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ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ 

ЖАҢҒЫРТУ ТҰЖЫРЫМДАМАСЫ 

 

I. ТӨЛҚҰЖАТ (НЕГІЗГІ ПАРАМЕТРЛЕР) 

 

Тұжырымдаманың 

атауы 

Қазақстан Республикасының педагогикалық білім беруді 

дамыту Тұжырымдамасы (бұдан әрі-тұжырымдама) 

Әзірлемеге арналған 

негіздер 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы. 2007ж 27 

шілде; 

«Қазақстан-2050» Стратегиясы; 
Қазақстан Республикасының «Ғылым туралы» Заңы (2011 ж.);  

«Қазақстан Республикасының үздіксіз педагогикалық білім беру 

тұжырымдамасы» (2005ж.); 

Қазақстан Республикасының «Жоғары педагогикалық білім беру 

тұжырымдамасы» (2005ж.); 

Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңы 

(2019ж.),  

Педагогикалық қайта даярлау қағидалары (ҚР БҒМ 2020 жылғы 17 

наурыздағы № 110 бұйрығы); 

Өмір бойы оқыту тұжырымдамасы (үздіксіз білім беру) (2021); 

«Білімді ұлт. Сапалы білім беру» Ұлттық жобасы (2021 – 2025 

жылдар); 

Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудың 2025 

жылға дейінгі тұжырымдамасы; 

Қазақстанда педагогикалық білім беруді дамытудың жол 

картасы (матрицасы); 
Техникалық және кәсіптік білім туралы Конвенция; 

Болон декларациясы. 

Мақсаты 
Педагогикалық білім беруді жаңғыртудың негізгі бағыттарын 

әзірлеу және негіздеу 

 

Міндеттері 

1. Педагогтарды даярлаудың халықаралық тәжірибесін зер-делеу 

2. Қазақстан Республикасының педагогикалық білім берудің жай-

күйі мен проблемаларын анықтау 

3. Қазақстан Республикасының педагогикалық білім беруді 

жаңғыртудың әдіснамалық негіздерін анықтау 

4. Қазақстан Республикасының педагогикалық білім беруді 

жаңғыртудың басым бағыттарын әзірлеу 

Тұжырымдаманы 

әзірлеуге жауапты 

мемлекеттік ұйым 

«Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті» 

КЕАҚ 

Тұжырымдаманы іске 

асыруға жауапты 

мемлекеттік ұйымдар 

Қазақстан Республикасының Ғылым және жоғары білім 

министрлігі 
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II. КІРІСПЕ 

 

Соңғы уақытта Қазақстандық педагогикалық білім беру жүйесіне мемлекеттен де, 

жұртшылықтан да жоғары көңіл бөлінуде. 2000 жылдардың ортасынан бастап байқалған 

демографиялық өсу бүгінде көптеген жаңа мектептер салу және сәйкесінше жоғары білікті 

педагог кадрларды даярлау қажеттілігін туғызады. Сонымен қатар, ауылдық және қалалық 

оқушылар арасындағы оқыту нәтижелеріндегі теңсіздік, оқыту сапасының аймақтық 

дифференциациясы және коронавирус әсерінің оқу процесіне теріс "кешіктірілген" әсері 

сақталады. 

 Педагогикалық білім беруді жаңғырту қажеттілігін ескере отырып, педагогикалық білім 

беруді қолдау және жетілдіру бойынша бұрын-соңды болмаған жұмыстар жүргізілуде. 

Мұғалімнің мәртебесі туралы Заң қабылданды, ол мұғалімдердің жалақысын едәуір 

арттырды, педагогикалық жүктеме мен қағазбастылықты төмендетіп, мұғалімдерге магистр 

дәрежесі мен тәлімгерлік үшін қосымша ақы төлеуді қарастырды. Сонымен қатар, педагог 

мәртебесінің жоғарылауы нәтижесінде жастар арасында педагогикалық мамандыққа деген 

қызығушылық та артты, оқуға түсуші талапкерлердің сапасы да артып келеді, бұл ұлттық 

бірыңғай тестілеудің өту балының ұлғаюы және педагогикалық мамандықтарға түскен 

талапкерлердің орташа балдарының жоғарылауы түрінде көрінеді. "Шығу" бақылауы 

енгізілді: ұлттық біліктілік тестілеуі түлектерді мектепке жұмысқа орналастырудың міндетті 

шарты болып табылады. 

Қалыптасқан демографиялық үрдістерді, білікті кадрларға сұраныстың артуын және 

педагогикалық білім беруді жаңғырту үдерісінің қарқын алуын ескере отырып, жоғары оқу 

орындарының алдында жоғары педагогикалық білім беру сапасын қамтамасыз ету және 

түлектер санын арттыру міндеті тұр. Осы міндеттерді іске асыру үшін педагогикалық білім 

беруді дамыту Тұжырымдамасы әзірленді, ол инновация, практикаға бағдарлану және 

педагогикалық білім беруді тарту секілді маңызды аспектілерді анықтайды. 

ЮНЕСКО-ның бағалауы бойынша "білім – бұл жалпы әлемдік игілік, тұрақты дамудың 

барлық 17 мақсатына жетудегі прогрестің ең қуатты қозғаушы күші". Бұл ұстаным 

Дүниежүзілік Банктің ережелерімен расталады: 

- жоғары сапалы білім беру жүйесі өзгермелі қоғамның болжамды қажеттіліктері секілді 

бүгінгі күнді көрсетпейтін ұзақ мерзімді әлеуметтік әсерлерге (нәтижелерге) қол жеткізуге 

бағытталуы тиіс; 

- жаңа сапаға қол жеткізу үшін білім беруді ұйымдастыру және білім беруді басқару 

құрылымы жаңа экономика мен білімге негізделген қоғамның негізгі сипаттамаларын 

көрсетуі керек – ол икемді, инновациялық және болып жатқан өзгерістерді тез қабылдауға 

қабілетті болуы керек; 

- жаңғырту стратегиясын жүзеге асыруда сапаны қамтамасыз ету саясаты туралы 

ұрандардан осы саясатты іске асыру жөніндегі іс-қимылдарға, демек, нақты бағдарларға 

көшу қажет. 

 Қазақстанның білім беру жүйесінде үздіксіз педагогикалық білімге (ҮПБ) ерекше орын 

беріледі, онда жоғары педагогикалық білім (ЖПБ) жүйе құраушы рөл атқарады. 

 Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғыртудың нәтижесі – оның САПАСЫН 

арттыру, ол: 

- кез-келген қоғамның ұзақ мерзімді дамуын айқындайтын негізгі көрсеткіш болып қала 

береді; 

- білім беру қызметінің жан-жақты интегралды сипаттамасы және оның нәтижесі ретінде 

анықталады; 

- мемлекеттер арасындағы өзара сенім қатынастарын, ұлттық білім беру жүйелерінің 

салыстырмалылығы мен тартымдылығын орнатудың негізгі құралы ретінде қарастырылады. 
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Қазақстан өз алдына әлеуметтік жаңғырту, Үдемелі инновациялық индустрияландыру 

және экономикалық интеграция бойынша жаңа ауқымды міндеттер қояды, олардың табысы 

жалпы білім беру, оның ішінде педагогикалық сапамен қамтамасыз етіледі. Дәл осы жүйеде 

бірінші кезектегі өзгерістер болады: білім беру философиясы мен білім беру саясатының 

мазмұнды жаңаруы, ХХІ ғасырдың сын-тегеуріндері жағдайында өздерінің кәсіби 

мүмкіндіктерін толық іске асыратын жаңа типтегі мұғалімдерді даярлау. 

Демек, халықаралық педагогикалық қоғамдастықтың әлемдік білім беру мәдениетінде 

өзінің ұлттық құндылықтарын нығайта отырып, әлеуметтік-гуманитарлық білімнің соңғы 

жетістіктерін ескере отырып, педагогикалық білім берудің заманауи парадигмасына негіз-

делуі тиіс ҮПБ жүйесін озық дамыту қажеттілігі туындады. 

Педагогикалық білім беруді инновациялық дамытудың ғылыми-әдістемелік негізі жаңа 

тұжырымдама болмақ. 

 

III. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІҢ  

ЖАЙ-КҮЙІ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ 

 

 Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы мамандарды даярлау ҮПБ жүйе-

сінде мынадай деңгейлерде жүзеге асырылады: орта білімнен кейінгі (педагогикалық 

колледждер); жоғары педагогикалық білім (педагогикалық институттар, университеттер); 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім. 

 Колледждерде педагогтарды даярлау. Педагогикалық мамандықтар бойынша оқыта-

тын колледждердің барлығы 254-і бар, оның ішінде-қалаларда (90%)/ауылдық жерлерде 

(10%) орналасқан. 

 Техникалық және кәсіптік білім беру жүйесінде педагогикалық мамандықтар бойынша 

контингент (2020 жылғы наурыздағы жағдай бойынша) 72 548 адамды құрайды (білім алу-

шылардың жалпы контингентінің 15,5%), оның ішінде мемлекеттік – 51,4 %, жеке – 48,6% 

білім алуда. Сонымен қатар, педагогикалық мамандықтар бойынша білім алушылардың 

жалпы санынан 24% сырттай оқу нысаны бойынша оқыды. 

 Жыл сайын педагогикалық мамандықтар бойынша колледждерге 16-19 мың адам қабыл-

данады, оның 60%-ы мемлекеттік тапсырыс бойынша. Студенттер келесі мамандықтарға 

артықшылық береді: бастауыш білім (29%), мектепке дейінгі білім беру және тәрбие (26%), 

дене шынықтыру және спорт (20%). 

 Жоғары педагогикалық білім. Мемлекет жыл сайын мұғалімдерге деген қажеттілікті 

ескере отырып, педагогикалық мамандықтарға жеткілікті мемлекеттік тапсырыс бөледі. 

Мәселен, 2019 жылы педагогикалық бағыттар бойынша 11141 грант берілді. Олардың 

ішінде, тек 8,8% (929 адам) «Алтын белгі» төсбелгісінің иегерлері. 

 Соңғы жылдары «Шет тілі мұғалімдерін даярлау», «Педагогика және психология», 

«Арнайы педагогика мамандарын даярлау» секілді бағдарламаларға жоғары конкурс 

сақталады, онда шекті балл тиісінше 127, 121 және 120 балл болды. Сондай – ақ, ҚР БҒМ 

2021 жылы «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласындағы білім беру бағдарла-

маларына түсу үшін ҰБТ өту балын көтерді-кемінде 75 балл. Болашақ мұғалімдердің 

уәждемесін арттыру мақсатында олардың стипендиясының мөлшері 42 мың теңгеге дейін, 

содан кейін 50 мың теңгеге дейін, ал 2022 жылдың қыркүйегінде 56 мың теңгеге дейін 

ұлғайтылды. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі педагогикалық білім беру жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының (ЖЖОКБҰ) магистратурасы мен докторанту-

расында, сондай-ақ білім алушылардың жетекші шетелдік жоғары оқу орындарында оқу 

үшін "Болашақ" халықаралық бағдарламасына қатысуы арқылы жүзеге асырылады. 

Магистратурада даярлау екі бағыт бойынша жоғары білім ББ базасында жүзеге 

асырылады: ғылыми-педагогикалық (2 жыл) және бейіндік (1 және 1,5 жыл). 

Докторантураға «магистр» дәрежесі және кемінде 9 (тоғыз) ай жұмыс өтілі бар адамдар 
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қабылданады. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алу шарттары жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім берудің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларында айқындалған (2018ж.) 

 Бүгінде Қазақстан халықаралық қоғамдастықтың бір бөлігі ретінде өзінің бәсекеге 

қабілетті білім беру траекториясын қалыптастырады және оның сапасын арттыруға бағыт-

талған кәсіби-педагогикалық даярлық міндеттерін шешеді: 

 1. Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі Еуропалық Нұсқаулықтың (ESG) стандарттары 

негізінде сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі әзірленді. Еліміздің барлық педагоги-

калық жоғары оқу орындары тәуелсіз халықаралық және Ұлттық аккредиттеу органдарында 

(НААР, НКАОКО және т.б.) аккредиттеуден өтеді. 

Еліміздің педагогикалық жоғары оқу орындарында «Жоғары оқу орындарының бітіру 

курстары студенттеріне қосымша кәсіптік білім беру бағдарламалары» (2014 ж.) енгізілді, 

оларды МЭСК/КХЕК (Кембридждің Халықаралық Емтихан Кеңесі) сертификатынан өткен 

НЗМ ПШО тренерлері жүргізеді. 

2. Педагогикалық білім мен білім беру практикасындағы барлық жаңалықтар заңнама-

лық-нормативтік құжаттарда бекітілген: 

- ҚР «Білім туралы» Заңына нақтылау, өзгерістер енгізілді; 

- «Педагог» кәсіби стандарты бекітілді (2017); 

- «Педагог мәртебесі туралы» Заң қабылданды (2019); 

- мектеп мұғалімдерін аттестаттаудың жаңа форматы бекітілді (педагогтерді аттестат-

тауды өткізу ережелері мен шарттары); 

- жоғары оқу орындарын автономизациялау туралы заң қабылданды. 

 3. Педагогикалық университеттердегі білім беру процесі тұлғаға бағытталған, 

гуманистік, құзыреттілік, мәдениеттану, полисубектілік, этномәдени, полимәдени және басқа 

тәсілдер аясында жүреді. Еліміздің педагогикалық жоғары оқу орындарында ерекше білім 

беру қажеттіліктері бар балалармен жұмыс істеу үшін мамандар даярланады: педагогикалық 

ББ-да "инклюзивті білім беру"міндетті курсы енгізілді. 

 4. Көптілді оқыту дамуда-жаратылыстану циклінің оқу пәндерін ағылшын тілінде оқыту 

үшін мамандар даярлау жүзеге асырылады. ЖОО-ң ПОҚ тілдік курстар, тағылымдамалар 

мен бағдарламалар, "Болашақ" стипендиялық бағдарламасы, "Өрлеу" БАҰО АҚ, ҚРБҒМ 

CLIL, IELTS тілдік курстары және т.б. шеңберінде тілдік даярлықтан өту мүмкіндігіне ие. 

 5. Білім алушыларды орта білім деңгейінде оқыту және тәрбиелеу процесі "Мәңгілік Ел" 

ұлттық идеясының құндылықтарын және "Рухани жаңғыру" бағдарламасының индикатор-

ларын ескере отырып жүзеге асырылады. Бұл идеялар мұғалімдердің кәсіби дайындығының 

мазмұнында көрінеді. 

 6. 2016-2017 оқу жылынан бастап Қазақстанның барлық мектептеріне орта білім берудің 

жаңартылған мазмұны енгізілді. Тиісінше, педагогикалық жоғары оқу орындарының білім 

беру бағдарламаларына жаңа пәндер енгізілді: «Критериалды бағалау – оқыту мен оқыту-

дағы жаңа тәсіл», «Критериалды бағалау технологиясы», «Оқытуды критериалды бағалау-

дың заманауи технологиялары», «Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістемесі», «Ғылыми 

және педагогикалық зерттеуді жобалау», "Заманауи сабақты жоспарлау» және т. б.; 

 7. Тәжірибеге бағдарланған оқыту технологияларының элементтері – дуальды оқыту 

енгізілуде. Оқу орындарында дуальды оқыту бағдарламаларын іске асыру қағидалары бекі-

тілді. Педагогикалық практиканың барлық түрлерінен өту үшін базалық білім беру 

ұйымдарымен шарттар жасалды. 

 8. СOVID-19 пандемиясы жағдайында педагогикалық білім беру жүйесіне жаңа нысан-

дар – онлайн және қашықтықтан оқыту енгізілді. 

Білім беру ұйымдарын цифрландыру бойынша мақсатты жұмыс жүргізілуде: "педагоги-

калық ғылымдар" саласындағы ББ-ға тиісті пәндер енгізілді, ЖОО оқытушыларына қойы-

латын біліктілік талаптары түзетілді, ЖОО оқытушылары мен болашақ мұғалімдердің жаңа 

нақты цифрлық құзыреттіліктерді игеруі бойынша мақсатты жұмыс жүргізілуде. 
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 9. Шағын жинақты мектептерде (ШЖМ) жұмыс істеу үшін мұғалімдерді даярлау жүзеге 

асырылады: ҚР Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мамандықтарының жік-

теуішіне «Химия-Биология», «Математика-Физика», «Математика-Информатика», «Физика-

Информатика», «География-тарих», «Тарих-Дінтану» бакалавриатының қосарланған маман-

дықтары енгізілді. 

 ШЖМ-ні жас педагогтармен тиімді қамтамасыз ету мақсатында елімізде «Дипломмен 

ауылға!» және «Серпін» әлеуметтік жобасы. 

10. 2000 жылдардың ортасынан бастап байқалған демографиялық өсу 1000 жаңа мектеп 

салуды қажет етті, нәтижесінде білім беру мамандарына деген қажеттілік артты. 

11. Интернационалдандыру педагогикалық білім беру саласын барған сайын жаулап 

алуда. Құрылған «Болон үдерісі және академиялық ұтқырлық орталығы» Қазақстанның 

педагогикалық білім беру жүйесіне Болон процесінің параметрлерін енгізуді ғылыми-әдіс-

темелік және ақпараттық-талдамалық сүйемелдеуді жүргізеді. Бұл халықаралық ынтымақ-

тастық, педагогикалық білім беруді әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау, педагоги-

калық білім берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін кең мүмкіндіктер ашады. 

 12. Қазақстанның педагогикалық жоғары оқу орындарының әлемнің үздік универ-

ситеттерінің халықаралық рейтингіне қатысуының оң үрдісі байқалды. 

Осылайша, Қазақстанда, бүкіл өркениетті әлемдегі секілді, білім беру ұлттық саясатта 

жоғары басымдыққа ие. Ол дәстүрлі түрде ең көп мемлекеттік қаржыландыруды алатын 

екінші сала болып қала береді, адамдарды елдің экономикалық белсенді халқы тобына 

көшуге дайындауда шешуші рөл атқарады және бұл білім беру саласының мамандарын 

сапалы даярлауға байланысты. 

 ҚР-дағы педагогикалық білім берудің нақты жай-күйін талдау жүйедегі оң жаңа-

лықтарды айғақтайды. Алайда бұл оны білім беру саласындағы мамандарды кәсіби даярлау-

дағы бірқатар проблемалардан босатпайды: 

 – оқытудың дәстүрлі ақпараттық-пәндік парадигмасы әлі де басым, оның шеңберінде 

педагогтарды даярлау тез өзгеретін қоғамның сын-тегеуріндеріне сәйкес келмейді.    

 Жоғары педагогикалық және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 

дәстүрлі түрлері де жұмыс істейді; 

-педагогикалық жоғары оқу орындарының білім беру процесінің инновациялық бағыт-

тылығының, ПОҚ-ның инновациялық бағдарлануының және білім алушылардың 

инновациялық қабілеттерін дамытудың жеткіліксіз деңгейі; 

 – оқу-тәрбие процесі студенттерге бағытталған креативті-дамытушылық оқытуға, 

студенттің субъект-субъектілік серіктестік жүйесіндегі қызмет субъектісі ретінде қалып-

тасуына толық бағытталмаған; 

 – болашақ маманның инновациялық-танымдық белсенділігінің төмендігі, білім 

алушылардың мета-пәндік құзыреттіліктері мен Мета дағдыларын қалыптастыруға дайын 

готовстігі көрініс табатын кәсіптік-педагогикалық даярлықты дараландыру мен дербестен-

дірудің тиісті деңгейі емес; 

 -ЖОО-ның білім беру процесі білім алушының саналы өмірлік ұстанымын қалыптас-

тыруға, оның жеке-кәсіби өсу стратегиясын қалыптастыруға жеткіліксіз бағдарланған. Білім 

беру процесінің барлық субъектілерінің адаптивті көшбасшылығын дамыту үшін универ-

ситеттің әлеуеті толық пайдаланылмайды; 

- білім беру ұйымдарында педагогтерді даярлау мен жалпы орта білім беру саласында 

енгізілетін инновациялар арасында алшақтық бар; 

- педагогтардың материалдық техникалық паркінің сәйкес емес деңгейі болашақ 

педагогтердің цифрлық сауаттылығы мен құзыреттілігін дамыту тиімділігін төмендетеді; 

- болашақ мұғалімдердің оқушылардың денсаулығын сақтауға және дамытуға (адамгер-

шілік, физикалық, психикалық, әлеуметтік тұрғыдан) жетілмеген дайындығы, олардың Ден-

саулық сақтау технологияларын жеткіліксіз меңгеруі Қазақстанның өскелең азаматтарының 

денсаулығының төмендеуіне әкеледі; 
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- ауылдық және қалалық жерлерде білім беру сапасы арасындағы теңсіздік, сондай-ақ 

өңірлік саралау түлектердің әртүрлі бастапқы мүмкіндіктеріне алып келеді; 

- ЖОО ПОҚ жалпы білім беретін (ЖББ), базалық (БП) және бейіндеуші (БП) пәндердің іс 

– қимылдарын әлсіз үйлестіру ЖОО-ның білім беру кеңістігінің әлеуетін іске асыруды 

шектейді, жүйеішілік қайшылықты – «Бүтіннің бөліктері арасындағы қайшылықты» шешуге 

кедергі келтіреді; 

- «Педагог» мамандығына ЖББ мазмұнының әлсіз бағыты. Демек, болашақ педагог-

тардың осы дүниетанымдық пәндерді саналы түрде игеруге кәсіби-педагогикалық бағыт-

тылығы мен уәждемесінің төмен деңгейі; 

- көптеген педагогикалық жоғары оқу орындарында оқытудың кредиттік техно-

логиясының қағидаттары толық көлемде іске асырылмайды. Кейбір педвуздарда сақталатын 

ПОҚ-ның үлкен оқу жүктемесі – 600-700 сағат. оқытушыларға ғылыми-әдістемелік және 

зерттеу жұмыстарымен толық айналысуға мүмкіндік бермейді, бұл болашақ мұғалімдердің 

дайындық сапасына әсер етеді. Әлемдік тәжірибеде ЖОО оқытушысының оқу жүктемесі 

250-300 сағатты құрайды.; 

- «Педагогикалық ғылымдар» саласындағы ББ-да болашақ педагогтарды педагог маман-

дығына және таңдалған мамандыққа құндылық қатынасына бағыттайтын пәндер аз 

ұсынылған. Олар: «Педагогикалық мамандыққа кіріспе», «Тәрбие жұмысының теориясы мен 

технологиясы», «Салыстырмалы педагогика», «Педагогика және білім беру тарихы», 

«Педагогикалық этика және педагогикалық шеберлік». ББ-да зерттеу компоненті жоқ; 

- «Мектеп – колледж – ЖОО», «ЖОО-лар» жүйесіндегі әлеуметтік әріптестіктің қолда-

ныстағы тәжірибесі фрагменттік элементтерді сақтай отырып, әрқашан жүйелі сипатқа ие 

бола бермейді; 

- ғылыми дәрежелер беру тетігі жетілмеген (магистрлік және докторлық дәрежелер 

академиялық дәрежелер болып табылады). Бұл «ғылыми педагогикалық мектеп», «ғылыми-

педагогикалық бағыттар» секілді сегменттердің жойылуына және соның салдарынан 

педагогикалық білім беру сапасының төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

ҚР ҮЕҰ жүйесіндегі қалыптасқан жағдай оны прогрессивті халықаралық тәжірибе мен 

білім берудің заманауи әдіснамасы негізінде жаңғырту қажеттігін айғақтайды. 

 

IV. ӘЛЕМДІК ҮРДІСТЕР ЖӘНЕ ПЕДАГОГТАРДЫ ДАЯРЛАУДЫҢ 

ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕСІ 

 

Әлемдік үрдістер мен педагогтерді даярлаудың шетелдік тәжірибесін талдау қазіргі 

қоғамның шындықтары мен міндеттерін ескере отырып, Қазақстанда педагогикалық білім 

беруді дамыту мен болжауда бағдарларға айналуы мүмкін бірқатар маңызды бағыттарды 

анықтауға мүмкіндік берді: 

- білім берудің барлық деңгейлерін, оның ішінде педагогикалық деңгейлерді ескере 

отырып, орнықты даму мақсаттарын іске асыру өзектендіріледі. «Білім (ЮНЕСКО баға-

лауы бойынша) – бұл жалпы әлемдік игілік, тұрақты дамудың барлық 17 мақсатына жетудегі 

прогрестің ең күшті қозғаушы күші». ТДС тұжырымдамасындағы үздіксіз білім беру озық 

«катализатор», адамдарды жаңа білімді, құндылықтарды қабылдауға, өмір салтын өзгертуге 

дайындау арқылы тұрақты даму мақсаттарына қол жеткізу механизмі ретінде түсініледі; 

- «Био-цифрлық университеттің» элементтері түсініледі және бағдарламаланады. 

- педагогикалық кәсіптің ерекшелігін ескере отырып, цифрлық платформаларда дамитын 

физикалық және виртуалды кеңістікті біріктіретін 4.0 форматындағы университет модель-

дері; 

- жоғары педагогикалық білім беру жүйесіндегі бірыңғай әлемдік білім беру 

кеңістігін құруға, ЖОО-ның Педагогикалық процесінің барлық құрамдас бөліктерінің 

интеграциялық әлеуетін кеңейтуге әкелетін интеграциялық процестер күшейтілуде; 
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- жоғары педагогикалық білім берудің жаңа құрылымдары қалыптасуда: универ-

ситеттер құрамында серіктес мектептер қауымдастығы (ЖОО-ның бірнеше колледждермен 

бірлестігі) құрылады. Бүгінгі таңда бұл колледждер университетпен бірге бакалавриаттың 

білім беру бағдарламаларын жүзеге асырады және университеттік колледж мәртебесіне ие, 

педагогикалық университеттердің юрисдикциясына ауыстырылады. Дарынды студенттерді 

тартуға, ЖОО-ның тартымдылығын, бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, үздік мамандарды 

даярлауға бағытталған Honors college білім беру форматы қызықты; 

- басқа тәсілдермен толықтырылады: параллель, дәйекті және балама модель 

(АҚШ) дәстүрлі модельді ішінара сақтай отырып, жоғары оқу орындарында мұғалімдерді 

кәсіби даярлау (міндетті Теориялық оқыту және педагогикалық практикадан өту); «лицензия-

ланған» (licensed) және «жан-жақты дайындалған» (articulated) мұғалімдер бағдарламалары 

арқылы мұғалімдерді даярлаудың балама жолдарын іздеу жандандырылды; 

- оқытудың негізгі және қосымша траекториялары бар білім беру бағдарламалары 

әзірленеді, мазмұнында психологиялық-педагогикалық пәндер, адамгершілік тәрбие 

курстары, элективті курстар өзектендіріледі. Мұғалімнің үздіксіз кәсіби даму жүйесінің 

құрамдас бөлігі ретінде «Мамандыққа кіріспе» бағдарламаларының ерекше маңыздылығын 

түсіну, әр елдегі (Гонконг, Финляндия, Канада) ұлттық тарихи-мәдени ерекшеліктерге негіз-

делген табысты кәсіби қызметке ынталандырудың нақты тетіктерін құру құнды болып 

табылады. Оқытудың өзгергіштігін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін құрылымдық 

модификациялар (әртүрлі білім беру және кәсіптік бағдарламалар мен курстарды таңдау), 

сондай-ақ дайындық мазмұнының әртүрлі конструкциялары байқалады; 

- ұлттық біліктілік шеңберлері (ҰБШ) құрылады және жаңартылады, олардың 

негізінде кәсіптік стандарттар, білім беру бағдарламалары қалыптастырылады, білім беру 

нәтижелерін бағалау критерийлері айқындалады. Ғылыми-практикалық қызығушылық 

австралиялық кәсіби стандарт болып табылады, онда мұғалімнің қасиеттеріне қойылатын 

талаптарды қалыптастыру кәсіптің кіреберісінде де, кәсіби жетілу мен шеберлікке жетудің 

әртүрлі кезеңдерінде де анықталады. Мұғалімдер өздерінің кәсіби қабілеттері мен 

жетістіктерін анықтау үшін стандартты өздерінің кәсіби өсуі мен мансабының үлгісі ретінде 

қолдана алады. Жетекші елдердің мемлекеттік мекемелері жұмыс істейтін оқытудың тиім-

ділігі мен шеберлігінің стандарттары белгіленеді: мұғалімдерді аккредиттеу мәселелері 

жөніндегі ұлттық кеңес-National Council for Accreditation of Teacher Education; 

- кәсіби қызметке түлектер, бастаушы педагогтар ретінде сертификаттаудан кейін 

жіберіледі. Оларға тәуелсіз мұғалім болғанға дейін мектепте тәжірибесі болуы қажет. 

Финляндияда студенттер диплом алғанға дейін бір жыл бойы өз университеттеріне 

бекітілген мектептерде немесе серіктес мектептерде жұмыс істеуі керек; 

- педагогтарды даярлауда үстемдік еткен теория мен философиядан педагогикалық 

практика компонентін (Финляндия, Гонконг) кеңейту, оны өткізу форматының әртүрлілігі; 

мектеппен тығыз әріптестік; көп деңгейлі үздіксіз педагогикалық білімге жаппай көшу 

есебінен олардың практикалық құрамдас бөлігін күшейтуге көшу идеясы жетекші болады. 

Тенденция айқындала түсті: педагогикалық білімнің теориялық және практикалық компо-

ненттерін жақындастыру. Педагогтарды даярлау орталығы жоғары оқу орнының тең құқылы 

серіктесі ретінде басталған Мектепке көшіріледі. Тәжірибелі мектеп мұғалімдері мұғалім-

дерді даярлау ісінде серіктестікке тартылады. Өз кезегінде, «жан-жақты дайындалған 

мұғалімнің» мақсатты бағдарламасы бойынша физика, математика, химия (Ұлыбритания) 

саласындағы ғалымдардың педагогикалық қызметіне рұқсат етіледі. Кәсіптік-педагогикалық 

блоктың оқу курстарын серіктестіктің базалық мектептеріне ішінара немесе толық көшіруге 

бағдар бар. Теориялық оқыту білім беру ұйымдарындағы студенттің практикалық қызметі-

мен үнемі араласып тұратын бірқатар шет елдердің тәжірибесі қызықты. Ұлыбританияда 

жаңа модель салынуда, оған сәйкес университеттер теориялық дайындықтан өтеді, ал 

болашақ мұғалімдердің практикалық кәсіби-педагогикалық дайындығы толығымен мектепке 
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ауыстырылады. Нақты факт университеттің мұғалімдерді даярлау саласындағы басқа инсти-

туттармен байланысының көп түрлілігі болып табылады; 

- педагогтарды оқытудың тәжірибеге бағдарланған модельдерінің кең спектрі 

әзірленіп, енгізілуде. Олар: «клиникалық модель» (clinical model, Шотландия), кәсіби даму 

мектебі " (Professional Development School (PDS) – Ұлыбритания, АҚШ, Франция; жобаларға 

негізделген оқыту моделі; жұмыс орнында оқыту моделі (Австралия, Финляндия) және т. б. 

Оқытудың тәжірибеге бағытталған модельдері мыналармен сипатталады: практикалық 

контекстпен терең байланыс және білімді игерудің жаңа көздерінің пайда болуы, универ-

ситетте де, мектепте де оқытушылардың тең серіктестігі, оқу, тәрбие міндеттерін шешу 

практикасын кеңейтетін оқыту ортасын құру; жұмыс орындарындағы тағылымдамалар, 

педагогикалық зертханалар, жағдайлық зерттеулер, интерактивті драмалар және т. б.; 

- мұғалімге уақыт контекстінде талаптар қойылады: академиялық сауаттылықтың 

жоғары деңгейі (тілдік, математикалық); soft skills метадағдысын дамыту. Мұғалімдердің 

кәсіби дамуының ең жақсы модельдері мен тәжірибелерінде оқыту әмбебап, құзыреттілік пен 

дағдыларды қалыптастыруға бағытталған. Soft skills технологиясын дамыту қажеттілігіне 

байланысты қиындықтарға жауап ретінде Honors College құбылысын мысал ретінде келті-

руге болады; 

- педагогикалық қызметті, мектеп мұғалімінің беделін, тартымды әлеуметтік сая-

сатты дәріптеу есебінен талантты жастарды мұғалім мамандығына тартады. Мұндай саясат-

тың нәтижелері: білім беру қызметкерлерінің сапасын арттыру, оларды жасарту, гендерлік 

міндеттерді шешу; талапкерлерді іріктеу саясаты, педагогикалық мамандықтарға іріктеу 

қағидаларын қатаңдату, мұғалімдік мамандыққа кіруге ерекше жағдайлар жасау: бітіру 

бағдарламалары, тағылымдамалар ойластырылады; 

- педагогикалық білім беру теориясы мен практикасында құндылықты қайта 

бағдарлау байқалды. Батыс Еуропа елдерінде мұғалімнің жеке басын шығармашылық тұлға 

ретінде дамыту алдыңғы қатарға шығады және әртүрлі формалар арқылы жүзеге асырылады: 

менторлық/тәлімгерлік жас мұғалімдерге арналған міндетті «кәсіпке ену» бағдарламасының 

негізі ретінде; әлеуметтік желілер арқылы кәсіби қарым-қатынас; тәжірибе алмасу үшін 

мұғалімдердің жұмыс кестесінде уақыт бөлу, «мұғалім» мамандығын алудың балама жол-

дары, белсенді шағын зерттеулер және т. б.; 

- кәсіптік дамудың жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кезеңдерінде даярлау 

бағдарламаларына енгізілетін зерттеу компонентіне ерекше назар аударылады. ЖОО 

кезеңінде өзінің кәсіби қызметіне ғылыми-зерттеу және талдау тәсілдерінің негіздері 

қаланады. Барлық студенттер теориялық білімді, зерттеу әдістерін қолдана отырып, әртүрлі 

формалар (ғылыми семинарлар мен жобалар және т.б.) арқылы ғылыми-зерттеу жұмыс-

тарына қатысады. Бұл оқыту, дамыту ортасын құруға ықпал етеді (Финляндия, Гонконг); 

- білім беру саясаты, мұғалімдерді даярлаудағы теория мен практиканың өзара 

байланысы; мұғалімнің кәсіби дамуы; кәсіби педагогикалық даярлықтың мазмұны, кәсіби 

және педагогикалық құзыреттілік мәселелері бойынша ғылыми зерттеулердің тақырыбы 

мен көлемінің айтарлықтай өсуі байқалады. Педагогикалық білім беруді дамытудың 

негізі негізінен қазіргі заманғы педагогикалық идеялар (кәсібилендіру, фундаменталандыру, 

интеграция, әмбебаптандыру), сондай-ақ мәдени-ұлттық дәстүрлердің ерекшеліктерін, 

мұғалім мамандығына деген көзқарастарды, оның мәртебесі мен кәсіби жетілуін көрсететін 

идеялар болып табылады; 

- білім беру үдерісін технологияландыру үдерісі жаңартылып, кеңейтілуде, Covid-19 

жағдайымен және оның салдарымен ауырлатылған оқытуды ұйымдастыру форматы 

өзгеруде, педагогтарды кәсіптік даярлауда гибридті оқытудың инновациялық 

технологиялары, мамандық алудың қашықтықтан-онлайн нысандары қолданылады; 

- «Профессорлық-оқытушылық кадрларды дамыту» (Faculty Development Program) және 

"Болашақ оқытушыларды даярлау" (preparing Future Faculty) – АҚШ жаңа үлгідегі ЖОО 

оқытушыларын даярлау бойынша жалпыұлттық (тұлғаға бағытталған) бағдарламалар 
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әзірленіп, іске асырылуда. Жоғары мектептің (АҚШ) «тиімді оқытушысы» профессиогра-

фиялық портретінің негізгі компоненттері анықталды. Болашақ ЖОО оқытушыларын терең 

психологиялық-педагогикалық даярлау қажеттілігі түсініледі, бұл шаралар жүйесін әзірлеуді 

талап етті. Докторлық бағдарламаларды әртараптандыру шеңберінде бірқатар басқа 

дәрежелер пайда болды (өнер докторы (DA) және білім докторы (Ded), білім магистрі 

(MEd)); арнайы сертификаттау бағдарламасын аяқтағаннан кейін «Жоғары білім» қосымша 

біліктілігін беру практикасы кеңейтілді; жаңа педагогикалық мазмұн алған ассистенттік 

институт (оқытушы ассистенті) нығайтылды және дамыды (АҚШ); 

- Батыста жоғары білім берудің дербес моделі сұранысқа ие болады, ол үшін идея 

аксиомаға айналады: жоғары оқу орнының оқытушысы Болашақ маманның жеке басын 

жоғары мектеп мұғалімінің өзін-өзі жеке-кәсіби жүзеге асыруы үшін жағдай жасалған 

жағдайда дамыта алады. Педагогикалық білім берудің маңызды құрамдас бөлігі оқыту-

шылардың жеке өсу динамикасы болып табылады; 

- әлемнің жетекші университеттері қызметінің маңызды бағыты-педагогтың әл-

ауқатын қамтамасыз ету болып табылады. Йель, Гарвард, Принстон, Оксфорд бақыт пен 

әл – ауқат туралы ғылымға арналған оқу бағдарламаларын енгізеді және осы құбылыстардың 

әртүрлі аспектілерін зерттейді, батыс және американдық мектептерде мұғалімдер мен 

оқушылардың әл-ауқатының тұжырымдамалары мен бағдарламалары енгізіледі, оқытушы-

лар мен студенттер университеттерінде мұғалімдердің психикалық денсаулығы мен оқушы-

лардың әл-ауқаты мен оқу үлгерімі арасындағы байланыс зерттеледі. Австралия католиктік 

университетінде (ACU) «Мұғалімдердің психикалық денсаулығын қолдау: алғашқы бес 

жыл» пәні оқытылады. 

 Осылайша, шет елдердің педагогикалық білімінде Қазақстан Республикасында мұғалім-

дердің кәсіби даярлығының сапасын түсіну, түрлендіру және арттыру үшін назар аударуға 

лайық құнды тәжірибе бар. 

 

 

V. ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУДЫҢ НЕГІЗГІ  

ТӘСІЛДЕРІ МЕН ПРИНЦИПТЕРІ 

 

 Білім беру тәжірибесіндегі қалыптасқан жағдай педагогикалық архетиптерді қайта 

қарастыруға және педагогтарды даярлау сапасын арттырудың негізгі платформасы ретінде 

педагогикалық білім берудің жаңа сценарийлерін іздеуге итермелейді. Бұл жағдай жоғары 

педагогикалық білім беруді дамыту парадигмасын қайта қарауды талап етеді. Педагогикалық 

білім берудің парадигмалары деп мұғалімді даярлаудың тұтас модельдерін қалыптастыруға 

және практикада қолдануға мүмкіндік беретін мұғалімнің негізгі ережелері, идеялары, оқыту 

және тәрбиелеу мақсаттары, сондай-ақ педагогикалық қызметі түсініледі (В.Г.Нестеренко). 

Батыс елдерінде педагогикалық білім беруде төрт парадигма монополияны сақтайды: 

дәстүрлі академиялық, технологиялық, индивидуалистік және зерттеушілік-бағдарланған. 

Олар сонымен қатар педагогикалық білім берудің тұтас модельдерін жасауға мүмкіндік 

береді. 

Бүгінгі таңда Қазақстанның педагогикалық білімінде дәстүрлі-академиялық, ақпараттық-

пәндік парадигмадан қазіргі заманғы адамға бағдарланған парадигмаға соңғы көшу 

қажеттілігі туындап отыр. Бұл тәсіл педагогикалық білім беруді өркениеттің жаңа сын-тегеу-

ріндерін ескере отырып, «Педагог – білім алушылар – қоғам» жүйесінде білім алушылардың 

жеке басының интеллектуалдық-рухани, шығармашылық әлеуетін, эмоционалдық-құндылық 

қатынастарын дамытуға дайын педагог тұлғасын даярлауды қамтамасыз етуге қабілетті 

мақсатты процесс, қызмет және жүйе ретінде айқындайды. 

ЖПБ заманауи парадигмасы модельді жобалаудың әдіснамалық бағыты ретінде келесі 

позицияларды анықтайды деп санаймыз: 
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- полипарадигмалық тәсіл. Яғни, парадигма шеңберінде бірнеше басқа парадигмалар, 

теориялар, тәсілдер қатар өмір сүре алады, олар ЖПБ жүйесін теориялық модельге, белгілі 

бір тарихи уақыт кезеңінде мәселелерді шешуге және шешуге бағыттайды. Олар: тұлғаға 

бағытталған, гуманистік, мәдениеттанулық, функционалдық-құзыреттілік, қашықтық, Smart 

– білім беру парадигмасы, жаһандық білім беру кеңістігінде инновациялық ретінде танылған, 

педагогтарды үнемі өзгеріп отыратын қоғам жағдайында кәсіби қызметті жүзеге асыруға 

дайындауды қамтамасыз етеді. 

 Тұлғаға-бағытталған парадигма шеңберінде білім беру процесінің жүйелік факторы – 

өзін-өзі дамыту және өзін-өзі анықтау қажеттілігі бар, оның кәсіби қалыптасуының негізі 

болып табылатын білім алушының тұлғасы. 

 Мәдени бағдарланған білім берудің негізгі құндылықтарына мыналар жатады: адам-

мәдениеттің, өзіндік өмірдің және жеке дамудың субъектісі; білім-мәдени-дамытушы орта; 

шығармашылық және диалог – мәдени-білім беру кеңістігінде адамның өмір сүру және өзін-

өзі дамыту тәсілдері; білім беру орталығы-еркін, белсенді тұлға, басқалармен қарым-

қатынаста және ынтымақтастықта жеке өзін-өзі анықтауға қабілетті адам адамдар мен 

мәдениет. 

 Функционалдық-құзыреттілік парадигмасы педагогты даярлаудың практикалық бағдары 

мен аспаптық бағытын күшейтуге; жеке тұлғаның дербестігі артып келе жатқан әртүрлі 

педагогикалық контексттердің кең өрісінде тиімді өмір сүруге дайындығы мен қабілетін 

дамытуға бағытталған. Ол заманауи білім беру технологиялары мен электронды оқыту 

технологияларын қолдана отырып, өмір бойы оқыту принципіне негізделген. 

 Дистант-онлайн-цифрлық парадигма жеке тәсілді қамтамасыз етеді, білім алушыға 

оқытудың жеке траекториясын құруға мүмкіндік береді. Smart және Steam-білім беру пара-

дигмасының басты мақсаты-ХХІ ғасырдың ақпараттық қоғамының сұраныстарына сәйкес 

білім беру мазмұнын, оқыту және бағалау әдістерін жаңарту, білім беру ортасын өзгерту 

есебінен бәсекеге қабілетті педагогикалық білім берудің жоғары деңгейін қамтамасыз ету; 

- полипарадигмализм жүйе құраушы парадигманың болу мүмкіндігін жоққа шығармай-

ды. Сонымен қатар, белгілі бір кезеңде бірдей білім беру жағдайында бір уақытта бірнеше 

парадигма болуы мүмкін, олардың біреуі басым рөл атқарады; 

- парадигмалардың мазмұнында жаңа дәуірдің құндылықтары (трендтері) сынған: 

жаһандану, үздіксіздік, ізгілендіру, гуманитаризация, интеграция, цифрландыру, субъектив-

тілік, диалогтық, шығармашылық, даму бағыты; 

- парадигма білім беру саласының маманын кәсіби даярлауда стратегия мен техноло-

гиялық сүйемелдеуді білдіреді. Инновациялық технологиялар осы мақсатқа қол жеткізуге 

кепілдік береді: тұлғаға бағытталған (гуманитарлық), диалогтық, АКТ, цифрлық, Smart және 

Steam – технологиялар, сондай-ақ жалпы оқу процесін технологияландыру. 

 Осылайша, ЖПБ парадигмасы полипарадигмалық бола отырып, бәсекеге қабілетті 

мұғалімнің кәсіби дайындығының стратегиясы мен технологиялық қолдауын қамтамасыз 

етеді, бірақ педагогикалық кәсіптің ерекшелігі мен ерекшеліктеріне байланысты тұлғаға 

бағытталған, гуманистік, құзыреттілік парадигмалар идеяларының жетекші рөлімен. 

 Стратегияға (парадигмаға) сәйкес ЖПБ моделін жобалау процесі нақты әдіснамалық 

қолдауды қажет етеді – барабар тәсілдерді таңдау. Жоғары педагогикалық мектептің 

дамуындағы ғылыми бағдар ретінде әдіснамалық тәсілдердің құндылығы: жүйелік, тұлға-

лық-белсенділік, синергетикалық, құзыреттілік, акмеологиялық, аксиологиялық, көпмәде-

ниетті, этнопедагогикалық, интегративті, сондай-ақ тұтас педагогикалық процестің идея-

лары, мұғалімнің қызметке дайындығы. Оқытудың әдіснамалық базасында білім алушылар-

дың жеке ерекшеліктерін және қоршаған ортаның синергетикалық қасиеттерін білім беру 

процесінде жан-жақты есепке алуға бағытталған тұлғаға бағытталған және синергетикалық 

тәсілдердің рөлі күшейтілетіні заңды. 

 Кәсіптік-педагогикалық даярлық міндеттерін практикалық шешу үшін нақты әдіснама-

лық тәсілдің құрамына кіретін мынадай қағидаттар негіз болып табылады: үздіксіздік, 
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сабақтастық, кіріктірушілік, практикаға бағдарлану, вариативтілік, педагогикалық білім 

берудің икемділігі мен ашықтығы. Жаппай репродуктивтіден жеке-шығармашылық деңгейге 

өтуді қамтамасыз етуге арналған жеке-шығармашылық тәсіл өзектендіріледі. Жекелендіреу 

(Индивидуализация) стратегиясымен бірге жүретін вариативті-рефлексивті тәсіл практика-

лық құндылыққа ие, ол мыналарды болжайды: 

- әрбір білім алушының мақсаттарына қол жеткізу нұсқаларын таңдау арқылы кәсіби 

даярлықты құру, жеке және қоғамдық мүдделер арасындағы қайшылықтарды шешу; 

- білім алу нысандарының алуан түрлілігі, білім беру мазмұны (оқу жоспарларының, 

курстардың, бағдарламалардың, оқулықтардың алуан түрлілігі), оқу процесін ұйымдастыру 

нысандары; 

- білім беру траекториясы бойынша қозғалыс кезінде студенттерді қолдау жүйесін құру 

және т. б. 

 Педагогикалық білім беруді жаңғыртудың ұсынылған әдіснамалық негіздері: полипа-

радигма, әдіснамалық тәсілдер, принциптер педагогикалық білім беру моделін құрудың 

басқа стратегиясын, университеттің білім беру процесін сәйкес құруды, жаңа мұғалімнің 

жеке басын қалыптастыруды талап етеді. 

 

 

VI. ҚАЗАҚСТАНДА ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ  

ЖАҢҒЫРТУДЫҢ БАСЫМ БАҒЫТТАРЫ 

 

 Қазақстанда педагогикалық білім беруді жаңғыртудың басым бағыттарын айқындау 

үшін әлемдік үрдістер, жетекші идеялар, сондай-ақ жаңа үлгідегі педагогтарды даярлаудағы 

әдіснамалық тәсілдер мен қағидаттар бағдарланған. 

1. Педагогикалық кадрларға қажеттілікті болжау. Қазіргі уақытта Қазақстанда 

еліміздің түрлі өңірлері бойынша педагогикалық кадрларға қажеттіліктердің біркелкі 

бөлінбеуі байқалады. Сонымен қатар, орыс тілінде оқытатын кадрлардың айтарлықтай жетіс-

пеушілігі байқалады. Сонымен қатар, ЖОО-да ББ іске асыру, рентабельді толыққанды оқу 

топтарын қалыптастыру процесінде сынақтан өткізеді. Бұл кадр тапшылығына, сондай-ақ 

орыс тілінде оқытатын мектептердегі педагогикалық кадрлардың есеюіне әкелуі мүмкін. 

Осылайша, педагогикалық кадрларды даярлауды жоспарлаудың маңызды аспектісі өңір-

лер деңгейінде кадрларға қажеттіліктерді болжау жүйесін құру қажеттілігі болып табылады. 

Мұндай жүйе демографиялық мәліметтерге негізделіп, болжамды қажеттілікті статисти-

калық тұрғыдан болжауы керек. Статистикалық модельде туудың қолда бар көрсеткіштері, 

көші-қон сальдосы, білім деңгейлері бойынша балалар санының өзгеруі, педагог кадрлардың 

есеюі, кадрлардың тапшылығы/артық болуы қандай пәндер бойынша бар және күтілетіні, 

инклюзивті білім беру қажеттіліктерін есепке алу қамтылуға тиіс, (НОБД) ҰБДҚ деректері 

кеңінен пайдаланылуға тиіс. Сонымен қатар, мұндай болжау мұғалімдерге қандай пәндер 

қажет екенін ескеруі керек, оның ішінде жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдар-

ламаларында мектептердің басшы құрамын оқыту қажеттілігі. Орыс тілінде оқытатын мек-

тептер үшін педагог кадрларды даярлау үшін мемлекеттік білім беру гранттарын квоталауды 

қарастырған жөн. 

 2. Айқын инновациялық бағыты бар ЖОО-ның бірыңғай білім беру кеңістігін 

(ББК) құру. Қоғамның инновациялық даму стратегиясы ЖПБ-ны үздіксіз білім алуға және 

кәсіби дамуға дайын түлектерді даярлауға бағыттайды. Мұндай кәсіби даярлықтың шарты 

инновация режимінде жұмыс істеуге қабілетті ЖОО-ның барлық ПОҚ-ның күш-жігерімен 

(ББК) құру болып табылады. 

 (ББК)-нің жұмыс істеуі ЖОО ПОҚ-ның ынтымақтастығы мен өзара іс-қимылы, ЖБП, 

БП (базалық пән), БП (бейіндік пән) блоктары бойынша педагогикалық жүйе ішіндегі 

интеграциялық процестермен байланысты. Табысты жұмыс істейтін (ББК) нәтижесі – кең 

ойлау диапазоны бар түлектің тұтас тұлғасы. 
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 Айқын инновациялық бағыты бар (ББК) пәнаралық-интегративті, практикаға бағдар-

ланған, зерттеу-проективті, тұлғалық-кәсіби сипатқа ие педагогикалық білім беру мазмұнын 

жүйелі жаңартуды көздейді. Бұл жаңартылған білім беру бағдарламаларында (ББ), ЖБП, БП 

(базалық пән), БП (бейіндік пән) блоктары пәндерінің оқу бағдарламаларында, ЖОО-ның 

Педагогикалық процесінің нысандарында, әдістерінде, технологияларында көрініс табады. 

Педагогикалық білім беру саласындағы ББ әртүрлілігі жоғары курстарда оқытудың 

мамандандырылған траекторияларын таңдаудың кең және икемді мүмкіндіктерін ұсына 

отырып, дайындықтың бір бағыты бойынша интеграцияланған ББ әзірлеу контекстінде 

оңтайландырылуы тиіс. Бағдарламаларды major/minor форматында, сондай-ақ ШЖМ үшін 

оқыту бағдарламаларын енгізудің неғұрлым кең әлеуеті үшін бағдарламалардың құрылымын 

жетілдіру қажет. 

 «Педагогикалық білім берудің әлеуетін күшейту» (ҚР БҒМ) жобасы шеңберінде 

әзірленген педагогтерді даярлаудың 30 ББ іске асыру ұсынылады, олардың негізгі міндет-

тері: мұғалімдердің кәсіби құзыреттерін қайта бағалау және толықтыру; педагогикалық білім 

берудегі және түлектердің бейіндеріндегі орта білім берудің жаңа тәсілдерін көрсету; 

бастауыш және орта білім беру талаптарына сәйкестігі болып табылады. 

 Болашақ маманды даярлаудағы тәрбиелік аспект (ББК)-нің кәсіби бағыты арқылы 

шешіледі.(ББК)-де дәстүрлі кәсіби маңызды тұлғалық қасиеттермен қатар (КМТҚ) жаңа-

бейімделгіш көшбасшылық сұранысқа ие. Педагог-бейімделгіш көшбасшының өмірлік 

маңызды жоспарларын қанағаттандыруға ықпал ететін дамыған қасиеттері мен сапалары бар: 

табысты, бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие болу; командада табысты жұмыс істеуге, 

кәсіби және жеке өсу стратегиясы мен бағдарламасын құруға қабілетті. 

3. Болашақ мұғалімдерді тәжірибеге бағдарланған кәсіби даярлау. 

Дайындық сапасы дәстүрлі және инновациялық тәжірибеге бағытталған оқыту түрлері 

мен технологияларын шығармашылық қолдану арқылы шешіледі. 

Оқытудың тәжірибеге бағытталған түрлерін жүзеге асыру құзыреттілік және басқа 

тәсілдер негізінде оны шешудің әртүрлі нұсқаларын қамтиды: 

- қазақстандық дуальді-бағдарланған оқыту жүйесін кәсіби даярлау процесіне құру және 

енгізу, бұл оның теориялық-әдіснамалық негіздемесін, нормативтік –құқықтық және ұйым-

дастырушылық – нәтижелі қамтамасыз етілуін көздейді; 

- жоғары педагогикалық кәсіптік білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарт-

тарына, орта педагогикалық кәсіптік білім беруден кейін, дуальді-бағдарланған оқытуды 

енгізу бойынша ҚР жалпы орта білім беру стандарттарына өзгерістер мен толықтырулар 

енгізу. Дуальды оқыту элементтерін болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығына қосу 

студенттердің нақты педагогикалық қызметке сәтті бейімделуі мен енуінің факторы болып 

табылады; 

- оқыту ретінде квази-кәсіби орта құру, онда педагогикалық еңбектің мазмұны модель-

денеді және оқу іс-әрекеті болашақ мұғалімнің кәсіби қызметіне айналады (А.А.Вербицкий); 

- студенттердің педагогикалық еңбектің, кәсіптің құндылықтары, мәні туралы түсі-

ніктерін кеңейтетін, олардың қызметін жандандыратын және педагогикалық кәсіпті игеруге 

деген ынтасын арттыратын студенттерді оқытудың белсенді, белсенді технологияларын, 

әдістерін, нысандарын (даулар, рөлдік және іскерлік ойындар, интерактивті драмалар, 

педагогикалық зертханалар, жағдайлық зерттеулер және т. Б.) қолдану; 

- жоғары оқу орындары мен білім беру ұйымдарының өзара іс-қимылының әртүрлі 

нысандары, оның ішінде білім беру субъектілерінің желілік өзара іс-қимылы, мектептер, 

колледждер мен жоғары оқу орындарының ғылыми зерттеулерді жобалаудағы ынтымақ-

тастығы. Педагогикалық жоғары оқу орындары мен мектептер арасындағы қызметті нәти-

желі басқару және үйлестіру үшін кафедралар немесе басқа құрылымдық бөлімшелер 

құрылуы тиіс; 

- жоғары оқу орындарында оқытудың дуальді-бағдарланған форматына сәйкес элективті 

пәндерді ББ-ға енгізу; 
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- тәжірибеге бағытталған модельдердің фрагменттерін қосу: «клиникалық модель», 

жобалар негізінде оқыту моделі университеттің білім беру процесіне. Ресми түрде мұндай 

кешенді, интегративті тәсіл дайындықтың бейіндік бағыты бойынша білім беру 

бағдарламаларына енгізілуі керек. Бұдан басқа, «колледж ↔ мектеп ↔ ЖОО» жүйесінде 

әлеуметтік әріптестік қатынастарын нормативтік-құқықтық реттеу қажет; 

- болашақ педагогтарды бірлесіп даярлау жөніндегі жүйелі бағдарламаны әзірлеу, ЖОО-

ларды мектептерді сенімгерлік басқаруға тарту, базалық мектептерге қамқорлық жасау 

практикасын жандандыру, ЖОО оқытушылары мен мектептердің тәжірибелі мұғалімдерін 

оқу пәндерін бірлесіп оқытуға белсенді тарту арқылы бизнес-құрылымдармен және ҒЗИ-мен, 

жұмыс берушілермен (білім беру ұйымдарымен) әріптестіктің фрагменттік сипатын жою. 

Бұл тәсіл университет пен мектепті өзара байытуға ықпал етеді; 

- «Педагогикалық ғылымдар» білім беру саласының ББ мазмұндық бөлігіндегі жеке 

аспектіні тереңдету үшін 1 – курста БП (базалық пән) цикліне, «Педагог» мамандығына 

кіріспе – Практикум» (Кәсіби семинар) пәнінің міндетті компоненті блогына енгізу қажет. 

Осы пәннің мақсаттары мен міндеттері: болашақ мұғалімдердің педагогикалық бағытын 

қалыптастыру, олардың педагогикалық қызметтің жеке және әлеуметтік маңыздылығын 

түсінуі, Soft skills, эмоционалды интеллект, өзінің кәсіби қызметінің нәтижелері үшін 

жауапкершілікті қалыптастыру. Пән студенттердің педагогикалық іс-әрекеттің ерекшелік-

терін нақты дәлелді кәсіби таңдаумен байланыстыру үшін жағдай жасауға, сондай-ақ шығар-

машылық педагогикалық әлеуетті ашуға, үздіксіз педагогикалық білімге деген көзқарас пен 

дайындықты қалыптастыруға және жеке даму мен кәсіби өсудің жеке стратегиясын 

жобалауға жағдай жасауға бағытталған. 

 Пәннің мақсатына қол жеткізуге: 1-курста өндірістен қол үзіп екі апталық практиканың 

болуы, қонақ дәріскерлерді, тәжірибелі мұғалімдерді, табысты түлектерді тарту және «Педа-

гогикалық шеберліктің шағын академиялары», «Педагогикалық олимпиада», «Педагоги-

калық студия» секілді т.б. сабақтан тыс жұмыстардың нысандарын нәтижелі пайдалану 

ықпал ететін болады.; 

- білім алушылардың қосымша білім беру жүйесін қарқынды дамыту, оның жаңа сапалы 

жағдайға көшуі жүйені білікті мамандармен қамтамасыз ету қажеттілігін негіздейді. Ол үшін 

БББ-ға балаларға қосымша білім беру пәндерін енгізу ұсынылады; 

- дуальды оқыту элементтерін болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындығына қосу 

студенттердің нақты педагогикалық қызметке сәтті бейімделуі мен енуінің факторы болып 

табылады. Дуальды оқыту технологиясы студенттердің психологиялық-педагогикалық, 

әдістемелік, пәндік білімдерін тереңірек түсінуге және оқыту мен тәрбиелеу дағдыларын 

табысты қалыптастыруға және дамытуға ықпал етеді; 

- оқытудың аралас және гибридті түрлерін қолдану онлайн және бетпе-бет форматтардың 

артықшылықтарын біріктіруді көздейді, сондықтан профессорлық-оқытушылық құрамның 

сапалы әдіснамалық, әдістемелік дайындығы және ЖОО-ның технологиялық 

жарақтандырылуы жағдайында кәсіби даярлықтың жоғары тиімділігіне әкеледі; 

- hard skills-ті дамыту үшін оқытудың клиникалық моделі (педагогикалық клиника, 

психологиялық клиника, психология, арнайы педагогика кабинеттері), сондай-ақ болашақ 

педагогтің тұрақты кәсіби даму қажеттілігін шақыруға бағытталған ынталы оқыту 

перспективалы және тартымды. 

4. Үздіксіз педагогикалық практиканы жетілдіру. 

Үздіксіз педагогикалық практика (ҮПП): ізгілендіру, тұлғаға бағдарланған, белсенділік, 

аксиологиялық, құзыреттілік, технологиялық, дуалды тәсілдер, білім беруді демократия-

ландыру және интеграциялау идеяларын енгізуге; ЖОО-дағы оқу-тәрбие қызметінің бүкіл 

жүйесін болашақ педагогтың креативті-дамыған, кәсіби құзыретті тұлғасын қалыптастыруды 

қамтамасыз ететін жағдайлар жасауға бағдарлауға; шығармашылық инновациялық тәсілге 

ықпал етеді оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыруға. 
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ҮПП әр курста өткізіледі және оқу (таныстыру) психологиялық-педагогикалық, педаго-

гикалық, өндірістік педагогикалық практика түрлерін қамтиды. Білім беру саласында ББ 

әзірлеу кезінде "Педагогикалық Ғылымдар" ұсынылады: 

- БП (базалық пән) циклінің жалпы көлемінен көлемі кемінде 4 кредитті құрайтын 1-2 

курстың кәсіби практикасынан өтуді БП(базалық пән) цикліне қосу; 

- БП(бейіндік пән) циклінің жалпы көлемінен көлемі кемінде 20 кредитті құрайтын 3-4 

курстың педагогикалық және өндірістік практикадан өтуі БП (бейіндік пән) цикліне енгі-

зіледі. 

Тәжірибенің әр түрінің мақсаттары, нақты міндеттері мен бағдарламасы бар. ҮПП 

игерілетін кәсіптің тұтас құрылымының негізгі компоненттерін контентіне біріктіреді, 

бакалаврдың кәсіби даярлығының қисынды аяқталуын қамтамасыз етеді және теориялық 

оқыту нәтижелерін бекітуге, практикалық дағдылар мен құзыреттерді игеруге, инновациялық 

технологияларды игеруге бағытталған. Кәсіптік практика бағдарламасы өзінің мазмұны 

бойынша ББ бейінін, практика түрінің ерекшелігін, бакалаврларды даярлаудың кәсіптік 

стандарттары мен ББ талаптарын, база мен практика объектісі қызметінің сипатын көрсетеді. 

Тиісінше, ұйымды таңдаудың нақты бірыңғай критерийлері негізінде педагогикалық прак-

тика базасы ретінде таңдау және анықтау көзделеді. Педагогикалық практиканы ұйымдас-

тыруға дамудың инновациялық түрі (НЗМ, «Мирас», БИЛ және т.б.) бар мектептерді 

неғұрлым белсенді тарту керек. Кәсіптік практика кезеңіндегі студенттер қызметінің маз-

мұнын МЖМБС өзгеруіне байланысты жаңарту және ғылым мен техниканы (психоло-

гиялық-педагогикалық, әдістемелік және т. б.) даярлаудың тиісті бағытына сәйкес заманауи 

жетістіктерді көрсету ұсынылады. инновациялық технологиялар, оқыту мен тәрбиелеу 

тәсілдері мен стратегиялары. 

 Практика жетекшілері ретінде ЖПБҰ-нан профессорлар, доценттер, тәжірибелі оқыту-

шы-әдіскерлер ғана емес, сонымен қатар педагогикалық қызметте кемінде 5 жыл өтілі бар, 

"Педагог-сарапшы" санатынан төмен емес практика базасынан ментор (тәлімгер) тағайын-

далады, бұл ретте тәлімгер сарапшы болып табылады, дамыған коммуникативтік дағды-

ларды меңгереді, тәжірибеде икемді қарым-қатынас; жұмыста тұрақты нәтижелерге ие; бай 

өмірлік тәжірибе; кәсіби тәжірибемен бөлісуге қабілетті және дайын. 

 Педагогтің теориялық және практикалық дайындығының бірлігі педагогикалық 

практиканы ұйымдастыру кестесінде көрініс табуы мүмкін: 1 КУРС-2 семестр ішінде 1 Күн 

(6 сағат) (1/5); 2 курс – бүкіл оқу жылы ішінде 1 Күн (6 сағат) (1/5); 3 курс-3 күн (6 сағаттан) 

оқу жылының барлығы (3/3); 4 курс – оқу жылының ішінде 5 күн (6 сағаттан) (1/5). 

Бұл ретте үздіксіз педагогикалық практика білім берудің екі секторының – орта және 

жоғары педагогикалық өзара жауапкершілігі ретінде қарастырылуы тиіс. Мектептердің 

тәлімгерлігі ішінара мектеп мұғалімдеріне тәлімгерлік үшін қосымша ақы төленетін сағаттар 

есебінен жүзеге асырылуы керек. 

5. Болашақ мұғалімнің жеке құрылымындағы зерттеу компонентінің дамуы. 
Педагогикалық білім беруді дамытудың ажырамас, құрамдас бөлігі-әдістемелік зерттеу 

мәдениетінің жеткілікті деңгейі бар педагогтың басшылығымен білім алушылардың 

сұранысқа ие зерттеу дағдыларын меңгеруін күшейтетін зерттеу компоненті. Зерттеу 

қызметінің негізгі дағдыларын меңгерместен, мектеп біліміндегі инновациялардың серпінді 

дамуын күтуге болмайды. 

Тиісінше, бакалавриат ББ мазмұнында «Зерттеу әдістері», «Іс-әрекетті зерттеу» (action 

research) пәндерінің БП блогына енгізу көзделеді. 

Қорытынды (жобалық және дипломдық) жұмыстардың кем дегенде жартысы эмпири-

калық сипатта болуы керек. 

Ғылымға бағдарланған студенттерді жоғары оқу орнынан кейінгі білім алуға ынта-

ландыру керек: бакалавриат-магистратура-докторантура. 

Білім беру саласында және ғылыми-педагогикалық мектептер шеңберінде зерттеу қызме-

тін профильдеу және зерттеулерді дамыту қажет. 
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Педагогикалық жоғары оқу орындарының басшылары мен оқытушыларының зерттеу 

құзыреттерін арттыру бойынша жүйелі жұмыс жүргізу көтермеленеді. Министрлік, білім 

басқармалары деңгейінде зерттеу жүргізу үшін білім беру ұйымдарына педагог-зерттеуші-

лердің қол жеткізуін қамтамасыз ететін ережелерді нормативтік тұрғыдан бекіту ұсынылады. 

 Ғылыми құрамдас бөлікті күшейту үшін шарттық негізде «ЖОО» буынын күшейту 

маңызды. Жоғары оқу орындары мен республикалық ғылыми ұйымдардың күш-жігерін 

біріктіру үлкен пайда әкелетіні сөзсіз, өйткені ол зерттеу үлгісіндегі университеттерді 

қалыптастыруға, халықаралық деңгейде бәсекеге қабілеттілік пен тануға, ғылыми-зерттеу 

қызметінің нәтижелерін білім берудің озық әдістемелері мен технологияларына аударуға 

ықпал етеді. Интеграцияланған диссертациялық кеңестердің қызметі, жетекші инновациялық 

зертханаларда жұмыс істеу мүмкіндігі, докторанттар мен магистранттардың жетекші ғылыми 

диссертациялық зерттеулеріне басшылық жасау тек университеттерге ғана емес, сонымен 

қатар білім алушылар қатарынан ғылымның кадрлық резервін дайындау тұрғысынан 

республикалық ғылыми ұйымдарға да пайда әкеледі. 

 Осылайша, «Педагогикалық ғылымдар» саласында кадрлар даярлауды жүзеге асыратын 

жоғары оқу орындары жүргізетін ғылыми-зерттеу жұмысы елдегі педагогикалық білім 

беруді жаңғыртуға бағытталған қолданбалы пәнаралық ғылыми зерттеулер жүргізуге бағыт-

талуы тиіс. Осыған байланысты педагогика ғылымдары саласында ғылыми-зерттеу жұмыс-

тарын жүзеге асыруға қойылатын негізгі талаптар бар: 

 * жүргізіліп жатқан педагогикалық зерттеулердің халықаралық және Ұлттық басым-

дықтарға сәйкестігі; 

 * үздіксіз педагогикалық білім беруді дамыту проблемаларын интеграцияланған және 

пәнаралық ғылыми зерттеулерді ұйымдастыру; 

 * елімізде педагогикалық білім беруді жаңғырту мақсатында орындалатын ғылыми 

бағдарламалардың инновациялық сипатын қамтамасыз ету; 

 * үштікті қамтамасыз ету: ғылым – білім – практика; 

 * жоғары оқу орындарында күтілетін ғылыми нәтижелерге қол жеткізу үшін қолайлы 

зерттеу экоортасын құру. 

 6. Педагогтің басқарушылық құзыреттерін күшейту. Бұл бакалавриаттың 3 курсына, 

«Білім берудегі Менеджмент» пәнінің БП(базалық пән) цикліне қосу арқылы мүмкін болады. 

Пәннің мақсаты: болашақ мұғалімнің сыныптың тұтас педагогикалық процесін басқару 

бойынша кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру, оның көшбасшылық қасиеттерін дамыту, Soft 

skills, эмоционалды интеллект және т. б. магистратура деңгейінде мектеп басшыларына(орта 

білім беруді жаңғырту жобасы шеңберінде), тестологияға, мемлекеттік тапсырыс негізінде 

куррикулум дизайнына арналған Білім берудегі менеджмент бағдарламалары әзірленуде. Әр 

түрлі оқыту форматында жүзеге асырылатын білім беру менеджерлерін даярлау бойынша ББ 

әзірлеу мүмкін. Олар: онлайн, аралас, гибридті. 

 7. Болашақ мұғалімдерді даярлауда ұлттық мазмұнды дамыту. 

 Қазақстан көпұлтты, көпконфессиялы, көптілді мемлекет. Тиісінше, мұғалімнің 

дайындық моделі осы ерекшелікті ескеруі керек. Педагогты мәдениет адамы ретінде тәрбие-

леу, оның ұлтына қарамастан, ЖОО-ның бірыңғай білім беру кеңістігінде кәсіби даярлықтың 

мазмұны, құралдары, нысандары, әдістері арқылы қалыптастырылады. Патриотизм, 

азаматтық, белсенді өмір сүру қабілеті және Көпмәдениетті ортадағы диалог-Болашақ 

мұғалімдердің ұлттық сана-сезімін қалыптастыру көрсеткіші. Жеке тұлғаның ұлттық сана-

сезімінің жоғары деңгейін тәрбиелеу оны қалыптастыру мен дамыту бойынша арнайы 

мақсатты жұмыспен байланысты. ЖОО-да оқудың алғашқы кезеңдерінде «Ұлттық тәрбие» 

сынды пәндер орынды болуы мүмкін. Мұндай пәннің мазмұнының жетекші идеясы үш 

жазықтықтың сынуы арқылы болашақ мұғалімдердің ұлттық сана-сезімін дамыту болуы 

мүмкін. Олар: этноформативті, азаматтық, жалпыұлттық. 

8. ЖОО ПОҚ-ның кәсіби әл-ауқатын арттыру үшін жағдай жасау бойынша жұмыс. 

ББК-н сәтті құру және оның міндеттерін шешу оның барлық субъектілерінің, ең алдымен 
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білім алушылар мен ПОҚ-ның кәсіби әл-ауқаты (бақыты) (КӘА) болған жағдайда ғана 

мүмкін болады. 

Жоғары мектеп мұғалімінің "кәсіби әл-ауқаты" феномені кәсіби қызметтегі психология-

лық әл-ауқат деп түсініледі және бірқатар компоненттерді қамтиды: студенттермен және 

білім беру ортасының басқа қатысушыларымен жағымды өзара әрекеттесу, оқытушылық 

қызметтің оң нәтижелерімен, эмоционалды қолайлы еңбек жағдайларымен және т. б. кәсіби 

әл-ауқат жағдайы тек мұғалімнің ғана емес, сонымен қатар мұғалімнің қызмет сапасы мен 

нәтижелеріне әсер ететін фактор болып табылады оқытудың басқа субъектілері. Сондықтан 

оқытушының, студенттердің, магистранттардың және басқа да қатысушылардың КӘА-н 

барлық педагогикалық білім берудің ББК-нің маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастыруға 

болады. 

КӘА-н сүйемелдеу зертханаларды, арт-терапия студияларын, салауатты өмір салтын 

құрумен, сондай-ақ психологиялық әл-ауқатты бағалау (мониторинг, скрининг) құралдарын, 

алдын алу және түзету бағдарламаларын әзірлеумен, оқытушыларды, оқушылар мен сту-

денттерді оқыту және тәрбиелеу практикасына Денсаулықсақтау технологияларын енгізумен 

байланысты болуы мүмкін. Кәсіби әл-ауқат технологиясының болашақ мұғалімдерін оқыту 

және оқыту қажеттілігі туындайды, өйткені бұл фактор олардың болашақ кәсіби қызметіне 

әсер етеді. Осы мақсатта педагогикалық мамандықтардың білім беру бағдарламаларын 

түзету бойынша ұсыныстар енгізуге болады. 

9. Үздіксіз педагогикалық білім беру жүйесіндегі инновациялар (ҮПБ). 

Кәсіби дайындықтағы инновациялық процестер ҮПБ жүйесінің құрылымдық-мазмұндық 

қайта құрылуына себеп болды. 

ҮПБ ұсынылған құрылымы: 

1 деңгей-Педагог мамандығына жоғары оқу орнына дейінгі кәсіптік бағдар беру; 

2 деңгей-орта білімнен кейінгі білім; 

3 деңгей-жоғары педагогикалық білім; 

4 деңгей-жоғары оқу орнынан кейінгі білім; 

5 деңгей-ПОҚ біліктілігін арттыру жүйесі. 

1 деңгейде континуумды қамтамасыз ету қажет, онда орта мектепте «мұғалім» 

мамандығына бағдарлану үшін траекторияны таңдау құқығымен жағдайлар жасалады. 

Мектеп ↔ колледж ↔ ЖОО немесе мектеп ↔ ЖОО. Сондықтан ҮПБ жүйесінің осы 

деңгейін қайта құру және нығайту қажет. Білім беру ұйымдарындағы кәсіптік бағдар беру 

жұмысында құнды дәстүрлі Нысандар сақталуда және жаңа АКТ және компьютерлік 

желілерді кеңінен пайдалана отырып, инновациялық нысандармен толықтырылуда. Бұл 

жалпы білім беретін ұйымдардағы педагогикалық сыныптар, педагогикалық сынамалар, 

жоғары оқу орындары мен колледждер жанындағы Болашақ педагогтардың (бағынысты) 

мектептері, педагогика бойынша мектеп факультативтері, оқушылар портфолиосы, оқушы-

лардың педагогикалық олимпиадалары, ЖОО құрылымындағы дайындық педагогикалық 

курстары мен бөлімшелері, сондай-ақ мектептен тыс ұйымдардағы балалардың бейінді 

қосымша дамуы. Ең тартымды құралдарды, серіктестермен, ата-аналар қауымдастығымен 

өзара әрекеттесу кезінде мұғалім мамандығын насихаттау формаларын таңдау керек. 

 Педагогикалық сыныптарды құру мен жұмыс істеудің мақсаты-оқушы жастарды 

педагогикалық мамандыққа ерте бейіндеу. Оқушылардың «Педагог» мамандығына деген 

қызығушылығын қалыптастыру және педагогикалық қызметте өзін-өзі жүзеге асыру 

мүмкіндігіне оң көзқарас қалыптастыру. 

 Педагогикалық сыныптардың бағдарламалық блогына бастауыш педагогикалық білім 

жүйесін ғана емес, сонымен қатар студенттердің кәсіби педагогикалық сынамалардан өту 

арқылы педагогикалық қызметтің субъектісі ретінде өзіндік педагогикалық дағдылар мен 

идеяларды қалыптастыру құралдары, формалары әдістерін енгізу қажет. 
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 12 жылдық оқуға көшу кезінде мұндай кәсіптік бағдарлау бейінді педагогикалық 

сыныптарда (11-12 сыныптар) оқуды жалғастыратын жоғары сынып оқушыларының 

контингентін анықтауға мүмкіндік береді. 

 Педагогикалық мамандықтарға грант алған кезде: 

- кәсіби педагогикалық сыныптардағы талапкерлердің нәтижелерін ескеру; 

- педагогикалық цикл пәндері бойынша жоғары сынып оқушыларының (advanced 

placement) кредиттерін педагогикалық сыныптарда игерген жағдайда қайта есептеуді көздеу; 

- педагогикалық ЖОО-ның әлеуетті студенті ретінде түлек туралы серіктес ұйымның 

ұсынымдарын және талапкерлердің кәсіби педагогикалық сыныптардан сәтті өту нәтиже-

лерін ескеру 

- мамандарды кәсіптік бағдар беруге, оның ішінде "Педагог"мамандығына оқытуды 

бастау. Сонымен қатар, кәсіптік бағдар беру функциясын қоса, мектеп педагог-психологы-

ның функционалдық саласын кеңейту. 

 Педагогикалық жоғары оқу орындарына құндылық қатынасы бар және осы деңгейде 

«Педагог» мамандығына шақырылған талантты жастарды тарту үшін мыналарды қарастыру 

қажет: 

- кәсіби қызығушылықтар мен бейімділіктерді диагностикалау негізінде іріктелген 

дарынды, жоғары уәжді түлектердің педагогикалық кәсібіне кіруі үшін қолайлы жағдайлар 

жасау; 

- кәсіптік бағдарлаудың инновациялық нысандары мен құрылымдарын енгізу. 

 2 деңгейде педагогтарды даярлау педагогикалық колледждерде жүзеге асырылады. 

Педагогикалық колледждерде оқу Жалпы орта білім алғаннан кейін және келешекте бейіндік 

(әлеуметтік-гуманитарлық) 12 жылдық білім беруден кейін мүмкін болады. ЖОО-дағы 

педагогикалық мамандықтарда қысқартылған оқу бағдарламалары бойынша (3 жыл) тек 

педагогикалық колледждердің түлектері ғана білім алуды жалғастыруға құқылы. Идеал 

нұсқа-педагогтың қалыптасу бағыты педкласс-педколледж-педвуз. Ол үшін ЖОО-лар 

бірлескен қызмет, өзара іс-қимыл, білім беру бағдарламаларының сабақтастығы туралы шарт 

негізінде колледж-ЖОО консорциумдарын құрады. 

 3-деңгейде төрт модель шеңберінде педагогты даярлау ауқымы кеңейтіледі: дәстүрлі, 

педагогикалық мамандыққа бүйірлік кіру моделі, Honors College (үздік студенттерге 

арналған колледж) типі бойынша академиялық артықшылық моделі және "қолданбалы 

бакалавриат"моделі. 

Мұғалімді даярлаудың барлық модельдері үшін міндетті: 

- академиялық дәреже алу-бакалавр; 

- ұлттық біліктілік тестілеуін (ҰБТ)сәтті тапсыру арқылы сертификаттаудан өту 

- «Педагог» біліктілігін алу. 

«Педагог» біліктілігі бакалаврға білім беру ұйымдарында жұмыс істеу құқығын береді. 

 Педагогикалық мамандыққа бүйірден (жанама түрде) кіру моделі педагогикалық 

кәсіптің беделі мен тартымдылығын арттыру арқасында қайта даярлауға ниет білдірген 

мамандардың кәсіби-педагогикалық қажеттіліктерінің өсуімен таңдаған ғылыми салада 

өмірлік-кәсіби тәжірибесі, терең интегративті білімі бар Құзыретті педагогтардағы қоғамның 

өсіп келе жатқан сұранысына байланысты. Педагог мамандығына «Бүйірлік (жанама түрде) 

кіру» – кәсіби шеберлігі, құзыреттілігі жоғары мамандар-педагогтар контингентін толық-

тырудың қосымша көзі. 

 Бағдарламаны педагогикалық емес дайындық бағыттары бойынша педагогикалық 

қызметке бүйірлік кіру (60 академиялық кредит көлемі) бағдарламасын интеграциялаудың 

мынадай тетігі көзделеді: педагогикалық емес ББ ( Математика, Физика, Химия, Биология 

және т.б.) білім алушылар кіші бағдарламалар шеңберінде даярлаудың 3-4 курсында PGCE 

бағдарламасының кредиттерін (20-30 кредит көлемі) игереді. Қалған 30-40 кредитті білім 

алушылар қосымша жазғы семестрлер кезеңінде өз қаражаты есебінен немесе республикалық 

немесе жергілікті бюджеттер есебінен игереді. Осылайша, 4 жыл ішінде ЖОО-лар өз пәні 
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бойынша білікті маман және терең пәндік білімі бар және заманауи психологиялық-

педагогикалық білім алған педагог дайындайды. 

 Педагог мамандығына кіргісі келетіндерді қолдаудың қосымша шарасы ретінде Teach 

for All және оның әріптестері секілді бағдарламалардың тәжірибесін пайдалана отырып, 

психологиялық-педагогикалық циклды қарқынды дамыту бағдарламаларын қарастырған 

жөн. Мұндай бағдарламалар аясында ең ынталы мамандарды даярлау қамтамасыз етіледі 

(мысалы, шетелде оқуын аяқтаған). Бұл әсіресе мектеп пәндерін ағылшын тілінде оқыту 

үшін кадрлардың жетіспеушілігі жағдайында болуы мүмкін. 

 Honors Колледж түріндегі академиялық артықшылық моделі (үздік студенттерге 

арналған колледж). "Honors College" – зияткерлік капиталын кеңейтуге бағытталған талантты 

студенттерге бағытталған баламалы педагогикалық кеңістік. Қосымша білім беру бағдар-

ламасы ретінде педагогикалық ЖОО құрылымына "Honors College" енгізу педагогикалық 

мамандықтың ерекшелігін ескере отырып, ойластырылған бейімделу саясатын, нормативтік-

әдістемелік қамтамасыз етуді және бағдарламаны әзірлеуді талап етеді. Бағдарлама 

мазмұнының басым жағы студенттердің ғылыми-зерттеу, білім беру қызметін қолдау, білім 

беру-педагогикалық бағыттағы түрлі деңгейдегі ғылыми жобаларға қатысу. 

 Honors College-де болашақ педагогтар педагогикалық кәсіпті игерудің тиімді жеке білім 

беру траекториясын құруды үйрене алады және үйренуі керек. Студенттерге белгілі бір білім 

беру бағыттарын таңдау, ғылыми-зерттеу және жобалау қызметіне, бастамашыл дербес 

жобаларға қатысу мүмкіндігі берілуі тиіс. Бұл болашақ педагогтарға педагогикалық кәсіптегі 

кәсіби дамудың жаңа жоғары деңгейіне шығуға мүмкіндік береді. 

Аймақтық университеттерде осындай Honors College академиялық артықшылық модель-

дерін енгізген кезде студенттер өз аймағынан шықпай-ақ жетекші жоғары оқу орындары 

деңгейінде білім алуға мүмкіндік алады. Осылайша, аймақтардан "мидың ағуы" ішкі процесі 

төмендейді. 

 «Қолданбалы бакалавриат» моделі. Қолданбалы бакалавриат құру перспективалы жаңа-

лық болып табылады. Қолданбалы бакалавриат 2 жылдық оқуға арналған және мамандар 

дайындайды. Халықаралық тәжірибеде бұл деңгей үшінші деңгейлі білімге (tertiaty education) 

жатады. Мүмкін, бұл бағдарлама, мысалы, педагог-ассистент секілді кадрлардың жетіспеу-

шілігі мәселесін тиімді және қысқа мерзімде шешуге мүмкіндік береді. Мұндай мамандар 

психология мен педагогиканың тоғысында жұмыс істейді және инклюзивті білім беруді 

кеңінен енгізу жағдайында қажет. 

 4 деңгей. «Педагогикалық ғылымдар» саласында магистратураға түсу құқығына бака-

лавриат деңгейінде 4 жыл оқуды аяқтаған және мектепте 3 жылдық тағылымдамадан өткен 

тұлғалар ие. 

 «Педагогикалық ғылымдар» саласындағы докторантураға оқуға түсуге даярлықтың 

педагогикалық бағыттары бойынша магистратураны бітірген және кемінде 1 академиялық 

жыл педагогикалық жұмыс өтілі бар адамдар құқылы. 

 Тиісті педагогикалық дайындық бағыттарының бакалавриат-магистратура-докторан-

турасының білім беру бағдарламалары сабақтастыққа ие болуы тиіс, ал құзыреттерді 

қалыптастыру (күтілетін білім беру нәтижелері) үдемелі прогрессияда көзделуге тиіс. 

 Оқытудың педагогикалық бағытындағы докторантура студенттері үшін педагогикалық 

практиканы көздеу қажет. 

 5 жылдан астам тәжірибесі бар, неғұрлым орынды және экономикалық негізделген 

педагогтар үшін бейіндік магистратураны, күндізгі, онлайн оқыту нысанын және оқытудан 

қол үзбей, одан әрі бейіндік магистратура үшін тиісті үстемеақыны енгізу ұсынылады. 

 ЖОО-лардың академиялық еркіндігі шеңберінде педагог кадрларды даярлау жөніндегі 

академиялық күнтізбелерді мектептердің циклділігі мен жұмыс кестесін ескере отырып қайта 

қарау орынды. Сондай-ақ, жұмыс істейтін мұғалімдерге арналған магистратура бағдарлама-

ларының икемді академиялық күнтізбелерін, мысалы, оларды демалыс кезінде оқытуды 

қамтамасыз ету қажет. 
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 Педагогикалық білім берудің барлық деңгейлерінің нәтижелі жұмыс істеуі жаңа 

Қазақстан педагогтерін кәсіптік даярлауға студенттерге бағдарланған, дуальді-бағдарланған 

және креативті-дамытушылық тәсілдерді талап етеді. 

 

 

VII. КҮТІЛЕТІН НӘТИЖЕЛЕР 

 

Педагогикалық білім беруді дамытудың басым бағыттарын жүзеге асыру келесі талап-

тардан тұрады. 

 1. Педагогикалық кадрлардағы нарықтық еңбек қажеттіліктерін болжаудың тиімді функ-

ционалды жүйесі. 

 2. Педагогикалық кадрларды қазіргі даярлау білім беру саласындағы ең болмағанда жаңа 

бейіндермен келіседі. 

 3. Педагогтердің кәсіби дайындығын, психологиялық-педагогикалық зерттеулер мен 

инновациялық білім беруді интеграциялау негізінде педагогикалық имиджді жаңғырту. 

 4. Зерттеу, кәсіби, цифрлық құзыреттіліктерді, пропорционалды емес оқытуға қабілетті 

инклюзивті және проективті бағдарланған имидждің жаңашылдықтарын жақсы деңгейде 

меңгерген педагогиканың қалыптасуы. 

 5. Педагогикалық мамандыққа бағдарланған, дарынды, жоғары ынталы талапкерлерді 

тарту. 

 6. Білім беру процесінің барлық субъектілеріндегі благыласты қамтитын студенттік 

орталықтандырылған орта. 

 7. Зерттеулерге негізделген білім беруді игеру үшін педагогикалық зерттеулер мен 

инновациялық әзірлемелердің жоғары білім деңгейіне қол жеткізу. 

 8. Әлемдік стандарттарға, тұтынылатын қоғамдарға, еңбек нарығына және жеке тұлғаға 

қатысты педагог кадрлардың өткізбейтін кәсіби даярлығының үйлесімді Инфрақұрылым 

деңгейімен орау. 

 9. Білім беру салаларын орау ББ әзірлеу және іске асыру кезінде Құзыретті подод 

негізінде педагогикалық қадамдармен практикаланады. 

 10. Ведалық әлемдік тендерлер мен идеяларға, сондай-ақ дамудың инновациялық 

парадигмасына бағдарланған Қазақстан Республикасының үздіксіз педагогикалық имиджінің 

жаңа жүйесі. 

 11. Қазақстан Республикасының педагогикалық білімінің біліктілігі мен бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру. 

 12. Келесі Ұлттық құру жүйелерімен қол жетімді позицияға ие бола отырып, білімді 

кеңістіктің біртұтас әлеміне қосылу. 
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