әдемі 

гүлдің иісі, 

 Гүл ашады қауызын»  

 Бастапқы қалыпқа 

келу.  

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

Негізгі қимыл-

жаттығулары:     

1.Құрсаудан 

еңбектеп өтуге 

дағдыландыру. 

2.Бір және екі қолмен 

допты еденге ұру. 

Өнім арқылы саралау 

Қ/Д ойын: 

 

Дәрумендердің А,В,С, Д, Е деген 

түрлері болады. Оларды біз күнделікті 

ішіп жүрген тағамдарымыздан 

кездестіреміз. Мысалы: «А» 

дәрумені:  қызыл бұрышта, 

сарымсақта, қызанақта бар. «В» 

дәрумені: қиярда, қырыққабатта, 

сәбізде кездеседі екен. «С» дәрумені 

қарақатта, лимонда, мандаринде 

кездеседі. «Д» дәрумені: алмада, 

алмұртта, пиязда, жүзімде . Осы 

дәрумендерді көп жесеңдер суыққа 

төзімді боласыңдар, сүйектерің 

қатаяды, бұлшық еттеріңе күш береді. 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы бақылау 

5.Сергіту сәті 

Көкөністі көп ектік (бір қатарға 

тұрып, егін егу қимылын көрсету) 

Өссін, піссін – деп ектік (су құю, шөп 

жұлу қимылы) 

Көктемде еккен көкөніс 

Күзде берер көп өнім 

6. Пед жетек ойын :«Пайдалы және 

зиянды тағамдар»  

Шарты:Пайдалы тағамдарды себетке 

жинаймыз,ал денсаулығымызға кері 

әсерін тигізетін тағамдарды қоқыс 

шелегіне жинаймыз. 

Қорытынды. 

Рахмет, балалар! Сендер 

тапсырманың барлығын жақсы 

орындадыңдар. 

Балаларды мадақтап,жұлдызшалар 

беру. 

- Айгүлге  көмектесу үшін не 

істейміз? 

-Жоғалтып  алған  

дәрумендерінің суретін салып 

берейік. 

Сергіту сәті. (Айгүлмен бірге 

сергіту жасайық) 

Алма баққа барайық, (орында 

тұрып ,жүру) 

Алма теріп алайық, ( алма теру 

қимылын жасайды) 

Қол жетпесе алмаға (оң қолды 

көтеріп секіру) 

Секіріп қол созайық (Екі қолды 

көтеріп секіру) 

4. Топқа бөлу  

Пед жет ойын: «Қандай алма?» 

1- топ. Қызыл лма  

2- топ. Сары алама  

3- топ. Жасыл алама 

5.Жұмы с жасаудың  әдіс – 

тәсілін  түсіндіру, көрсету 

Трафаретпен  жұмыс. 

Өз беттерінше  жұмыс  жасау. 

Қадағалау,  көмектесу   

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар арқылы 

бақылау 

            

6. Құрлымдалған   ойын: 

«Біздің  көрме» 

Мақсаты: Педагогтың әр 

топтағы балалардың жұмысына  

баға беру. 

Сұрақ – жауап. 

Қандай жеміс салдың? 

Жемістердің түсін, пішіні 

қандай? 

 – Балалар, сендер 

түрлі жанрда, түрлі 

ырғақта, түрлі көңіл 

күйде музыка 

тыңдадыңдар.  

Музыка ұнады ма? 

4 к модельі, бала үні 

Мазмұн арқылы 

саралау 

 

Музыка тыңдау: 

Дауыс жаттығулары: 

«Жоғарыға 

шығамыз, төмен 

қарай түсеміз». 

Әуенді біртіндеп 

көтеріп, жоғары 

дыбысқа жеткенде 

дауысты қаттырақ 

шығарып, 

айқайламай, демді 

үнемдеп шығарып, 

біртіндеп төмен 

қарай түсеміз.  

 Ән айту: 

«Жемістердің 

пайдасы» (муз. 

Ә.Қонысбеков, сөзі 

Ұ.Қонысбекова).  

Педагог әнді 

орындап, 

таныстырып болған 

соң, әннің не туралы 

айтылғанын 

әңгімелейді. 

Балалардан не 

туралы айтылып 

отырғанын сұрақ-

жауап арқылы 

сұрайды. Әннің 

қолды алмастырып оң жаққа 

иеліп-4 б.қ. 

5. Б.қ екі қол белде. 1-4 

белді оң жаққа айналдырру, 

5-8 сол жаққа айналдыру. 

6. Б.қ екі қол белде, аяқ 

иықтан кең ашып тұру. 1-екі 

қолды оң аяққа тигізу, 2-

ортаға, 3-сол аяққа 4-б.қ 

7. Б.қ екі қол белде, 1-4 оң 

аяққа секіру, 1-4 сол аяққа, 

1-4 қос аяқпен секіру.  

Тыныс алу жаттығуы 

«Алақанды үрлейміз» 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар арқылы 

бақылау 

Негізгі қимыл қозғалыс 

жаттығулары. 

1.Текшелер, арасымен жүру 

2.допты алға қарай лақтыру 

Өнім арқылы саралау 

 Қимылды ойын:  

«Тауық қорадаңы түлкі» 

Ойын шартымен таныстыру 

Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

Рефлекция 

Сқрақ-жауап 

Бала үні 

Балаларды мадақтау 
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«Түрлі - түсті 

автокөліктер»             

Ойын шартын 

түсіндіру. 

Е/Р ойын: «Допты 

қуып жет» 

Бақылау әдісі: 

«Жаппай бақылау 

Қортынды  

Сұрақ-жауап 

Бала үні 

Балаларды мадақтау. 

                                  

. 

Балалардың  жұмысын  бағалау. 

Салынған суретті себетке 

салып  Айгүлге  беру. Қоштасу. 

4К моделі, , жанама бақылау, 

бала үні, мадақтау 

 

Қорытынды. 

Рахмет, балалар! Сендер 

тапсырманың барлығын жақсы 

орындадыңдар. 

Балаларды мадақтап, 

жұлдызшалар беру. 

көңіл күйі туралы, 

қарқыны қандай 

күйде жазылғаны 

туралы түсінік 

алады. Ән орындау 

кезінде бір-бірін 

тыңдап, үйлесімді 

орындауларын талап 

етеді.  

Өнім арқылы 

саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы 

бақылау 

 Аспаппен танысу: 

«Қандай аспап?» – 

асатаяқ, тұяқтас, 

үшбұрыш, 

ксилофон, 

металлофон 

аспаптарының 

үндерінен есту 

қабілеттері арқылы 

дыбыстарынан 

ажырату. Қай 

аспаптың қалай 

дыбысталатынын 

айтып беру.   

Құрлымдалған 

ойын:  «Жемістер 

мен көкөністер» 

Шарты: 

Жемістермен 

көкөністерді 

айырып жинау. 

Жемістерді қызыл 

себетке, 

көкөністерді жасыл 

себетке жинау. 

Қортынды. 
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Саған қандай 

жемістер мен 

көкөністер ұнайды? 

Олардың қандай 

пайдасы бар?  

Балаларды 

мадақтау. 

Серуенге 

дайындық 

                  Әңгіме  жүргізу.   Серуенге  шыққанда  қауіпсіздік ережелері  туралы  ескерту.   

Киіну: Серуенге шығу,  киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру. 

Серуен: 

 

       Картотека №12 Картотека №13 

 

Картотека №15 

 

Картотека №19 

 

Картотека №20 

 

ЭСТАФЕТАЛЫҚ ОЙЫНДАР 

1.Самокат тебу. 

Шарты: Самокатпен жүріп кедергілердің арасынан өтіп жарысу. 

2.Арқан тарту. 

Шарты: Белгі бойынша әрбір топ арқанды өз жағына арай тартады. 3 рет тартысқаннан кейін 2 рет өз жағына 

 арқанды тартып шығарған топ жеңімпаз болып танылады. 
Серуеннен  

оралу  

Балаларға  ойын киімдерін шешуді, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,    үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру (тәрбиешінің 

ұйымдастыруы бойынша)  Түскі асқа дайындық. 

Түскі ас ӘҢГІМЕ ЖҮРГІЗУ. .Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына 

асты  аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, тамақтану 

әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ұйқы             Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

Біртіндеп 

ұйқыдан ояту, 

шынықтыру 

шаралары. 

№5  .Арқанын қалпын сақтауға 

арналған жаттығулар. 

Картотека қосымша тігілген 

 

№15.Тыныс алу жаттығуы: 

Картотека қосымша 

тігілген 

№19.Велосипед тебу. 

Картотека қосымша 

тігілген 

№22.Балалар ұйқыдан 

оянады. 

Картотека қосымша 

тігілген 

№26.Асығыңдар жаттығуға. 

Картотека қосымша тігілген 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ойындар, 

дербес әре-

кет.Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Музыкалық ойын жаттығулар 

Сиқырлы текше 

Мақсаты: Текшедегі аңдардың 

дауысын келтіріп, тембырын 

өзгерту мүмкіндігінше жоғару 

көтеру. 

 Ойын шарты:Көңілді қиын емес 

әуен ойналады. Педагог және    

балалар шеңберге тұрады. 

Текшені бір біріне қолдарына 

беріп, тақпақ  айтады. 

Музыкалық ойын 

жаттығулар 

КҮННІҢ КӨЗІ ЖӘНЕ 

БҰЛТ 

Мақсаты:Әуеннің 

мазмұнын ажырата білу. 

 Ойын шарты :Балалар 

пьесаны тыңдайды. 

Пьесаның мазмұны көңілді 

болса - күннің көзін 

шығарады, көңілсіз болса - 

Музыкалық ойын 

жаттығулар 

ЫРҒАҚТЫҚ ЛОТО 

Нотаның ұзындығын 

ажырату. 

Ойын шарты:Көрнекті 

құралға орнатылған 

ноталар бойынша, қай 

кезде қысқа, қай кезде 

ұзын нота келетінін 

ажыратып, сол әуенді 

Музыкалық ойын 

жаттығулар 

ҚАТТЫ ЖӘНЕ АҚЫРЫН 

ӘУЕН 

Ойын шарты:Пьеса 

ойналады. Балалар оның 

көңілді, ойнақы мінезін 

анықтайды. Осы пьесада 

музыка қалай өзгергенін 

айтады. (қатайды ма?, 

ақырындады ма?) Пьеса 

Ырғақ сезімдерін дамытуға 

арналған ойындар 

Біздің саяхат 

Ойын шарты:Балалар 

шеңберде отырады, ән – күй 

жетекшісі балаларға 

саяхатқа баратындарын 

айтады.Бізге музыкалық 

балға көмектеседіКөз 

алдарыңа елестетіп, қимыл 

қозғалыстарды орындаймыз 
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–      Алма кепті домалап, 

–      Көше бойын аралап. 

–      Кім алманы табады, 

–     Сол ойыннан шығады. 

Қай баланың қолында текше 

қалып қойса, сол бала текшені 

ортаға лақтырады. Педагог 

текшеде қандай сурет екенін 

балалардан сұрайды. Балалар 

жауап береді. Егер текшеде 

мысықтың суреті болса, педагог 

ол балаға мысықтың қалай 

амандасатын көрсетуін сұрайды. 

бұлтты, ал жәйғана орташа 

болса - күннің көзімен 

бұлт арласқан карточканы 

шығарады. Балалар 

жауаптың дұрыстығын 

өздері бағалайды.                                                           

 

 

шапалақпен орындап 

беру. 

 

  

 

  

 

қайта ойнағанда осы 

көрнекті  құрал арңылы 

музыканың мінезінің 

өзгерісін, яғни музыка баяу 

болса ашық түсті 

төртбұрыштыны, біраз 

қаттырақ болса, - қоюлау 

боялған төртбұрыштыны 

қояды. Балалар 

тапсырманың дұрыс 

орындалуын бағалап, 

қателік болса түзетеді. 

 

 

1.  Баспалдақтан баяу, 

асықпай түсеміз; 

2.  Далаға шықтық күннің 

көзіне қуанып жүгірдік; 

3.  Айгерім допты алып 

жерге соға бастады; 

4.  Балалар тез секірді; 

Бірақ күн күркіреп жаңбыр 

жауа бастады, алдымен 

ақырын, сосын қатты 

жауды.Балалар қорқып тез-

тез балабақшаға 

оралды.(осы қимылдардың 

барлығын ән-күй жетекшісі 

музыкалық балғамен 

ойнайды. 

Серуенге 

дайындық 

    Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге шығу.  

Серуен        Картотека №12 

Жәдіктерді бақылау. 

Картотека №13 

Күннің көзін бақылау. 

Картотека №15 

Ауа - райын бақылау. 

Картотека №19 

Көлік түрлерін 

бақылау. 

Картотека №20 

Ауладағы адамдардың 

еңбектерін бақылау. 

                                                                                                                        Таңертеңгі серуен бақылауын бекіту. 

ЭСТАФЕТАЛЫҚ  ОЙЫНДАР 

1. «Кім жылдам?»  Шарты: Түрлі - түсті доптардың ішінен екі команда көк және сары түс доптарды теріп алып келу. 

2. «Межеге жету»  Шарты: Жалаушаны алып, межені айнала жүгіріп келу 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналармен 

балалардың тазалығы 

жөнінде  әңгімелесу 

Ата-анаға  балаларының балабақшадағы 

достарымен қарым –қатынасы  туралы 

әңгімелесу.  

Ата-аналарға сауалнама 

тарату. Психолог кеңесі (жеке 

балаларға) 

Кеңес: Бала 

өміріндегі ертегінің 

маңызы. 

Ата –аналарға: 

Балалардың тазалығы 

жөнінде кеңес беру 
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ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН   ІС-ӘРЕКЕТ БАРЫСЫНДА  ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЦИКЛОГРАММА.    
Ортаңғы   тобы . 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Тақырыпша «Ғажайыптар әлемінде» 

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-аналар-

мен 

әңгімелесу 

Балаларды    қабылдау барысында дене қызуын өлшеп,  көңіл -күйлеріне назар аударып, жағымды жағдай орнату.  

Ата-аналармен амандасу.  

Баланың  денсаулығы, көңіл- күйі туралы білу.   

 

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

 Майтабанның алдын алу. 

1Мысық сияқты аяқтын ұшымен 

шеңбермен жүру, 

2. екі аяқпен секіру , жүру 

орнымызға қарай жүгіру. 

3.Жалаңаяқ бір бірінің артынан жүру, 

аяқтын ұшымен жүру, өкшемен жүру 

табанның ішкі жағымен жүру, 

сыртымен жүру. 

4.Арнайы жолдармен жүру. 

5.Орындықта отырып аяғымызды 

оңға солға тербету 

    Картотека № 17 

«Өрмекші мен шыбын» 

Мақсаты: балалардың қимыл-

қозғалыс,бақылағыштығы дамиды.  

Мен де балғын гүлмін 

Автор. М. Байсариева 

Арасынды гүлдің 

Ойнап бүгін жүрдім 

Қызыл, көкшіл, сары  

Әп-әдемі бәрі 

Енді ғана  білдім- 

Мен де балғын гүлмін! 

Картотека № 18 

«Күн мен түн» 

Мақсаты: балалардың 

есте сақтау қабілетін 

дамиды. 

 

Пед жетек ойын:  

«Әдептілік әліппесі». 

Мақсаты: Сурет көрсете 

отырып,   

Өз-өзін тәрбиелеуге үйрету 

Картотека № 21 

«Жасыл қияр» 

Мақсаты:  балалардың тіл 

байлығы, ұйымшылдықты  

түсінеді. 

Сейфолла Оспановтың 

«Бақыт деген не өзі?» 

Бақыт деген, шырағым 

Мынау әсем тұрағың. 

Ну ормандар, гүл бағы, 

Күннің күліп тұрғаны 

БАҚЫТ- дәні далаңның. 

«Ботам» деуі әжеңнің, 

Тыныштығы әлемнің. 

Картотека № 22 

Қимылды ойын:«Аралар» 

Мақсаты:  балалар  есте есте 

сақтауды біледі. 

 

Құстар туралы тақпақ 

Қарлығаш 

Адамзаттың жақыны 

Қарлығаш та ақылды 

Көгершін мен екеуі 

Жайлайды бір шатырды 

Торғай 

Таспен атып торғайды 

Ұя бұзған оңбайды 

Құс өкпелеп кетеді 

Бақшамызға қонбайды. 

Қимылды ойын:«Ұшты-

ұшты» 

Мақсаты: балалардың 

ойлау қабілеті  дамиды. 

Таңертеңгі 

гимнасти-ка  

Тамыз   айының   3- аптасына  арналған таңғы жаттығу кешені. Жаттығу кешені қосымша тіркелген 

Мақсаты: Жалпы  даму жаттығуларын дұрыс жасай отырып, баланың қимыл-қозғалысын дамыту.  

Баланы  салауатты өмір салтына тәрбиелеу 

Таңғы ас  Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру. Әдептілік ережелерін  түсіндіру. Тамақ 

үстінде жан жағына  алаңдамауды, бір – біріне   кедергі  келтірмеуді үйрету.  Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

ҰОҚ 

дайындық  

                                ҰОҚ   өтілу  барысына қажет құралдарды,  көрнекіліктерді  реттеу.  

                          Балаларды  ұоқ-не  сұрақтар қоя отырып дайындау,  балалармен  өзара әңгіме жүргізу. 

 

 



167 
 

Мектепке 

дейінгі ұй-ым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызмет-тері 

Дене шынықтыру. 

Мақсаты. Сапта жәй жүру 

және жүгіру. тақтай үстіне 

шығу және бойымен жүру 

дағдыларын түсінеді.  

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: 

командада жұмыс жасау, 

сыни ойлау, Бала үні, 

саралау: үдеріс арқылы, 

бақылау: тікелей, жанама,.      

Ұй ымдастыру кезеңі.  

Балалармен амандасу 

1 бөлім.Баған бойынша 

бірінен соң бірі жүру. 

Педагог нұсқауымен: 

«Тышқандар!» ұсақтауға 

арналған қадаммен  ауысу, 

енді тұрақты серуендеу. 

«Жылқылар!» - жүгіру, 

тізені жоғары көтеру, 

қалыпты жүгіріске ауысу. 

Жүру және жүгіру 

жаттығулары кезектесіп 

өтеді. 

2 бөлім. Жалпы дамыту 

жаттығулары. 

Кішкене құрсаумен  

1. Б:Қ - аяқтың ені бір-

бірінен алшақ, екі қолда 

құрсау, екі жағынан, 

төменнен ұстау. Жоғары 

көтеру, қарау, төмен түсіру, 

б.қ.(5 рет). 

2. Б.Қ. - аяқтар аяқтың ені 

бойынша, құрсау екі қолда 

кеудеде. Отыру, алға шеңбер 

жасау.  Жоғары көтеру, 

бастапқы  қалып (5 рет). 

3. Б.Қ - отыру, аяқтар алшақ, 

екі қолда  құрсау төменде 

Қоршаған орта 

Тақырыбы:  Теңізге саяхат 

Мақсаты: Теңіз жануарларға 

сипаттама беру арқылы  қайда өмір 

сүретіні немесе қоректенетіні 

туралы түсіндіру.  

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: командада 

жұмыс жасау 

ҰОҚ өтілу  барысы. 

І. Шаттық шеңбері 

Табиғат егіз адаммен 

Ұқсастық табам содан мен 

Мәңгілік болсын егіздер 

Жер- ана, көл теңіздер. 

ІІ. Ой қозғау. 

- Балалар, саяхатқа шығып әлемді 

шарлаған ұнай  ма?  

Бала үні 

Саяхатты хабарлау. 

- Олай болса бәріміз кемеге отырып 

теңізге саяхатқа шығуға 

дайындалайық. 

Мен кеме капитаны боламын, ал 

сендер зерттеуші боласыңдар. Қане, 

өз орындарыңа жайғасыңдар.Ал 

балалар көңілімізді көтеріп ән салып 

барайық. 

Алыс – алыс елдерге, 

Орман, тоғай көлдерге 

Саяхаттап барамыз 

Теңіз түбін көруге 

- Балалар қараңдаршы! Белгісіз 

аралға келіппіз, жан-жағымызға 

қарайықшы, аралды толқыған су 

қоршап жатыр, енді осы аралға 

түсіп көрейік. 

Қызығушылықты ояту. 

Бәріміз көзімізді жұмып, теңіздің 

түбіне түсіп, көз алдымызға теңіз 

түбін елестетіп көрейік. 

Сурет  

Тақырыбы: «Алтын 

балық» 

Мақсаты: Ертегі 

желісі арқылы 

алтын балықты 

дәстүрден тыс   

мақта таяқшасы  

әдіс-тәсілмен 

салуды үйрету.  

Ресурстар: 

Трафарет, мақта 

таяқшасы, гуаш, 

қағаз 

I. Шаттық шеңбері. 

"Кел,балалар,күлейі

к". 

Ө.Тұрманжанов. 

Кел,балалар, 

күлейік! 

Күлкіменен түлейік! 

Қабақ түйген  не 

керек? 

Көңілді боп 

жүрейік! 

II. 

Қызығушылықтары

н ояту. 

Пед жет ойын: «Кім 

тапқыр?» 

Жұмбақ  жасыру. 

Күні- түні  суда 

жүреді, 

Байқамай ауға 

түседі.(Балық) 

ІІІ. Ой дамыту. 

АҚТ 

технологиясымен 

жұмыс.  

Музыка 

Тақырыбы:  Ғажайып  құстар 

дауысы 

Мақсаты: Құстар тіршілігі 

туралы мағлұмат беру, 

қамқорлық жасауға тәрбиелеу. 

 Әнді көңілді ашық дауыспен 

таза орындауға үйрету 

Ресурстар: дидактикалық 

материалдар 

,  

 

ҰОҚ жұргізілу барысы Жетекші 

балаларды «Амандасу 

жаттығуын»  айтып қарсы алады. 

Көңілді әуен ырғағымен 

жұптасып жүруді үйретеді.  

Өз орындарын тауып тұруға, 

ырғаққа байланысты жеңіл 

қимылдар жасай білуге үйретеді. 

«құстар», «құстар шоқиды» 

Т.Ломова. 

Әуенін тыңдатып, құс сияқты 

ұшып жүріп, ырғақты қимылдар 

жасауды, отырып тұмсықпен 

шоқуды, айналуды, аяқ ұшымен 

алға-артқа, оңға-солға қимылдар 

жасауды үйретеді. 

Музыка тыңдау:  Балаларды 

музыка тыңдауға шақырады.  

Табиғат бояуларын сезінетіндей 

құстардың дауысын, сайрауын 

тыңдатады. 

Ересек құстардың дыбысы жуан 

болатынын, ал балапанның 

дыбысы жіңішке болатыные 

түсіндіреді.  

Құс пен оның балапанының 

суреті бейнеленген 

карточкаларды таратып береді. 

Дене шынықтыру. 

Мақсаты. Сапта жәй жүру 

және жүгіру, сигнал 

бойынша отырып-тұру 

дағдыларын, алға жылжып 

допқа дейін секіруді  

түсінеді.   

Оқу қызметінің барысы.      

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: 

командада жұмыс жасау,  

 саралау: үдеріс арқылы 

саралау, бақылау: 

жалпылама, тікелей,  

    

Ұйымдастыру кезеңі.  

Балалармен амандасу 

1 бөлім. Баған бойынша 

бірінен соң бірі жүру. 

Педагог нұсқауымен: 

«Тышқандар!» ұсақтауға 

арналған қадаммен  ауысу, 

енді тұрақты серуендеу. 

«Жылқылар!» - жүгіру, 

тізені жоғары көтеру, 

қалыпты жүгіріске ауысу. 

Жүру және жүгіру 

жаттығулары кезектесіп 

өтеді. 

2 бөлім. Жалпы дамыту 

жаттығулары. 

Кішкене құрсаумен  

1. Б:Қ - аяқтың ені бір-

бірінен алшақ, екі қолда 

құрсау, екі жағынан, 

төменнен ұстау. Жоғары 

көтеру, қарау, төмен 

түсіру, б.қ.(5 рет). 

2. Б.Қ. - аяқтар аяқтың ені 

бойынша, құрсау екі қолда 

кеудеде. Отыру, алға 
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құрсауды жоғары көтеру; 

алға еңкею, құрсаудың 

жиегін еденге тигізу. 

Түзулену б.қ 

4. Б:Қ арқамен  жату, құрсау 

бастан жоғары. Аяқты тік 

көтеру, тізені құрсауының 

жиегіне тигізу. Аяқты төмен 

түсіру, б.қ. (4 рет). 

5. Б.Қ - құрсаудың алдында 

тұру, аяқ сәл алшақ, қолдар 

белде. құрсаудың 

айналасында аяқпен секіру 

Секіру арасында кішкене 

кідіріспен (2-3 рет). 

Қимыл-қозғалыс 

жаттығулары 

1.Жол бойымен еңбектеу.  

2. Гимнастикалық орындық 

үстінде тұру, қолын жоғары 

көтеру және түсу.      

Қимылды ойындар: «Ұядағы 

кішкентай торғайлар» 

Педагогтың көмегімен 

балалар - «торғайлар» 3-4 

топқа бөлініп, «ұялардың» 

ішіне отырады. (шнурлардан 

немесе арқаннан жасалған 

үлкен диаметрлі шеңберлер). 

Тәрбиешінің белгісі 

бойынша: «Торғайлар» 

ұядан «ұшып, құрсауды 

басып өтіп, жан-жаққа 

шашырап кетті. Тезірек-» 

дәндерді жеп ал Сигнал 

бойынша: «Құстар, 

ұяларға!»  

Ойын 3 рет қайталанады. 

Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

- Балалар, қараңдаршы, мынау кай 

теңіз жануары? 

- Ия, дельфиндер кейде тұмсығымен 

соғып, акуланы да өлтіріп қоятын 

кездері болады. Аккуланың өзі де 

дельфиннен қорқатын сәттері жиі 

кездеседі. 

- Делфин туралы не білесіңдер? 

- Дельфин эмоцияға толы көңілді, 

әзілкеш, топтасып өмір сүретін 

тіршілік иесі және өте ақылды, 

адамдардың досы. 

4К моделі, , жанама бақылау, бала 

үні, 

 

- Аккуланың түрлері өте көп. 

Барлық теңіздер мен мұхиттарда кең 

тараған, оның көру қабілеті жақсы 

жетілмеген,ал иіс сезу қабілеті өте 

жақсы. 

- Мынау теңізді мекендейтін қай 

жәндік? 

- Балалар сегізаяқ су астында баяу 

қозғалады. Бір қызығы сегізаяқтың 

аузын жоғары қаратып, 

қармалауыштарын төмен 

салбыратса, ол дереу ұйқыға 

батады. 

- Сегізаяқтар немен қоректенеді? 

- Балалар, сендер өздеріңе таныс 

жануарлар мен жәндіктерді танып, 

атын атадыңдар. 

- Су астында тағы да көптеген 

жәндіктер кездеседі - теңіз 

тасбақасы, теңіз аты, медуза, теңіз 

шаяны. Олар туралы келесі жолы 

танысамыз. 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы бақылау 

Алтын балық 

туралы түсінік беру.  

Түсіндіру,  көрсету. 

Сұрақ – жауап 

Балық қайда өмір  

сүреді? 

Оның терісінде  не 

болады? 

Балықтың дене  

бөліктерін  

түсіндіру.  

(сыни ойлау, 

коммуникативтілік, 

бала үні) 

Сөздік жұмыс. 

Қабыршақ,  сүңгиді, 

жүзеді. 

   Ой қозғау. 

Жұмыс жасаудың  

әдіс-тәсілдерін 

көрсету, түсіндіру. 

         Сергіту  сәті. 

Орнымыздан  

тұрайық, 

Қолымызды созайық 

Бойымызға  күш 

жинап, 

Бір тынығып  

алайық. 

Жұмыс барысы: 

Трафарет арқылы 

балықты салу 

Дайын балықты 

мақта таяқшасы 

арқылы бояу 

3. Өз беттерінше  

жұмыс. 

Қадағалау, көмек 

беру. 

Құстар әуенін келтіріп, кезек - 

кезек ауыстырып  ойнайды, 

балалардың карточканы дұрыс  

көрсетуін сұрайды. 

Бала үні 

Ән үйрену: Ән тыңдау: «Торғай 

ағаш қорғайды» Қ.Қайым                                                                                

«Бөдене әні»(Р.Байқоңыров, 

А.Асылбеков). 

Орындалып, ойын 

ұйымдастырылады. 

«Босторғай»(Е.Кұсайынов, 

А.Асылбеков). 

 «Көкек» (Б.Аманжолов). -әр 

құстың әнінен бір шумуғын 

орындатып үйретеді. Әндердің 

бар мәтінімен танысып болған 

сон, топ балаларын үшке бөліп, 

берілген үлгіге қарап әнді айтуға 

үйретеді. Жетекші қыздарға 

«шөжелерім» биін  қайталатады. 

 Ұлдардың қолдарына қамшы 

беріп, «тұлпарым»  биін үйретеді.  

4К моделі, , жанама бақылау, 

бала үні, 

ПЕд жетекшілігімен   ойын: 

«қандай дауыс?» 

ойын арқылы балалардың 

музыкалық қабілетін 

дидиктикалық ойынмен 

жалғастырып үыретеді, есте 

сақтау қабілетін, есту қабылетін 

дамытады. 

Текшеде мысық пен мысықайдын 

суреті болады, 

мысық пен мысықайды тыңдап, 

жіңішке-жуан дыбыстарын 

тауып, ажырата білулері керек. 

шеңбер жасау.  Жоғары 

көтеру, бастапқы  қалып (5 

рет). 

3. Б.Қ - отыру, аяқтар 

алшақ, екі қолда  құрсау 

төменде құрсауды жоғары 

көтеру; алға еңкею, 

құрсаудың жиегін еденге 

тигізу. Түзулену б.қ 

4. Б:Қ арқамен  жату, 

құрсау бастан жоғары. 

Аяқты тік көтеру, тізені 

құрсауының жиегіне 

тигізу. Аяқты төмен 

түсіру, б.қ. (4 рет). 

5. Б.Қ - құрсаудың 

алдында тұру, аяқ сәл 

алшақ, қолдар белде. 

құрсаудың айналасында 

аяқпен секіру Секіру 

арасында кішкене 

кідіріспен (2-3 рет). 

Қимыл-қозғалыс 

жаттығулары 

1.Жол бойымен еңбектеу.  

2. Гимнастикалық 

орындық үстінде тұру, 

қолын жоғары көтеру және 

түсу.      

Еркін  ойын: «Ұядағы 

кішкентай торғайлар» 

Шарты: Педагогтың 

көмегімен балалар - 

«торғайлар» 3-4 топқа 

бөлініп, «ұялардың» ішіне 

отырады. (шнурлардан 

немесе арқаннан жасалған 

үлкен диаметрлі 

шеңберлер). Тәрбиешінің 

белгісі бойынша: 
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Қортынды  

Балаларды мадақтау. 

 

 

- Ал, балалар, сендер шаршаған 

шығарсыңдар, бойларымызды 

сергітіп, жаттығу жасап алайық. 

Сергіту сәті: 

Балық жүзді таза суда, 

Бір керіліп, бір жиырылып. 

Жүзіп, жүзіп шаршағанда, 

Тығылады тасты құмға. 

Қортынды 

- Саяхатымыз ұнады ма? 

-Балықтар қайда мекендейді? 

 -Балықтар неше топқа бөлінеді? 

-Балықтардың қандайпайдасы бар? 

Балаларды мадақтау. 

Құрлымдалған   

ойын: «Біздің  көрме 

«Кімнің  балығы  

әдемі?» 

4К моделі, , жанама 

бақылау, бала үні, 

мадақтау 

 

Қортынды. 

Сұрақ – жауап. 

Балаларды  

мадақтау. 

 

Жетекші балалардан қандай 

құстардың дыбысын   

тыңдағандарын сұрайды, 

-құстар даусы қандай? 

-балапанының даусы қандай? 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы бақылау 

 

Балаларды мақтайды, қоштасады. 

«Торғайлар» ұядан «ұшып, 

құрсауды басып өтіп, жан-

жаққа шашырап кетті. 

Тезірек-» дәндерді жеп ал 

Сигнал бойынша: «Құстар, 

ұяларға!»  

Ойын 3 рет қайталанады. 

 командада жұмыс жасау, 

жаппай бақылау, 4К 

моделі, бала үні 

Қортынды  

Балаларды мадақтау. 

 

Серуенге 

дайындық 

                  Әңгіме  жүргізу.   Серуенге  шыққанда  қауіпсіздік ережелері  туралы  ескерту.   

Киіну: Серуенге шығу,  киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру. 

Серуен: 

 

     Картотека № 5 

 

Картотека №6 

 

Картотека №8 

 

Картотека №11 

 

   Картотека №12 

 

ЖАЗ  СЕРУЕН КАРТОТЕКАСЫ. ( картотека қосымша тігілген) 

Эстафеталық ойындар. 

1.  Допты себетке салу 

Допты секіртіп барып себетке түсіріп, секіртіп алып қайтадан допты келесі ойыншыға ұсынады.  

Қай команда допты себетке көп түсірсе, сол команда жеңіске жетеді. 

                                                                                   2.Кегли 

                                 Тізілген кеглиді кіші доппен соғу арқылы құлатып, ұпай жинайды. Қай команда көп құлатса, сол команда жеңіске жетеді. 

Серуеннен  

оралу  

Балаларға  ойын киімдерін шешуді, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,    үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 

 

Түскі ас ӘҢГІМЕ ЖҮРГІЗУ. .Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  

аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, тамақтану әдебін дұрыс 

сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ұйқы             Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, шынық-

тыру 

шаралары. 

    Жаттығу кешені №6 

Балалар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Қолымызды созып 

Шынығып бір алайық. 

    Жаттығу кешені №7 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

 

    Жаттығу кешені №8 

Ұйқыдан біз тұрамыз 

Көзімізді ашамыз 

Жан-жағымызға  қарайық 

Төсектен біз тарайық 

    Жаттығу кешені №9 

Ұйқыдан біз тұрайық  

Көзімізді ашайық  

Анда- мында  созылып 

Тарқасайық, тұрайық  

 

    Жаттығу кешені №10 

Көзімізді ашайық                   

Аунап, қунап алайық , 

Самал жел бізге желпісін,    

Ұйқымызды ашайық 

Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 
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Ойындар, 

дербес 

әрекет. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

Пед жетекшілігімен 

ойын: «Шатастырма» 

 Көктемде  қар  жауады. 

Қазір  күз  мезгілі? 

Көктемде  қар  ериді? 

Көктемнің  бірінші  айы  

-наурыз 

Қыста  жапырақтар  

сарғаяды? 

Жылмезгілдері: 

қыс,көктем,жаз,күз. 

Жаз  ең  суық  жыл 

мезгілі? 

Күзде  бәйшешектер  

өседі? 

Қыста  құстар  жылы  

жаққа  ұшып  кетеді? 

Жазда  балалар  оқиды? 

«Көбелек». 

Табандарын қатарластырып отырып, 

тізесін бүгіп, аяғын барынша жайып,                                                   

білектерін айқастырып, табанын 

құшақтайды.  

Тізеден бүгілген аяқпен,                                                                  

ырғақты серіппелі тербеліс жасайды. 

Бала өзін гүлде отырған тәрізді 

сезініп,                                                      

тізесін көтеріп, қолын түсіреді. 

Балмен нәрленген көбелек 

қолдарымен қанат                                                       

қағып алысқа ұшып кетеді. 

Шапалақ. 

Балалар шеңберге тұрып қолдарын 

созады. 

Тәрбиеші 3 деген кезде, барлықтары 

бір уақытта қолдарымен шапалақ 

соғуға тиісті. 

Балалар сендердің көңіл - күйлерің 

қандай? 

Сендер көңіл - күйлеріміз жақсы 

дедіңдер. Енді осы жақсы көңіл - 

күйлеріңді көрсетіңіздерші. 

Көңілді болғанда не істейміз? 

Қимылды  ойын:  

«Тату-тәтті отбасы» 

Ойын мақсаты: 

үлкендерді сыйлауға 

тәрбиелеу. Отбасы 

мүшелерін дұрыс 

атауға үйрету. 

Ойын барысы:  Бөлме 

ішінде әсем әуен 

ырғағымен жеңіл 

билеп жүреді. 

Тәрбиеші әуенді 

тоқтатып, хабарлама 

жасайды: «Тату-тәтті 

жанұяда»  3 адам 

тұрады. Балалар 

үштен, екіден, төрттен 

бірігеді. Ойын 

осылайша жалғаса 

береді.  

 

Шынықтыру шаралары 

Тыныс алу жаттығулары  

«Итбалық» - отырып бір қолын 

ішіне, екінші қолын кеудесіне 

қою; 

ішін тартып демін ішке алу, 

кеудесін төмен түсіріп, ішін 

жіберіп 

томпайтып ауаны сыртқа 

шығару. 

  «Басын бұру» - түзу тұрып, 

аяғын иық деңгейінен сәл 

кішілеу ұстау; басын бір жағына 

бұрып дыбыспен демін ішке 

тарту, басын екінші жағына 

бұрып дыбыспен демін сыртқа 

шығару. 

«Кеудені бұру» - түзу тұру, аяқ 

арасы иықтан сәл кеңдеу; 

қолдары  дененің бойымен; 

денені бұрған сайын дыбыспен; 

қысқа, демді ішке жұту; демді 

сытрқы шығарады. 

«Көкжиек» - түзу тұрып, 

қолдарын шынтақтан көтеріп, 

алақанды 

көрсету; дыбысты қысқа дем алу, 

демді мұрыннан шығару және 

саусақтарын 

жұдырыққа қысу. 

Музыкалық залда ойын 

 «Тақия тастамақ» 

Мақсаты: балалардың 

зейінің дамыта отырып,  

  жылдамдыққа  үйрету. 

Ойын шарты: Тәрбиеші 

балаларды шеңбер бойына 

тұрғызады,  әуен ойнап 

тұрады. Тәрбиеші тақияны 

алып балалардың артында 

жүреді.Әуен тоқтағанда 

екі баланың ортасына 

тастайды.  

 Балалар орнынан 

тұрып,шеңбер бойымен 

бір-біріне қарама-қарсы 

жүгіреді.Тақияны кім 

алса,сол женімпаз. 

 

Серуенге 

дайындық 

    Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге шығу.  

Серуен      Картотека № 5 

 

Картотека №6 

 

Картотека №8 

 

Картотека №11 

 

   Картотека №12 

 

СЕРУЕН КАРТОТЕКАСЫНАН.          ТАҢЕРТЕҢГІ СЕРУЕН КЕЗЕҢІН БЕКІТУ 

Ұсақ саусақ маторикасын дамытуға және майтабанның алдын алуға әсер етеді. 

1.Алақанға арналған «Кірпі» жаттығуы. Тікенек допты алақанға салып, айналдыру. 

2. Табанға арналған жаттығу. 

3.Бақайға арналған жаттығу 



171 
 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата –аналармен балалардың 

тазалығы жөнінде  әңгімелесу 

Ата-анаға  балаларының 

балабақшадағы достарымен 

қарым –қатынасы  туралы 

әңгімелесу.  

Ата-аналарға сауалнама 

тарату. Психолог кеңесі (жеке 

балаларға) 

Кеңес: Бала 

өміріндегі ертегінің 

маңызы. 

Ата –аналарға: 

Балалардың тазалығы 

жөнінде кеңес беру 

 

 

ҰЙЫМДАСТЫРЫЛҒАН   ІС-ӘРЕКЕТ БАРЫСЫНДА  ҚОЛДАНЫЛАТЫН ЦИКЛОГРАММА.    
Ортаңғы   тобы . 

Өтпелі тақырып: «Бізді қоршаған әлем» 

Тақырыпша  «Табиғат байлығы» 

Күн тәртібі Дүйсенбі Сейсенбі Сәрсенбі Бейсенбі Жұма 

Балаларды 

қабылдау 

Ата-

аналармен 

әңгімелесу 

Балаларды қабылдау. Балалардың  көңіл-күйлерін  көтеру, балалардың  үсті-басына  көңіл.   

Денсаулығына ,тазалығына  назар аудару.  Балаға жағымды жағдай туғызу. 

Балалармен денсаулық, тазалық туралы әңгіме жүргізу 

Ата-аналармен  қарым-қатынас  мәдениетін  орнату. 

Балалармен демалыс күндері туралы әңгіме жүргңзу  

 

Ойындар 

(үстел үсті, 

саусақ және 

т.б. ) 

Балалармен  жазғы киімдер 

жайында әңгіме жүргізу 

     Картотека № 10 

         Кім кетті?  

Мақсаты: Балалар 

есте сақтай отырып,  

байқампаздықты үйренеді. 

 

Балалармен денсаулық, 

тазалық туралы әңгіме 

жүргізу 

Картотека № 13 

     Қақпа ішінде 

  Ойынның шарты:  

Балалар бөлменің бір 

қабырғасын 

 бойлай қойылған 

орындықтарға жайғасады. 

Салауатты өмір салтын 

сақтаймыз,   

Жаттығудан ешқашан да 

қашпаймыз 

Картотека № 14 

   Қоңырау қайдан естіледі?  

Мақсаты: Балалар қабырғаға 

беттерін беріп тұрады. Күтуші 

апай бөлменің басқа бір 

шетіне тығылып тұрады да 

қоңырау соғады 

Спорт – көркі өмірдің,     

Спорт - досың, серігің. 

Жаттықсаң шымыр боларсың, 

Шынығып, өсіп, толарсың, 

Картотека № 20 

«Айдаһардың құйрығы» 

Мақсаты:  Балалар дене 

қимылдарын жетілдіре 

отырып бірлесе қимылдауға, 

ауызбіршілікті біледі. 

 

Шынықсаң шымыр 

боласың, 

Сауығып айдай толасың. 

Спортты серік ете біл, 

Жақсы азамат боласың. 

Картотека № 22 

Қимылды ойын:«Аралар» 

Мақсаты:  Балалар ойын 

арқылы есте сақтауды 

біледі. 

Таңертеңгі 

гимнасти-ка  

Тамыз   айының   4- аптасына  арналған таңғы жаттығу кешені. Жаттығу кешені қосымша тіркелген 

Мақсаты: Жалпы  даму жаттығуларын дұрыс жасай отырып, баланың қимыл-қозғалысын дамыту. 

Баланы  салауатты өмір салтына тәрбиелеу 

Таңғы ас  Ас мәзірімен таныстыру. Астың құрамындағы дәрумендер жайында айта отырып, асты тауысып жеуге   кеңес беру.  

Ас ішерде күнде біз 

Сөйлемейміз күлмейміз 

Астан басқа өзгені 

Елемейміз, білмейміз             Рахмет айтуға тәрбиелеу. 

Ойындар, 

ҰОҚ 

дайындық  

                                ҰОҚ   өтілу  барысына қажет құралдарды,  көрнекіліктерді  реттеу.. 

                          Балаларды  ұоқ-не  сұрақтар қоя отырып дайындау,  балалармен  өзара әңгіме жүргізу. 
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Мектепке 

дейінгі ұй-ым 

кестесі  

бойынша  

ұйымдастыр

ылған оқу 

қызмет-тері 

Денешынықтыру 

Мақсаты: Допты екі қолмен 

алға қарай лақтыру және жерде 

жатқан жіптен секіріп өтуді і  

үйренеді. 

Жалпы дамыту жаттығуларын 

орындауды біледі. 

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: 

командада жұмыс жасау, сыни 

ойлау, Бала үні, 

ҰОҚ өтілу барысы: 

1.Сәлемдесу. 

2. Шеңбермен  жүру. 

Тәрбиешінің артынан жүру, 

жүгіру  

Тәрбиешінің белгісін тыңдап, 

саппен шеңбер бойымен 

жүреді.  

Жүруді жеңіл жүгірумен 

алмастыру.  

а) аяқтың ұшымен жүру.  

ә) өкшемен жүру.  

б) аяқтың сыртымен жүру.  

в)аяқтың ішімен жүру.  

г)қоян болып секіру.  

Жалпы дамыту жаттығулар: 

1. Б.қ қол белде 1-4 оңға, 5-8 

солға басты айналдыру. 

2. Б.қ Екі қол иықта 1-4 алға, 4-8 

артқа айналдыру. 

3. Б.қ Оң қол жоғары, сол қол 

төмен. 1-4 оң қолды артқа 

жұлқимыз, 5-8 сол қолмен. 

4. Б.қ оң қол жоғары, сол қол 

белде. 1-2-3 денені сол жаққа 

иелеміз-4 б.қ. 1-2-3 қолды 

алмастырып оң жаққа иеліп-4 

б.қ. 

Көркем әдебиет 

Тақырыбы: «Адам табиғат байлығы» 

Мақсаты: 

Табиғат пен  адам арасындағы 

байланысты түсіндіру.Табиғат-тың 

байлығы,тазалығы адам өміріне маңызы 

зор екенін туралы түсінік беру. 

Ресурстар: АҚТ тех, орман көрнісі. 

ҰОҚ ӨТІЛУ БАРЫСЫ 

І.Шаттық шеңбері 

Н. Жанаев 

Табиғат  біздің анамыз, 

Табиғатқа баламыз. 

Иіліп  сәлем  береміз, 

Біз  әдепті  баламыз.   

Ғажайып сәт. Хат келу. 

Сәлеметсізбе, құрметті балалар! Мен ақ 

қайыңмын. 

Мен сендерге  жазда көлеңкеммен сая 

болатын едім.  Кәзіргі кезде менің қалым 

нашарлап бара жатыр маған адамдар 

көңіл бөліп қарамайды. Менің 

бұтақтарым сынып,сусыз қурап бара 

жатырмын.   

Мен сендерден сұрайтыным маған көмек 

беріңдерші. Сәлеммен Ақ қайың 

Бала үні, саралау әдісі. 

Табиғат аясына саяхатқа шығу 

1-аялдама 

Тыныштық  сәті:   

Табиғат   құбылыстарының   дыбыстарын

   тыңдау. 

 2-аялдама . Ой қозғау. 

 Тәрбиеші: Балалар  не  естідіңдер? 

 Ненің  дыбысы  деп  ойлайсыңдар? 

Табиғат дегеніміз не? 

Табиғат –бізді қоршаған  

орта,ауа,күн мен жер және  

су, орман  мен  жануарлар. 

-Табиғат нешеге бөлінеді? 

Жапсыру 

Тақырыбы:Жеміс-

жидекке арналған себет 

Мақсаты: Себеттің 

қасиетімен таныстыру. 

Қайшыны дұрыс ұстау 

және пайдалана білуді 

қалыптастыру. 

Әдіс-тәсілі: 4К сурет 

арқылы топтастыру, 

командада жұмыс, бала 

үні, жанама бақылау 

 

Ұйымдастырылған оқу 

қызметінің барысы. 

Шаттық  шеңбер. 

Үлкенге де сіз. 

Кішіге де сіз. 

Барша жанды 

құрметтеп. 

Бас иеміз біз. 

Ой қозғау. 

Сұрақ жауап. 

Балалар бау – бақша 

дегеніміз не? 

-Онда не өседі? 

- Бау – бақшада өсетін 

көкөністер бізге 

пайдалы ма? 

- Көкөністерден не 

жатады?? 

- Жемістерге не 

жатады? 

Мазмұн арқылы 

саралау 

Сыни ойлау 

Қызығушылықтарын 

ояту. 

Кірпі келеді. 

Музыка  

Тақырыбы: Қошақаным 

Балалалар төрт түлік   

және оның төлдері 

туралы   өз ойларын айта 

алады. 

Ресурстар: Төрт түлік 

және төлдерінің  

суреттері. 

Әдіс-тәсілдер: 4К моделі: 

командада жұмыс жасау,  

ҰОҚ жүргізілу барысы 

Музыка залына 

қабылдау.  

Балалар шаттық 

шеңберін жасайды.  

Музыка әуенімен  өлең 

жолдарының қимылын  

жасау. 

Тіктеп титтей құлағын, 

Ботам былай жүреді. 

Сыртылдатып тұйағын 

Бұзау оған ереді. 

Алға созып мойынын, 

Ойнақтайды ботақан. 

Көкке қарай мұрының, 

Шүйіреді бұзауқан. 

Тікелей бақылау. 

Төлдер көрмесі: 

Мынау - сиыр. Сиырдың 

төлі - бұзау. 

Мынау- жылқы. 

Жылқының төлі -құлын. 

Мұнау -қой. Қойдың төлі 

- қозы. 

Мынау - түйе.Түйенің 

төлі - бота. 

4 к модельі, бала үні 

Мазмұн арқылы саралау 

Денешынықтыру 

Мақсаты: Арқанның 

үстінен табанның 

ортасымен тура және 

қырыннан жүруді 

үйренеді. Тепе-теңдік 

сақтап,гимнастикалық 

орындық үстімен 

допты оң жағынан 

жерге соғып өтуді 

біледі. 

Әдіс-тәсілдер: 4К 

моделі: командада 

жұмыс жасау, сыни 

ойлау, Бала үні, 

саралау: үдеріс 

арқылы, бақылау: 

тікелей, жанама 

ҰОҚ өтілу барысы: 

1.Сәлемдесу. 

2. Шеңбермен  жүру. 

Тәрбиешінің артынан 

жүру, жүгіру  

Жалпы дамыту 

жаттығулар: 

Б.қ.: аяқтар арасы сәл 

ашық, текшелерді 

кеудеде ұстау. 

1.Қолдағы текшелерді 

жоғары көтеру. 

2.Қос қолдағы 

текшелермен оңға иілу. 

3.Б.қ. келу. 

4.Қос қолдаға 

текшелермен солға 

иілу. 

5.Б.қ. келу. 

Б.қ.: негізгі тұрыс, қол 

төменде. 

1.Қолдағы текшелерді 
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5. Б.қ екі қол белде. 1-4 белді оң 

жаққа айналдырру, 5-8 сол 

жаққа айналдыру. 

6. Б.қ екі қол белде, аяқ иықтан 

кең ашып тұру. 1-екі қолды оң 

аяққа тигізу, 2-ортаға, 3-сол 

аяққа 4-б.қ 

7. Б.қ екі қол белде, 1-4 оң аяққа 

секіру, 1-4 сол аяққа, 1-4 қос 

аяқпен секіру.  

Тыныс алу жаттығуы 

«Алақанды үрлейміз» 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар арқылы 

бақылау 

Негізгі қимыл қозғалыс 

жаттығулары. 

1.Текшелер, арасымен жүру 

2.допты алға қарай лақтыру 

Өнім арқылы саралау 

 Қимылды ойын:  

«Тауық қорадаңы түлкі» 

Ойын шартымен таныстыру 

Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

Рефлекция 

Сқрақ-жауап 

Бала үні 

Балаларды мадақтау 

 

-Тірі табиғатқа не жатады? 

-Өлі табиғатқа не жатады? 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау Жетелеуші 

сұрақтар арқылы бақылау 

 3-аялдама. Ой дамыту 

-Тірі табиғаттың адамға қандай пайдасы 

бар? 

-Өлі табиғаттың адамға қандай пайдасы 

Бар? 

Бала үні 

4-аялдама. Аққайың 

- Саламатсызба ақ қайың! 

Біз сіздің жіберген хатыңызды алып сізге 

көмек берейін деп келдік. 

Ақ қайың: Амансыңдар ма 

бүлдіршіндерім менің бұтақтарымды 

қатты жел соғып сындырып тамырым-ды 

кептіріп кетті. Маған су құйып, 

бұтақтарыма көмек-тесіңдерші.  Ақ 

қайың рахметін айтады. 

Бала үні, саралу әдісі 

Балабақшаға қайту.  

Рефлекция 

Педагог жетекшілігмен ойын 

 «Таңдап алда, атын ата»  

ғажайып дорбаның ішінен өлі және тірі 

табиғат бейнелерін таңдап алып,алған 

заттарыңның атын атап,қасиетін айту. 

Балаларды мадақтау.  

 

 

Балалардан көмек 

сұрайды. 

Жеміс ,көкөністер 

жинауға себет керек 

екенін айтады. 

Құрлымдалған ойын: 

«Кірпіге себет 

сыйлаймыз» 

 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

 

 

Топқа бөлу. 

1-топ Жемістер 

2-топ Көкөністер 

1-топ қағазды қиып 

желімдеу арқылы  

себет жапсырады. 

2-топ  ермексазды есу 

арқылы себет жасайды. 

Балаларды 

бақылау.,жеке көмек 

көрсету. 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

 

Сергіту сәті 

Алма баққа барайық 

Алма теріп алайық. 

Ең үлкенін, дәмдісін 

Анамызға сыйлайық! 

Балалардың 

жұмыстарын 

қорытындылау. 

Галеря шарлау әдісі. 

Көркем сөз: «Төрт 

түлікті шақыру» 

Жылқыны - «Құрау-

құрау». 

Сиырды - «Аухау -

аухау» 

Түйені - «Көс-көс» 

Қойды –«пұшайт –

пұшайт» деп шақырамыз 

Ән үйрену. «Қошақаным 

қайда екен?» 

Сөз. жаз: С.Асанов 

Ән.жаз: Ә.Бейсеуов 

Жазда атамның аулына, 

Барып едім қыдырып 

Бір қошақан алдымнан 

Шықты ойнақтап 

жүгіріп. 

Қ-сы: 

Ақ мандайлы ай ма екен, 

Арқа жүні майда екен 

Кеттім қазір сағынып, 

Қошақаным қайда екен. 

Суреттерді қарайды, 

көркем сөзді қайталайды. 

4 к моделі, бала үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

Қортынды 

Сұрақ-жауап 

Бала үні 

 

алға созып отыру. 

2.Тұру. 

3.Б.қ. келу. 

3.Аяқ бұлшықеттеріне 

арналған жаттығулар: 

Б.қ.: аяқ бірге, 

текшелерді кеудеде 

ұстау. 

1.Алға қос аяқпен 

секіру. 

2.Артқа қос аяқпен 

секіру. 

3.Б.қ. келу. 

Тыныс алу: 

-тік тұру; 

-аяқ арасы иық 

көлеміндей алшақ; 

-текшелерді жоғары 

көтеру (ауа жұту); 

-қос қолдағы 

текшелерді үрлеу (дем 

шығару). 

4К моделі, бала үні 

Негізгі қимыл қозғалыс 

жаттығулары. 

1.Допты қос қолмен 

ұстап, шеңберге 

лақтыру. . (Белгіленген 

жерде тұрып, шеңберге 

лақтыру). 

2.Доғалар астынан 

еңбектеп өту. 

(Доғаларды қозғамай 

өту). 4 к моделі, бала 

үні 

Өнім арқылы саралау 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

 

Қимылды ойын:  
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Балалардың жасаған 

себеттерін кірпіге беру. 

Кірпі қуанып,рахмет 

айтып қоштасаыды. 

Жетелеуші сұрақтар 

арқылы бақылау 

 

Қорытынды. 

Не қонаққа келді.? 

-Қандай көмек сұрады. 

Не жасап бердіңдер? 

Балаларды мадақтау. 

 

«Құстар мен 

мысықтар» 

Ойын шартымен 

таныстыру 

Бақылау әдісі: «Жаппай 

бақылау 

Қортынды.                          

Балаларды мадақтау 

Серуенге 

дайындық 

                  Әңгіме  жүргізу.   Серуенге  шыққанда  қауіпсіздік ережелері  туралы  ескерту.   

Киіну: Серуенге шығу,  киімдерінің дұрыс киілуін қадағалау, қатармен жүруге дағдыландыру. 

Серуен: 

 

Картотека №13 

 

       Картотека №15 

 

Картотека №18 

 

Картотека №19 

 

Картотека №20 

Педагог жетекшілігмен  музыкалық   ойындар  

Шортан Мақсаты: Музыка әуенімен еркін билеуге баулу. Көрнекіліктер: Шортан мен кішкентай балықтардың бет пердесі. 

 Шарты: Шеңбер құрып тұрған балалар — аквариумдағы тастар.Үлкен балық — шортан тастардың арасымен, кішкентай балықтарды қуалайды.Кішкенетай балықтар:бул-

бул-бул деп әндететіп қашады.  

Ұсталған балық тақпақ немесе ән орындайды. 

Түлкі мен қаздар Мақсаты: Кейіпкер роліне еніп,музыкалық дыбыстарды мәнерлеу құралдарын жетілдіру.  

Көрнекіліктер:Түлкінің, қаздың бет пердесі. Ойынның шарты:Түлкінің бет пердесін киген бала әндете, музыка әуеніне сай билей қазға келеді.  

Қаз бейнесіне енген бала, әндете жауап береді. Түлкі қазды қуады. Ұсталған қаз әнмен, тақпақпен айыбын өтейді. Түлкі: -Қаңқ,қаңқ қалың қаз, Ұстап жеймін қарным аш!  

Қаздар: -Қой,қой түлкі,сұм түлкі, Балапандар әлі жас! 

Серуеннен  

оралу  

Балаларға  ойын киімдерін шешуді, өз сөрелеріне  киімін жинап таза ұстауды,    үйрету.   Гигиеналық шараларын ұйымдастыру.  Түскі асқа дайындық. 

 

Түскі ас ӘҢГІМЕ ЖҮРГІЗУ. .Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүртінуді, сүлгілерін өз ұяшықтарына ілуді үйрету.. Ұқыпты тамақтану дағдыларына асты  

аздан алып  ішуге,  ас құралдарын дұрыс қолдануға тәрбиелеу. Үстелге дұрыс отырып,тамақтануға ,  нан қиқымын жерге түсірмей, тамақтану әдебін дұрыс 

сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ұйқы             Балалалардың тыныш ұйықтауына жағымды жағдай орнату. Тыныштық сақтау.  

Біртіндеп 

ұйқыдан 

ояту, 

шынықтыру 

шаралары. 

  №1       1. Ояну  

Қандай ғажап керемет, 

Әсем есік ашылды. 

Түрлі - түсті бояулар, 

Аспанда жайылып шашылды 

Ұйқым шайдай ашылды 

№2.     1. Ояну 

Балапандар тұрайық 

Көзімізді ашайық 

Жан-жаққа біз қарайық 

Бір күлімдеп алайық.   

 

№ 3    1. Ояну 

Көзіміздізді ашайық 

Бойымызды жазайық 

Қолмен көзді ұқалап 

Созылып бір алайық.  

 

№4    1. Ояну 

Көзіміз ашылды 

Ұйқымыз басылды 

Дем алдық ұйықтадық 

Шаттанып ойнайық. 

 

№5   1. Ояну 

Оянайық балалар 

Маған тезірек 

қарандар 

Шапалақты  ұрайық 

Орнымыздан   

тұрайық.   
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Бесін ас Қолдарын сабындап жуып, өз сүлгілеріне сүрту,  ұқыпты тамақтану дағдыларын, тамақтану әдебін дұрыс сақтай білуге  дағдыландыру. 

Ойындар, 

дербес 

әрекет. 

Баланың 

жеке даму 

картасына 

сәйкес жеке 

жұмыс 

    М. Монтессори 

технологиясымен жұмыс. 

Геометриялық пішіндермен  әр 

түрлі құрастыру жұмыстарын 

жүргізу. 

Мнемотехника әдісі 

Тақырыбы: Киімдер 

Мақсаты: мнемо кестемен  жұмыс жасай 

отырып, балалардың киімдер туралы  өз 

ойларын толық жеткізе білуге үйрету. 

АҚТ технологиясы-мен 

жұмыс 

Математикалық 

дамытушы ойындар 

Сұрақ-жауап 

Ойын – жаттығу  

«Қуыршықты 

жуындыр» 

Мақсаты:балаларға 

тазалық туралы үйрету. 

Ірі құрылыс 

материалдарымен 

ойындар. 

 

Отан туралы мақал-

мәтелдер. 

Отан — елдің анасы 

Ел - ердің анасы 

Туған жердей жер 

болмас, 

Туған елдей  ел 

болмас. 

 

Серуенге 

дайындық 

    Серуенге шығу туралы балаларға  түсіндіру  жұмыстары.  Киімдерін  дұрыс кие білуге  үйрету.  Аяқ киімнің оң солын түсіндіру. Серуенге шығу.  

Серуен Картотека №1       Картотека № 2 Картотека № 3 Картотека  № 4 Картотека  № 5 

Таза ауада  педагог 

жетекшілігмен 

ұйымдастырылған ойындар 

Қимылды ойын:  

 «Қасқырлар  мен лақтар »  

Мақсаты:  Балаларды  

жылдамдыққа, ептілікке  

тәрбиелеу. 

Таза ауада  педагог жетекшілігмен 

ұйымдастырылған ойындар 

Қимылды ойын 

 «Тақия тастамақ» 

Мақсаты: балалардың зейінің дамыта 

отырып,  

  жылдамдыққа  үйрету. 

 

Таза ауада  педагог 

жетекшілігмен 

ұйымдастырылған 

ойындар 

Қимылды ойын:  

Жасыл қияр» 

Мақсаты:  балалардың тіл 

байлығын 

дамыту,ұйымшылдықққа 

үйрету. 

 

Таза ауада  педагог 

жетекшілігмен 

ұйымдастырылған 

ойындар 

Қимылды 

ойын:«Аңшы» 

  Мақсаты: балаларды 

шапшаңдыққа, 

  ұйымшылдықққа 

үйрету. 

 

Таза ауада  педагог 

жетекшілігмен 

ұйымдастырылған 

ойындар 

Қимылды ойын:   

Өрмекші мен 

шыбын» 

Мақсаты: балалардың 

қимыл-қозғалыс, 

бақылағыштығын 

дамыту. 

Балалардың 

үйге қайтуы 

Ата-аналарға кеңес:«Үйде ойын 

бұрышын  ұйымдастыру». 

Кеңес: мысалы:«Егер ата-аналар 

дүкеннен баланың ұнатқан ойыншығын 

сатып әпермеген жағдайда, өзін қалай 

ұстау қажет. 

Балалар  отбасында өздері  

не істей алатындары 

туралы әңгімелесу.  

Кеңес: «Бала өміріндегі 

ойыншықтың маңызы». 

Ата-аналарға 

тапсырма беру, 

жақсы демалуға тілек 

білдіру 
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ҚОСЫМША  Ж 

 
SPSS ТАЛДАУ 

 АЙҚЫНДАУШЫ КЕЗЕҢГЕ ҚАТЫСТЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР 

1.1. Статистикалық Сипаттамалар мен Қалыптылық Шарты Тесті 

Жасалынған аналіздің қысқаша мазмұны 

 топ Талдау 

 Расталған Расталмаған Жалпы 

 
Қатысуш

ы саны N 

Пайыз Қатысушы 

саны N 

Пайыз Қатысуш

ы саны N 

 Пайыз 

айқындаушыкезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

61 100,0% 0 0,0% 61 100,0% 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

 

Статистикалық сипаттамалар 
 топ Статистика Стандарт

ты қате 

Айқындаушы 

кезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

Орташа 13,0492 ,74856 

Орташа үшін 95% 

сенімділік аралығы  

Төменгі  11,5518  

Жоғары 14,5465  

5% кесілген орташа көрсеткіш 12,6667  

Медиана 11,0000  

Дисперсия 34,181  

Стандартты ауытқу 5,84644  

Ең төменгі 6,00  

Ең жоғарғы 28,00  

Аралық 22,00  

Аралық диапазон 7,50  

Қиғаштық 1,075 ,306 

Куртоз ,094 ,604 

Айқындаушы 

кезең 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

Орташа 13,4068 ,84203 

Орташа үшін 95% 

сенімділік аралығы 

Төменгі  11,7213  

Жоғарғ

ы  

15,0923  

5% кесілген орташа көрсеткіш 13,2476  

Медиана 14,0000  

Дисперсия 41,832  

Стандартты ауытқу 6,46774  

Ең төменгі 5,00  

Ең жоғарғы 25,00  
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Аралық 20,00  

Аралық диапазон 13,00  

Қиғаштық ,279 ,311 

Куртоз -1,312 ,613 

 

 

1.2. Параметрлік Емес Тест Нәтижесі - Mann-Whitney Тесті 

Дәрежелер 

 

топ Қатысушы 

саны N 

Реттік орташа Реттік жиынтығы 

айқындаушыкезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

61 61,43 3747,50 

Қазақ Ұлттық қыздар 

педагогикалық 

университеті 

59 59,53 3512,50 

Жиынтық 120   

 

Статистикалық тест 

қорытындысыa 

 айқындаушы

кезең 

Mann-Whitney U 1742,500 

Wilcoxon W 3512,500 

Z -,300 

Елеулі Sig.  ,764 

a.Айнымалы: топ 

 

1.3. Регрессия Сызықтарының Біртектілігіне Қатысты Тест Нәтижелері 

 

1. топ = Абай атындағы ҚазҰПУ 

 

Қалыптылық тесті 

 топ Колмогоров-Cмирновa Шапиро-Вилк 

 
Статистик

а 

 Еркіндік 

дәрежесі 

Елеулі 

Sig. 

Статистик

а 

Еркіндік 

дәрежесі 

Елеулі 

Sig. 

айқындаушыкезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

,227 61 ,000 ,856 61 ,000 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

,176 59 ,000 ,907 59 ,000 
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Үлгінің қысқаша мазмұны 

Реті R R шаршы 

мәні 

Түзетілген R 

шаршы 

Бағалаудың 

стандартты 

қатесі 

1 ,790b ,624 ,617 3,88885 

a. топ = Абай атындағы ҚазҰПУ 

b. Predictors: (Constant), айқындаушыкезең 

 

2. топ = Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

 

Үлгінің қысқаша мазмұны 

Model R R шаршы 

мәні 

Түзетілген R 

шаршы 

Бағалаудың 

стандартты 

қатесі 

1 ,982b ,963 ,963 1,28522 

a. топ = Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық 

университеті 

b. Predictors: (Constant), айқындаушыкезең 

 
ҚОРЫТЫНДЫ КЕЗЕҢГЕ ҚАТЫСТЫ СТАТИСТИКАЛЫҚ НӘТИЖЕЛЕР 

2.1. Статистикалық Сипаттамалар мен Қалыптылық Шарты Тесті  

 

Жасалынған аналіздің қысқаша мазмұны 

 топ Талдау 

 Расталған Расталмаған Жалпы 

 
Қатысуш

ы саны N 

Пайыз Қатысуш

ы саны N 

Пайыз Қатысуш

ы саны N 

 Пайыз 

Қорытынды 

кезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

61 100,0% 0 0,0% 61 100,0% 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

59 100,0% 0 0,0% 59 100,0% 

Статистикалық сипаттамалар 

 
топ Статистика Стандартты 

қате 

Қорытынды 

кезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

Орташа 22,6393 ,80505 

Орташа үшін 95% 

сенімділік аралығы  

Төменгі  21,0290  

Жоғары 24,2497  

5% кесілген орташа көрсеткіш 22,9690  

Медиана 24,0000  

Дисперсия 39,534  
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Стандартты ауытқу 6,28764  

Ең төменгі 9,00  

Ең жоғарғы 30,00  

Аралық 21,00  

Аралық диапазон 10,00  

Қиғаштық -,709 ,306 

Куртоз -,504 ,604 

Қорытынды 

кезең 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

Орташа 15,8305 ,86667 

Орташа үшін 95% 

сенімділік аралығы 

Төменгі  14,0957  

Жоғарғы  17,5653  

5% кесілген орташа көрсеткіш 15,7006  

Медиана 16,0000  

Дисперсия 44,316  

Стандартты ауытқу 6,65700  

Ең төменгі 7,00  

Ең жоғарғы 27,00  

Аралық 20,00  

Аралық диапазон 11,00  

Қиғаштық ,178 ,311 

Куртоз -1,316 ,613 

2.1. ANCOVA Тестінің Нәтижелері 

1. Екі Топқа Қатысты Түзетілмеген Орташа Мәндер 

 

Субъектілер арасындағы факторлар 

 Мән белгісі N 

топ 

1 
Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

61 

2 

Қазақ Ұлттық қыздар 

педагогикалық 

университеті 

59 

 

Қалыптылық тесті 

 топ Колмогоров-Cмирновa Шапиро-Вилк 

 
Статистик

а 

 Еркіндік 

дәрежесі 

Елеулі 

Sig. 

Статистик

а 

Еркіндік 

дәрежесі 

Елеулі 

Sig. 

айқындаушыкезең 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

,162 61 ,000 ,907 61 ,000 

Қазақ Ұлттық 

қыздар 

педагогикалық 

университеті 

,139 59 ,006 ,915 59 ,001 
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Статистикалық сипаттамалар 

 

Тәуелді айнымалы:   қорытындыкезең   

топ Орташа 

мән 

Стандартты 

ауытқу 

N 

Абай атындағы ҚазҰПУ 22,6393 6,28764 61 

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық 

университеті 

15,8305 6,65700 59 

Жалпы 19,2917 7,29498 120 

 

Субъектілер арасындағы әсерлердің сынақтары 

 

Тәуелді айнымалы:   қорытындыкезең   

Дисперсияның 

көзі 

Квадраттард

ың 

қосындысы 

Еркіндік 

дәрежесі 

Квадраттың 

орташа мәні 

F Маңызд

ылық 

мәні (p 

Ішінара эта-

квадрат әсер 

мөлшері 

η2 

Түзетілген үлгі 5317,638a 1 2658,819 306,438 ,000 ,840 

Кесу 988,339 1 988,339 113,910 ,000 ,493 

Айқындаушы 

кезең 

3927,217 1 3927,217 452,626 ,000 ,795 

топ 1529,262 1 1529,262 176,253 ,000 ,601 

Қате 1015,153 118 8,677    

Жалпы 50993,000 120     

Түзетілген жалпы 

мән 

6332,792 119     

a. R шаршы мәні = ,840 (Түзетілген R шаршы мәні = ,837) 

 

2. Екі Топқа Қатысты Түзетілген Орташа Мәндер 

 

топ 

Тәуелді айнымалы:   қорытындыкезең   

топ Орташа 

мән 

Стандартт

ы қате  

95% сенімділік аралығы 

Төменгі шек Жоғарғы шек 

Абай атындағы ҚазҰПУ 22,804a ,377 22,057 23,551 

Қазақ Ұлттық қыздар педагогикалық 

университеті 

15,660a ,384 14,901 16,420 

а. Модельде пайда болатын ковариаттар келесі мәндерде бағаланады: айқындаушы кезең = 

13,2250. 
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