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АҢДАТПА 

 

Зерттеу тақырыбы: «Оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында 

оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру». 

Зерттеудің мақсаты: Оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында 

оқушылардың тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруды ғылыми-әдіснамалық тұрғыда 

негіздеу, құрылымдық жүйесін әзірлеу және оның тиімділігін тәжірибелік-

эксперименттік жұмыстар арқылы тексеру. 

Зерттеудің міндеттері: 

1. Оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың 

тұлғалық қасиеттерін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық және практикалық 

алғышарттарын негіздеу; 

2. Ақпараттандыру жағдайында оқудан тыс іс-әрекеттер туралы заманауи 

түсініктерді және цифрландырылған ресурстарды пайдалану негізінде мектеп 

оқушыларының маңызды тұлғалық қасиеттерін нақтылау; 

3. Оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайындағы жүйелік моделі 

мен оның құрылымдық принциптерін анықтау; мектеп оқушыларының жеке, топтық 

оқудан тыс іс-әрекеттер жұмыстарының тиімділігін қамтамасыз ететін 

цифрландырылған ресурстар жүйесін жинақтау және жіктеу; 

4. Моделдің қағидалары арқылы негізгі мектеп оқушыларының маңызды 

тұлғалық сапаларын қалыптастыратын және оның түрлі тәрбие-білім беру 

функцияларымен байланысты оқудан тыс іс-әрекеттер мазмұнының компоненттерін 

қалыптастыру; 

5. Цифрландырылған ресурстарды пайдалану арқылы негізгі мектеп 

оқушыларының тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру бойынша оқудан тыс іс-

әрекеттер жүйесін әзірлеу және оның тиімділігін тәжірибелік-эксперимент 

жұмыстар арқылы тексеру. 

Зерттеу әдістері: 

- оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеттерін ұйымдастыру бойынша 

философиялық, психологиялық-педагогикалық библиографиялық деректер мен 

зерттеулерді, білім беру бағдарламаларын зерттеу және талдау, тұлғалық 

қасиеттерді қалыптастырудың теориялық және практикалық мәселелерімен 

байланысты ғылыми әдебиеттерге шолу;  

- оқушылармен жүргізілетін оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру 

тәжірибесін зерделеу мен жалпылау, сабақтан тыс жұмыстарда қолданылатын 

әдістемелерді оқып-үйрену және жеке тәжірибені жинақтау; 

- бақылау, сауалнама жүргізу, тестілеу, сараптамалық бағалау, оқу және 

оқудан тыс іс-әрекеттерін өнімдерін талдау, педагогикалық эксперимент және оның 

нәтижелерін талдау. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі ережелер (дәлелденген ғылыми 

гипотезалар және жаңа білім болып табылатын басқа да қорытындылар): 

1. Қазіргі кезеңдегі оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеті белгілі бір әдістемелік 

тәсілдер мен жекелендірудің психологиялық-педагогикалық принциптерін ескере 



отырып құрылуы, олардың негізгі оқу және шығармашылық бос уақытын өткізу 

қызметімен интеграциялануы, білім берудің цифрландырылған ресурстары мен 

қызметтеріне сүйенуі қажет. 

2. Оқудан тыс іс-әрекеттердегі ақпараттандыру жеке көзқарас пен ұжымдық 

шығармашылық жұмысты іске асыруға, интерактивтілікке, мультимедиалыққа, 

жаңаруға, әртүрлі көзқарастарға, терминологияға, тілдерге, мәдени және ұлттық 

дәстүрлерге негізделген қазіргі заманғы ақпаратқа негізделуге мүмкіндік береді. 

Авторлық анықтама: оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеті негізгі оқу іс-әрекетінің 

мақсаттары мен мазмұнымен жанама түрде байланысты болуы мүмкін, білімнің, 

іскерліктің және дағдылардың тереңдеуіне ықпал ететін немесе танымдық және 

басқа да мүдделерді қанағаттандыруға, оқушылардың бос уақытын қамтамасыз 

етуге, оларды тәрбиелеу мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған негізгі оқу 

үрдісінен тыс мектеп қызметі шеңберінде жүзеге асырылатын мектеп 

оқушыларының мақсатты түрде жоспарланған және ұйымдастырылған 

жұмыстарына, денсаулықты сақтау және тұлғаның маңызды қасиеттерін 

қалыптастыруға (мектептегі білім алушылар қызметінің бір бөлігі) негізделеді. 

3. Оқушылардың оқудан тыс іс-әрекетін ұйымдастыруда компьютерлік 

анимация, модельдеу, интерактивті және басқа да цифрлық құралдарды қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде цифрландырылған ресурстар мен сервистерді іріктеу, 

жүйелеу және жіктеу қағидалары мектептерді ақпараттандыру жағдайында 

оқушылардың маңызды тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру үшін тиімді болып 

табылады (Twig-Bilim:Daryn, Dostyk, Adep, Adamgershilik т.б.). Сонымен қатар, 

«оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың маңызды 

тұлғалық қасиеттері» – бұл сандық ресурстардың әсерінен қалыптасатын және 

қоршаған ортаға және адамның мінез-құлқы мен іс-әрекетінде өзіне деген қарым-

қатынас арқылы көрініс беретін жасөспірімдердің күрделі психологиялық және 

әлеуметтік тұрғыдан тұжырымдалған сипаттамалары. Тұлғалық қасиеттер 

танымдық, адамгершілік, әлеуметтік-коммуникативті, денсаулық сақтау, 

эстетикалық-көркемдік, этикалық-еңбек және көркемдік бағыттарда 

топтастырылады.  

4. Оқушылардың оқудан тыс іс-әрекетін ұйымдастырудың тиімді формалары 

мен әдістерінің жүйесі мен моделін, мазмұнды және аспаптық цифрландырылған 

ресурстарды, қағидаларды, жағдайлар мен функцияларды пайдалану оқушылардың 

маңызды тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға ықпал етеді және зерттеудің ғылыми 

гипотезасын дәлелдейді. 

Зерттеудің негізгі нәтижелері: 

- жеке тұлғаның әлеуметтік, белсенділік және шығармашылықтың мәні және 

оның көп факторлы даму сипаты туралы тұжырымдамалық ережелерге негізделген 

оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың тұлғалық 

қасиеттерін қалыптастырудың теориялық-әдіснамалық және практикалық 

алғышарттары негізделген; 

- оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеттерін ақпараттандырудың заманауи 

түсініктері нақтыланды;  

 «оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеттері», «ақпараттандыру жағдайында 

оқушылардың маңызды тұлғалық қасиеттері» ұғымдарына авторлық анықтамалар 

берілді; 

- оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайындағы жүйесінің моделі 

әзірленді, педагогикалық қағидалар айқындалды және оқушылардың мектептегі 



оқудан тыс жеке және топтық жұмысының тиімділігіне ықпал ететін 

цифрландырылған ресурстары жіктелді және жүйеленді; 

- модель негізінде оқудан тыс іс-әрекеттер мазмұнының компоненттері 

анықталды, оқушылардың танымдық, адамгершілік, әлеуметтік-коммуникативті, 

денсаулық сақтау, эстетикалық және көркемдік бағыттар кешеніндегі тұлғалық 

қасиеттері анықталды және жүйеленді; 

- цифрландырылған білім беру ресурстарын пайдалануды көздейтін және осы 

негізде негізгі мектеп оқушыларының маңызды тұлғалық қасиеттерін 

қалыптастыруды қамтамасыз ететін оқудан тыс іс-әрекеттерді ұйымдастырудың 

формалары, әдістері мен құралдары жасалды. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығын және ғылыми 

даму бағыттарына немесе мемлекеттік бағдарламаларға сәйкестігін негіздеу: 

Бірінші нәтиженің жаңалығы еліміздегі түбегейлі қоғамдық реформалардан 

және білім беруді дамытудың мемлекеттік бағдарламасының (2020-2025 жж. және 

т.б.) міндеттерінен туындаған және мектепте оқыту жүйесінің барлық деңгейлерінде 

көрініс тапқан оқудан тыс іс-әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың 

маңызды тұлғалық қасиеттерін қалыптастыру (тұлғалық-бағдарлық, гуманистік, 

шығармашылық, акмеологиялық, мәдени, жүйелі және технологиялық тұғырлар) 

әдіснамасының ғылыми негіздемесі тұрғысынан маңызды болып табылады. 

Екінші нәтиже «Оқушылардың оқудан тыс іс-әрекеті» және «оқудан тыс іс-

әрекеттерді ақпараттандыру жағдайында оқушылардың маңызды тұлғалық 

қасиеттері» ұғымдарын авторлық тұрғыдан түсіндіру жаңалығымен сипатталады. 

Үшінші нәтиже педагогикалық қағидалар мен ақпараттандыру жағдайындағы 

оқудан тыс іс-әрекеттер жүйесінің әзірленген моделі негізінде тұжырымдалған; 

«Цифрландырылған Қазақстан» және «Ақпараттық Қазақстан» мемлекеттік 

бағдарламаларының негізгі қағидаларына сәйкес, компьютерлік анимациямен, 

цифрлы ашық хаттармен жұмыс істеуге арналған қазақ, орыс және ағылшын 

тілдеріндегі сыныптарда цифрландырылған ресурстар мен сервистер, интернет 

сервистер (IMektep, Twig-Bilim, BilimLand) және т.б. оқушылардың оқудан тыс іс-

әрекетін дербес және топтық жұмыста ақпараттандыруға бағытталады. 

Төртінші нәтиженің жаңалығы мен маңыздылығы танымдық, адамгершілік, 

әлеуметтік-коммуникативті, денсаулықты сақтау, эстетикалық және көркемдік 

белгілері бойынша топтастырылған оқушылардың түрлі тұлғалық қасиеттері 

бойынша оқудан тыс іс-әрекеттер мазмұнының компоненттерін анықтауда көрінеді. 

Бесінші нәтиже оқушылардың оқудан тыс бірлескен және жеке іс-әрекеттерін 

ұйымдастыруда әзірленген формалардың, әдістер мен құралдардың тиімділігін 

анықтайтын тәжірибелік-эксперименттік жұмыстардың мәліметтері негізінде 

алынды: «Ұлы даланың жеті қыры» тақырыбындағы сынып сағаты, «Компьютерлік 

ойындарды әзірлеу» атты қызығушылық клубы, «Үй шаруашылығындағы 3D-

модельдеу» тақырыптық шебер-сыныптар және т.б. 

Докторанттың әрбір басылымды дайындауға қосқан үлесін сипаттау 

(диссертация авторының үлесі жалпы мәтіннен пайызбен көрсетіледі) 

Диссертация тақырыбы бойынша 13 ғылыми мақала жарияланды, оның ішінде 

Scopus деректер базасына енгізілген журналда 1 мақала, ҚР БжҒМ Білім және 

Ғылым саласында сапаны қамтамасыз ету комитетіне ұсынған ғылыми 

басылымдарда 5 мақала, шетелдік ғылыми журналдарда 3 мақала, халықаралық 

конференциялар жинақтарында 4 мақала. Барлық жарияланымдар жүргізілген 

зерттеу тақырыбында дайындалған. 
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