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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: Есептеу информатикасын оқытуда болашақ 

информатика мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамыту. 

Зерттеу мақсаты: болашақ информатика мұғалімінің кәсіби 

құзыреттілігінің құрылымдық компоненттерінің бірі ретінде ақпараттық-

есептеу құзыреттілігінің мазмұнын анықтау, есептеу информатикасы 

саласындағы болашақ информатика мұғалімін даярлау әдістемесінің дамуын 

қамтамасыз ететін құзыреттілік тәсіл негізінде жетілдіру және эксперименттік 

тексеру. 

Зерттеу міндеттері: 

− болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу 

құзыреттілігінің мазмұнын оның кәсіби құзыреттілігінің құрылымдық 

компоненттерінің бірі ретінде анықтау; 

− болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін 

дамыту үшін есептеу информатикасының әлеуетін зерттеу және құзыреттілік 

тәсіл негізінде оны оқыту әдістемесін жетілдіру қажеттілігін негіздеу; 

− есептеу информатикасын оқыту үдерісінде болашақ информатика 

мұғалімінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мен 

диагностикалаудың құрылымдық-логикалық моделін әзірлеу және теориялық 

негіздеу; 

− ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-

логикалық моделі негізінде болашақ информатика мұғалімін есептеу 

информатикасын оқыту әдістемесін жетілдіру; 

− болашақ информатика мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін дамытуды 

қамтамасыз ететін есептеу информатикасын оқыту әдістемесінің тиімділігін 

эксперименттік тексеруді жүзеге асыру. 

Зерттеу әдістері: 

− теориялық: зерттелетін проблема бойынша психологиялық-

педагогикалық, ғылыми және оқу-әдістемелік әдебиеттерді зерттеу және 

талдау, Қазақстан Республикасының Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттарын талдау, информатика мұғалімінің кәсіби-педагогикалық 

қызметін зерделеу, оның кәсіби құзыреттілігінің құрылымын талдау, 

математикалық статистика әдістері; 

− эмпирикалық: педагогикалық бақылау, сұрау, сауалнама, 

эксперименттік жұмыс нәтижелерін статистикалық өңдеу әдістері. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар (дәлелденген ғылыми 

болжамдар және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар): 



− кәсіби құзыреттілігінің құрылымдық компоненттерінің бірі болып 

табылатын болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу 

құзыреттілігінің мазмұны; 

− есептеу информатикасы саласындағы болашақ информатика 

мұғалімдерінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мақсатында оларды 

құзыреттілік тәсіл негізінде даярлау әдістемесін жетілдіру қажеттілігін 

негіздеу; 

− есептеу информатикасы саласындағы дайындық үдерісінде болашақ 

информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мен 

диагностикалаудың құрылымдық-логикалық моделі, оны теориялық негіздеу; 

− ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-

логикалық моделі негізінде есептеу информатикасы саласында болашақ 

информатика мұғалімін даярлау әдістемесінің мазмұны мен ерекшеліктері. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

− кәсіби құзыреттілігінің құрылымдық компоненттерінің бірі ретінде 

анықталатын болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу 

құзыреттілігінің мазмұны; 

− есептеу информатикасы саласындағы болашақ информатика 

мұғалімдерінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мақсатында оларды 

құзыреттілік тәсіл негізінде даярлау әдістемесін жетілдіру қажеттілігі 

негізделді; 

− есептеу информатикасы саласындағы дайындық процесінде болашақ 

информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мен 

диагностикалаудың құрылымдық-логикалық моделі жасалды және теориялық 

негізделді; 

− ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамытудың құрылымдық-

логикалық моделі негізінде есептеу информатикасы саласында болашақ 

информатика мұғалімін даярлау әдістемесі жетілдірілді. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығы: 

Бірінші нәтиже жаңа, себебі соңғы жылдары информатика мұғалімінің 

ақпараттық-есептеу қызметі саласы, есептеу техникалары мен 

технологиялардың қарқынды дамуы және мектеп оқушыларын оқытудың 

бейіндік саралануы жағдайында, жоғары сыныптарда оқытудың 

жаратылыстану-математикалық бағытына бөлінуіне байланысты, 

айтарлықтай кеңеюде ал, бұл оның ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту 

қажеттілігін өзекті етеді. 

Екінші нәтиже жаңа, себебі болашақ информатика мұғалімдерінің 

ақпараттық-есептеу құзыреттілігін дамыту мақсатында құзыреттілік тәсіл 

негізінде есептеу информатикасы саласында оқыту әдістемесін жетілдіру 

қажеттілігі негізделген. 

Үшінші нәтиже жаңа, себебі есептеу информатика саласында даярлау 

үдерісінде болашақ информатика мұғалімінің ақпараттық-есептеу 

құзыреттілігін дамыту мен диагностикалаудың құрылымдық-логикалық 

моделі алғаш рет жасалып, теориялық тұрғыдан негізделген. 



Төртінші нәтиже жаңа, себебі ақпараттық-есептеу құзыреттілігін 

дамытудың құрылымдық-логикалық моделі негізінде болашақ информатика 

мұғалімін есептеу информатикасы саласында оқыту әдістемесі жетілдірілді. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі ұлттық даму жоспарын бекіту 

туралы (2018 жыл 15 ақпан, бұйрық №636). Орта білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты (2018 жыл 31 қазан, бұйрық №604), Жоғары білім 

берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты (2018 жыл 31 қазан, №604), 

«Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайындағы дамудың жаңа 

мүмкіндіктері» атты Қазақстан Республикасының Президенті Н. 

Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы (2018 жыл 10 қаңтар), «Халықтың 

бірлігі мен жүйелі реформалар-еліміздің өркендеуінің берік негізі» атты 

Қасым-Жомарт Тоқаевтың Жолдауы (2021 жыл 1 қыркүйек). 
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