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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  

зерттеушілік құзыреттілігін Lesson study әдістемесі арқылы дамыту. 

Зерттеу 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. 

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.  

Зерттеу 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. 

Қорғауға ұсынылатын диссертацияның негізгі қағидалары: 

(дәлелденген ғылыми болжамдар және жаңа білім болып табылатын басқа да 

тұжырымдар) 

 - болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

lesson study  әдістемесі арқылы   дамыту – 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. 

-  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. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

-  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың теориялық-әдіснамалық 

негіздері айқындалды; 

- болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік   

құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық және шетелдік 

тәжірибесі сарапталды; 

˗  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың  құрылымдық-

мазмұндық моделі мен әдістемесі дайындалды; 

˗  болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік құзыреттілігін 

lesson study  әдістемесі арқылы дамыту мақсатындағы тәжірибелік-эксперименттік 

жұмыс барысында әдістеменің тиімділігін тексеріліп,  ұсыныстар даярланды.  

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: зерттеу мазмұнының 

ғылыми аппаратқа сәйкестілігімен; автордың бастапқы әдіснамалық және 

теориялық ұстанымдарымен; зерттеудің теориялық және эмпирикалық әдістерінің 

жиынтықтарын пайдаланумен; алынған деректердің дәлелділігімен, тәжірибелік-



эксперименттік зерттеу нәтижелердің математикалық  статистикалық әдістермен 

өңделіп, бастапқы және соңғы көрсеткіштер нәтижелерінің тиімділігімен; зерттеу 

болжамының жұмыстағы нәтижелерінің расталуымен байланысты.  

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен теориялық маңыздылығының 

негіздемесі:   

 1-нәтиже – жаңа. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы дамытудың теориялық-

әдіснамалық негіздері айқындалған; «Зерттеушілік құзыреттілік»  және  «lesson 

study» ұғымдарының мазмұны мен мәні сипатталып, құрылымдалып, нақтыланған;  

2-нәтиже – жаңа. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік   құзыреттілігін  lesson study әдістемесі арқылы дамытудың отандық 

және шетелдік тәжірибелері сараланған; 

3-нәтиже – жаңа. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың  

құрылымдық-мазмұндық моделі компоненттері мен көрсеткіштері беріліп, өте 

жоғары, жоғары, орта және төмен, өте  төмен деңгейлері айқындалып әдістемесі 

жасалған; 

4-нәтиже – жаңа. Болашақ мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

зерттеушілік құзыреттілігін lesson study  әдістемесі арқылы  дамытудың әдістемесі 

жасалған, оның тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы 

тексеріліп, ғылыми негізделген ұсыныстар дайындалған.  

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға 

сәйкестігі: 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. 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.  

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы 1 бап, 22 тармағында 

«инновациялық – білім беру консорциумы... технология инновациялар негізінде 

жоғары білікті мамандар даярлау үшін зияткерлік және өзге де ресурстарды 

біріктіретін бірлескен қызмет туралы тең құқықты бірлестік» деп көрсеткен. Заңда 

көрсетіліп отырған ұғым негізгі ұғымдардың бірі бола тұрып, ЖОО-да болашақ 

мамандарды кәсіби даярлау ісінде субъективті идеяларды жүзеге асыруға тірек 

болады.  

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма 

төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы №133 бұйрықпен бекітілген «Педагогтің 



кәсіби стандартының»: қосымшасындағы «Педагогтік іс-әрекет – бұл бір адамның 

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

қызметінің маңыздылығына ерекше назар аударған. Кәсіби стандарт «Педагог» 

білім бағдарламаларын қалыптастыруға, оның ішінде білім беру ұйымдарының 

қызметкерлерін оқытуға, білім ұйымдарының бітірушілері мен қызметкерлерін 

сертификаттауға арналған құжат.   

 Осы аталған құжаттар мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің зерттеушілік 

құзыреттілігін дамытудың өзектілігін айқындауға және зерттеу жұмысын жазу 

барысында басшылыққа алынды. 

        Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесі: 

(диссертация авторының жарияланымның жалпы көлемінен пайызбен  өлшенген 

үлесі көрсетілген)  

Scopus  деректер қоры базасына кіретін басылымда:   

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 (қосалқы автор: by: 

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

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің зерттеушілік  құзыреттілігін Lesson study 

әдістемесі арқылы дамыту мүмкіндіктері сипатталады. Мақала жазудағы 

докторанттың үлесі 60%.  

ҚР ҒЖБМ Білім және ғылым саласындағы cапаны қамтамасыз ету комитеті 

бекіткен басылымдарда:    

2. Сабақты зерттеу оқытушылардың кәсіби біліктілігін дамытудың тиімді 

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

сериясы- Алматы, №3(63), 2019.  165-169 б., (қосалқы автор: Қыяқбаева Ұ.Қ.) 

Мақала жазудағы докторанттың үлесі 80. 

3. Особенности современного дошкольного образования в Южной Корее: 

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

№1(42), 2020 г., 164-171стр., (қосалқы автор: Намин Ш.) Мақала жазудағы 

докторанттың үлесі 90%.  

4. Lesson study әдістемесі негізінде болашақ мектепке дейінгі ұйым 

педагогтерінің  зерттеушілік дағдыларын дамыту. Абай атындағы ҚазҰПУ 

Хабаршысы, - «Педагогика ғылымдары» сериясы Алматы, №3(48), 2021 ж., 292-296 

б., (қосалқы автор: Альдибекова Ш.А.) Мақала жазудағы докторанттың үлесі 90.  

Алыс-жақын шетелдердегі халықаралық конференцияларында: 

5. Применение принципов духовно модернизации в обучении студентов-

требование времени. Переяслав-Хмельницкий ГПУ имени Григория Сковороды 

Украйна, 25 декабря 2018г., 193-198 стр., (қосалқы автор: Альдибекова Ш.) Мақала 

жазудағы докторанттың үлесі 90. 



6. Болашақ педагогтердің зерттеушілік құзіреттілігін 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. Мақала жазудағы 

докторанттың үлесі 100%.  

7.   Балабақша ойындарының бала психологиясына әсері. Аl farabi journal   8th 

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

(қосалқы автор: Жакупова А., Альдибекова Ш.) Мақала жазудағы докторанттың 

үлесі 80%. 

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 Украины, университет Григория Сковороды в 

Переяславе, 31 января 2022 г.,  139-141 стр. Мақала жазудағы докторанттың үлесі 

100.  

Республикалық және халықаралық конференцияларында: 

9. Болашақ педагог мамандардың кәсіби құзіреттілігін «Lesson Study» 

технологиясы негізінде дамыту. IV Жахандық ғылым және инновациялар 2019: 

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

қаңтар. 256-258 б. Мақала жазудағы докторанттың үлесі 100%.  

10.   Жоғарғы 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., (қосалқы автор: Қыяқбаева Ұ.Қ.) Мақала жазудағы 

докторанттың үлесі 90.   

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., (қосалқы автор: Қыяқбаева Ұ.Қ.) Мақала жазудағы 

докторанттың үлесі 80.  

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. Мақала 

жазудағы докторанттың үлесі 100%. 

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. 

Нұр-Сұлтан (Астана),  8-11 бет. Мақала жазудағы докторанттың үлесі 100%. 



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.,  

(қосалқы автор:  Қожағұлов А., Мамытбаева Ж.) Мақала жазудағы докторанттың 

үлесі 80.   

       

 

 

 

 


