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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Бұл диссертацияда келесі нормативтік құжаттарға сәйкес сілтемелер 

қолданылған:  

Қазақстан Республикасының Заңы. Білім туралы: 2007 жылдың 27 

шілдесі, №319 қабылданған (ҚР 24.11.2021 № 75-VII Заңымен өзгерістер мен 

толықтырулар енгізілген).  

Қазақстан Республикасының Заңы. Педагог мәртебесі туралы: 2019 

жылдың 27 желтоқсаны, №293-VI ҚРЗ қабылданған. 

«Халық бірлігі және жүйелі реформалар - Ел өркендеуінің берік негізі» 

Мемлекет басшысы 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауы.  

Педагогтің кәсіби стандарты. «Атамекен» Қазақстан Республикасы 

Ұлттық кәсіпкерлер палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 

маусымдағы №133 бұйрығына қосымша. 

Қазақстан Республикасының Президенті Қ.Ж. Тоқаев. Сындарлы 

қоғамдық диалог Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 

Қазақстан халқына жолдауы -2019, қыркүйек 2.   

Республикасы Үкіметінің Қаулысы. «Білімді ұлт» сапалы білім беру" 

ұлттық жобасы: 2021 жылдың 12 қазанда, №726 бекітілген. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Бұл диссертациялық жұмыста келесі терминдерге сәйкес анықтамалар 

қолданылды: 

Әдістеме – педагогика ғылымының жеке пәндерден берілетін білім 

көлемі мен мазмұнын негіздеп, оны оқытудың тиімді әдістерін зерттейтін бір 

саласы 

Әдіснама – әдістер туралы ілім, әдістер теориясы, зерттеліп отырған 

объекті жөніндегі мәліметтерді және жаңалықтарды бірізге келтіру тәсілдерінің 

жүйесі 

Биологиялық білім – биологияны жан-жақты зерттеп, оқып-біліп, 

табиғатта болатын үдерістерді түсінуге және биосфераны сактауға мүмкіндік 

туғыза отырып, адамзат баласы дамуының басты шарты деп түсіну керск 

Биолог маман – теория мен тәжірибені өз қызметінде көрсете алу  

қабілетімен биологияда оқу-тәрбие үрдісін қалыптастырушы тұлға.  

Білім берудің жаһандануы – білім берудің қашықтығына бағытталған 

яғни білім алудың жалпыға қол жетімділігі, оны игерудің мол мүмкіндіктерінің 

болуы. 

Модель – белгілі бір зерттелетін нысанның ой түсінігі арқылы немесе 

материалдық түрде жасалған шартты үлгісі (бейнесі, сұлбасы, сипаттамасы, 

т.б.). 

Мотивация – адамға әрекет ету жоспарын құрғызған, іс бастатқызған, 

мақсатқа бағыттаған, талпыныс жігерін күшейткен, істі табанды жалғастырып, 

мақсатқа жетуге құлшындырған ішкі ынталылықтың ықпалдылығы 

Құзыреттілік – берілген білімдер мен біліктерді іс-жүзінде, қарапайым 

өмірде қандай да бір практикалық және теориялық мәселелерді шешуде 

қолдана алу қабілеттілігі 

Компонент – біртұтас педагогикалық процестің компоненттері 

бөліктерінің заңдылықтары туралы, оның ішкі құрылымын көрсететін ұғымды 

қалыптастыру 

Сабақ – белгілі уақытпен шектелген оқу-тәрбие үдерісінің бөлігі. 

Педагогикалық моделдеу – педагогикалық нысандарды жалпы білім 

беру, кәсіби бағдарлы немесе басқа деңгейлерде типтік белгілі бір әлеуметтік-

мәдени кеңістік шегінде оқу-тәрбие үдерісінің ұғымдық, іс жүргізушілік, 

құрылымдық және тұжырымдамалық сипаттамаларын және жеке жақтарын 

модельдеу арқылы зерттеу 

Технология – қоғамның өзгеруіне байланысты өндірістің, қызметтің, 

оқытудың, т.б. әр түрлі салаларында қолданылатын ұғым  

Тренинг – жаттықтыру, жаттығу ағылшын сөзі. Студенттердің кәсіби 

дамуына және өзара әрекеттестік, өзара қатынас жаттығулар жүйесі.  
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БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 

 

Абай атындағы 

ҚазҰПУ 

– Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 

БТ – Бақылау топ 

ЖОО – Жоғары оқу орны 

ҚР МЖМБС – Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 

міндетті білім беру стандарты 

ҚРЗ – Қазақстан Республикасының заңы 

ҚР – Қазақстан Республикасы 

ПП – Педагогикалық практика 

ЭТ – Эксперименттік топ 

т.б – тағы басқа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 
 

КІРІСПЕ 

 

Зерттеудің өзектілігі. Жоғары оқу орындарындағы қазіргі жаңартылған  

білім бағдарламаларына сәйкес, биолог студенттердің білікті тұлға ретінде 

практикаға бағыттап оқытудың әдістемелік негізін қалыптастыру білім беру 

саласы алдында тұрған өзекті мәселе. Қазіргі уақытта әлемдік білім беру 

саласында педагог кәсібінің жоғары мәртебесін қамтамасыз ету, педагогикалық 

білім беруді жаңғырту және үздік практикалар негізінде білім алушылардың, 

педагогтердің және білім беру ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңартылған 

жүйесін енгізу міндеттерін шешуалға қойылған. ҚР-ның «Білім туралы» 

заңында «Білім алушылардың  кәсіптік практикасы мамандарды даярлаудың бір 

бөлігі» - делінген [1]. Болашақ мамандарды даярлауда педагогикалық 

практиканың алатын орны ерекшелігі, студенттердің бойында кәсіби - тұлғалық 

дағдылар мен біліктіліктерді қалыптастыру шешуші іс-әрекеттің нақты 

алғышарты болып табылады.Бүгінгі таңда мемлекетіміз жай білім беру ғана 

емес, cонымен қатар өркениет көшінің сүбелі тұсынан орын алып, жол бастауға 

қабілетті, дарынды, білімді мамандар тәрбиелеп шығару міндетін қойып отыр. 

Білім беру мазмұнының жаңару жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби 

шеберлігін дамыту, біліктігін арттыру арқылы жоғары сапа мен бәсекеге 

қабілеттілікке қол жеткізе отырып, кәсіби дамуын қамтамасыз ету мәселелері 

басым бағыт болып отыр. 

«Білімді ұлт» сапалы білім беру» ұлттық жобасы қабылданды.  Осыған 

орай білім және кәсіби машық - заманауи білім беру, кадрларды даярлау мен 

қайта даярлау жүйесінің негізгі бағдарлары осы құжаттарда көрсетілген 

талаптарға сай құрастырылуы маңызды [2]. 

«Педагог мәртебесі туралы» - Қазақстан Республикасы Заңының аясында 

педагогтің кәсіби стандарты  педагогтің біліктілік деңгейі мен құзыреттілігіне, 

еңбек мазмұнына, сапасына және жағдайларына қойылатын талаптарды 

айқындайтын стандарт;ғылыми, зерттеу, шығармашылық, эксперименттік 

қызметті жүзеге асыруға, педагогикалық практикаға жаңа әдістемелер мен 

технологияларды енгізу айтылған [3]. 

Жоғары оқу орындарындағы педагогикалық практиканың болашақ 

мамандардың теориялық білімдерін өздігімен тәжірибеде қолдана білудегі 

орны туралы О.А. Абдуллина [4], О. Бабанский [5], Н.В. Кузьмина [6], 

А.И. Пискунов [7], В.А. Сластелин [8] С.В. Суматохин [9] және т.б. авторлар 

еңбектерінде көрсеткен. Бірақта, педагогика ғылымында педагогикалық 

практиканың мазмұндық құрылымы әртүрлі бағытта зерттелініп отырғандығы 

анық. Мәселен, бірінші бағыттағы ғалымдар О.А. Абдуллина [10], Р.В. Кулиш 

педагогикалық практиканың мазмұны, мақсаты, міндеттері, оны өткізудің 

тиімді әдістері, оған қойылатын талаптар, практика нәтижелері және оны 

бағалау формасы анықталған [11]. 

Педагогикалық практика кезінде ұйымдастырушылық, құзыреттілік, 

диогностикалық біліктілік пен дағдыны қалыптастыру құралдарын 

Э.А. Васильева [12], В.В. Воровьева [13], Г.А. Засобина [14], А.Ф. Линенко 



7 
 

[15], Н.В. Кузьмина өз зерттеулерінде көрсеткен [16]. Сол сияқты, болашақ 

педагогтардың педагогикалық практика барысында кәсіби–тұлғалық 

қасиеттерін қалыптастыру үрдісін үшінші бағыттағы зерттеушілер Г.Е. Деркач 

[17], В.Г. Максимов [18], Р.И. Хмелюк [19], В.А. Сластенин [20], Н.Д. Хмель 

еңбектерінде тұжырым жасалған [21].  

Ал, В.А. Сластенин жоғары педагогикалық білім беру жағдайында 

студенттердің кәсіби бағыттылығын қалыптастырудың басты заңдылығын, 

құрылымын, бірізділік кәсібилігін дәлелдей отырып, тұңғыш рет жалпы білім 

беретін мектеп мұғалімдерінің профессиограммасын құрастырып ұсынды.  

Зерттеу тақырыбымыз бойынша жоғарыда аталған ғалымдардың 

педагогикалық практика бағытылығы, туралы айтылған тұжырымдар мен 

пікірлерді басшылыққа алдық . 

Биологиялық білім беру үдерісінде оқытудың тиімділігін Ресейдің 

көрнекті ғалым-әдіскерлері И.П. Подласый [22], И.Ф. Харламов [23], Беспалько 

[24], еңбектері және жаңғырту жағдайында студенттерді практикаға бағыттап 

оқытуда А.В. Хуторской [25], И.Я. Лернер [26], А.П. Чернявская [27], 

С.В. Суматохин [28], Н.Д. Андреева [29], И.А. Зимняяның ғылыми-әдістемелік 

еңбектерінде көрініс тапқан [30]. 

Республикамыздағы ғалым-педагог әдіскерлер Б.Р. Айтмамбетова [31], 

В.А. Радионова [32], Ж.Б. Чилдебаев [33], Қ. Қайым [34], Қ.А. Аймағанбетова 

[35], Н. Торманов [36], А.Е. Әбілқасымова [37], Р.Ш. Избасарова [38], 

К. Жүнісова, Р. Әлімқұлова, Қ.Ә. Жұмағұлова [39], Ж.Т. Абдрасулова [40], 

С.Е. Қуанышева [41] зерттеулері мен әдістемелік құралдарында педагогикалық 

практиканың барысында болашақ жас мамандардың біліктілігін 

қалыптастырудың ерекшелігі айтылған. Оның ішінде, В.А. Радионова 

педагогикалық практиканың мақсатын, міндетін, мәнін айтып, зерттеу 

жұмысында студенттердің мұғалімдік қызметке дайындаудың бірден-бір үрдісі 

ретінде дәләлдеп, нақты пікір айтқан [42]. 

Зерттеу барысында педагогикалық әдебиеттерге талдау жасалынып, 

жаңғырту жағдайында биолог студенттерді педагогикалық практикаға бағыттап 

оқытудың даярлығы мәселелерінің кейбір аспектілері зерттелгендігін, дегенмен 

оның кәсіби қалыптасу сапаларын зерттеу қажеттігін, сондай- ақ   бүгінгі таңда 

мамандарға қойылатын талаптар жоғары педагогикалық білім беретін  жоғары 

оқу орындарының оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларына өзгерістер 

енгізуді қажет ететіндігін байқатты. Ол бізге  қоғам сұранысы мен бүгінгі білім 

беру мен практика арасында мынадай қарама- қайшылықтардың бар екендігін 

көрсетті:  

– біріншіден, ЖОО қабырғасында студенттердің теориялық және 

практикалық дайындығы педагогикалық практикада кезінде жеткіліксіз іске 

асырылады; 

– екіншіден, педагогикалық практика ұйымдастыру және өткізу кезеңінде 

биолог студенттерді даярлау мұғалім біліктілігінің заманауи талаптарына 

сәйкес келмейді. 
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Аталған қарама-қайшылықтардың дұрыс шешімін табу, мәселені анықтау 

және ғылыми-теориялық, әдістемелік жағынан жеткілікті қарастырылмауы, 

ғылыми-зерттеудің проблемасын айқындады және бізге диссертациялық 

жұмыстың тақырыбын: «Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту 

жағдайында биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың ғылыми-

әдістемелік негіздері» деп таңдауымызға себеп болды. 

Зерттеудің мақсаты: Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту 

жағдайында студенттерді практикаға бағыттап оқытудың теориялық негіздерін 

нақтылау және әдістемесін жасау. 

Зерттеу нысаны: Биолог студенттердің педагогикалық практика өту 

кезіндегі оқу үдерісі. 

Зерттеу пәні: Мектепте педагогикалық практикадан өту қызметі.  

Зерттеудің ғылыми болжамы: егер, биолог студенттерді практикаға 

бағыттап оқытудың ғылыми негізі айқындалса, ЖОО-да биолог-студенттерді 

педагогикалық практикаға даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

жасалса және практикаға бағыттап оқытудың оңтайландырылған оқу- 

әдістемесі дайындалса, онда студенттердің теориялық білімдері тереңдеп, 

практикалық дағдысы қалыптасады, «мен білемін», «үйренемін», «үйретемін», 

«қарым-қатынас жасай аламын» деген сияқты сенімдері нығаяды, өйткені 

оқушыларды тәрбиелеуге көңіл бөле отырып, студент өзін-өзі тәрбиелеумен 

айналысады, қиындықты жеңуге, педагогикалық практика кезінде кездесетін 

мәселелердің шешімін табуға үйренеді, қол жеткен нәтижелер іс жүзінде 

қолданылады және қалыптасқан болашақ биолог мұғалімі маманы даярланады.  

Зерттеудің міндеттері: 

1. Биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың теориялық негізін 

айқындау.  

2. ЖОО-да биолог студенттерді педагогикалық практикаға даярлаудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін жасау. 

3. Биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оңтайландырылған  

оқу- әдістемесін дайындау.  

4. Биолог студенттерді педагогикалық практикаға дайындау әдістемесінің 

тәжірибелік-эксперимент арқылы тиімділігін анықтау және оқу процесінде 

пайдалану. 

Зерттеудің  жетекші идеясы: биолог студенттерді практикаға бағыттап 

оқытуда мүмкіндіктерін тиімді пайдалану негізінде болашақ биолог 

мамандардың кәсіби-тұлғалық сапаларын дамыту отандық білім беру 

саласының жағдайында кәсіби дайындығы мен өзіндік дағдылары қалыптасқан 

бәсекеге қабілетті маман даярлауға көмегін тигізеді.  

Зерттеудің теориялық-әдіснамалық негіздері:педагогикалық 

практикаға бағыттап оқытудың ғылыми  әдістемелік негіздері, практика туралы 

философиялық, педагогикалық білім, маманның кәсіби қалыптасуындағы 

мүмкіндіктері туралы, сапаларын дамытудың өзара байланысын көрсететін 

тұжырымдамалар.  
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Зерттеу көздері: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңы, 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, оқу жоспарлары мен 

бағдарламалар, педагогикалық практикаға бағыттап оқытудың ғылыми- 

әдістемелік негіздері бойынша ғылыми еңбектер мен озық тәжірибелер. 

«Педагог мәртебесі туралы» - Қазақстан Республикасы Заңы, ҚР мемлекет 

басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың Қазақстан халқына арналған жыл сайынғы 

Жолдаулары жүзеге асырылып, білім беру ісінде субъективті идеяларымыздың 

қолданысқа түсуіне толықтай мүмкіндік беріп отыр. «Білімді ұлт» сапалы білім 

беру" ұлттық жобасы. 

Зерттеу кезеңдері: Зерттеу диссертациялық  жұмыстың мақсаты мен 

міндеттеріне сәйкес үш  кезеңмен жүргізілді. 

1 кезең (2017-2018.) – қарастырылып отырған тақырып бойынша 

педагогикалық, ғылыми-әдістемелік әдебиеттер, нормативтік құжаттар 

жиналды,  теориялық тұрғыдан талдау жасалды, зерттеу тақырыбы анықталып, 

ғылыми аппарат негізделді, зерттеу мақсаты мен міндеттері айқындалды. 

Зерттеу мәселесі бойынша материалдар жинақталды. Зерттеу тақырыбы 

бойынша биолог  студенттерді педагогикалық практикаға бағыттап оқытудың 

әдістемелік негізі мен тәжірибелік жұмыстардың әдістемесі даярланып, 

анықтау эксперименті сауалнама түрінде жүргізілді.  

2 кезең (2018-2019) – педагогикалық білім беруді жаңғырту контекстінде 

биолог студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби даярлығын 

қалыптастырудың  құрылымдық-мазмұндық моделі құрылды.  

3 кезең (2019-2020) – жарық көрген оқу-әдістемелік  нұсқаулық  оқу 

үдерісіне енгізілді, ғылыми мақалалар жарияланды. Тәжірибелік-эксперимент 

жұмысының қалыптастырушы, бақылау кезеңдері жүргізілді. Тәжірибелік-

эксперименттің нәтижелері талданып, жалпыланып, нақтыланды. 

Диссертациялық зерттеу материалдары талапқа сәйкес рәсімделді.  

Зерттеу әдістері: 

– теориялық: зерттеу тақырыбы бойынша отандық және шетелдік 

ғылыми-теориялық, оқу-әдістемелік, философиялық, педагогикалық және 

әдіснамалық әдебиеттерді, бұрын орынлалған  диссертациялық зерттеулерді 

талдау, жинақтау, қорытындылау, нақтылау; 

– эмпирикалық: студенттерге сауалнама жүргізу, нормативті және оқу-

әдістемелік құжаттарды талдау, тәжірибелік-эксперименттік жұмыcтар жүргізу.  

Зерттеу базасы: Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық 

университеті және Х. Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 

Ғылыми жаңалығы мен теориялық маңыздылығы: 
– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың теориялық 

негіздері айқындалды;  

– биолог студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастырудың  құрылымдық- мазмұндық  моделі жасалды;  

– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оңтайландырылған  

оқу- әдістемесі  дайындалды;  
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– биолог студенттерді педагогикалық практикаға дайындау әдістемесінің 

тииімділігі анықталды және оқу процесінде пайдаланылды. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы:  

– педагогикалық практиканың бағдарламалық және әдістемелік 

қамтамасыз етуге арналған «Педагогикалық практика өткізуге арналған оқу-

әдістемелік нұсқаулық («Биология» профилі бойынша)» дайындалды; 

– Биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық жүйесі 

дайындалды. 

Қорғауға ұсынылатын қағидалар: 

Болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуында педагогикалық практиканың 

алатын орны ерекше. Ол ЖОО мен мектеп арасындағы тығыз байланыстың 

нәтижесінде жүзеге асырылады. Практика базасы, диагностикалық объектілер,  

студенттердің өзін-өзі еркін анықтауы жатады. Болашақ мамандарды сапалы 

оқыту үшін қажет практикалық дайындығы, қажетті нормативтік құжаттарды 

әзірлеу және рәсімдеу, мектеп мұғалімдерінен, әдіскерлерден ғылыми- 

әдістемелік кеңес-көмек алу педагогикалық практиканы өткізу шарттарында 

көрсетілген: 

– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың теориялық  

негіздері; 

– биолог студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастырудың құрылымдық - мазмұндық  моделі; 

– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оңтайландырылған  

оқу- әдістемесі;  

– биолог студенттерді педагогикалық практикаға бағыттап дайындау 

әдістемесінің тииімділігін тәжірибелік-эксперимент жүзінде тексерудің 

қорытындысы мен нәтижелері. 

Зерттеуді сынақтан өткізу: 

Диссертацияның негізгі тұжырымдары мен теориялық және практикалық 

нәтижелері халықаралық ғылыми-практикалық конференцияларда талқыланды, 

оң бағасын алды: 

1. Педагогическая практика как условия становления профессиолизма 

будущих учителей биологов «Перспективные направления исследований в 

методике обучения биологии и экологии» (Санкт–Петербург, 2018).   

2. Формирование готовности студентов к профессиональной 

деятельности «Білім беру жүйесін модернизациялау: тенденциялар, 

проблемалар және перспективалар» (Алматы, 2019). 

3. Оқушылардың ғылыми-зерттеушілік қабілетін қалыптастырудағы 

педагогикалық әдіс-тәсілдер «Экология және биоалуантүрлілікті сақтау» 

(Алматы, 2019). 

4. Педагогикалық практика барысында студенттерде кездесетін 

қиындықтарды талдау «Қазақстан тәуелсіздігінің 30 жылдығы: Орта және 

жоғары мектептерде биологиялық және экологиялық білім берудің өзекті 

мәселелері (инновация және тәжірибе)» атты ғылыми-практикалық 

конференция (Алматы, 2021). 
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Жарияланымдар: Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 21 ғылыми 

жұмыс жарияланды, оның ішінде ҚР БжҒМ Білім  және ғылым  саласындағы 

сапаны қамтамасыз ету комитеті бекіткен басылымдарда-6, Scopus мәліметтер 

базасында -1, шетел ғылыми басылымдарында -2, ҚР- ның ғылыми басылымы-

1, халықаралық ғылыми - практикалық конференция материалдарында 10 (оның 

ішінде шетелдік конференцияларда - 4) оқу-әдістемелік нұсқаулық -1. 

Диссертация құрылымы: диссертация кіріспеден, екі бөлімнен, 

қорытындыдан, пайдаланған әдебиеттер тізімі мен  қосымшадан тұрады.  

 

Кіріспе бөлімінде зерттеу тақырыбының өзектілігі, ғылыми аппараты: 

мақсаты, нысаны, пәні, ғылыми болжамы,  міндеттері, жетекші идеясы, 

теориялық-әдіснамалық негіздері, зерттеу көздері, кезеңдері, әдістері, зерттеу 

базасы, ғылыми жаңалығы мен теориялық мәнділігі, практикалық 

маңыздылығы, қорғауға ұсынылатын қағидалар мен зерттеуді тәжірибелік-

эксперименттен өткізу жолдары ашып көрсетілген.  

«Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында 

студенттерді практикаға бағыттап оқытудың теориялық негіздері» атты 

бірінші тарауда болашақ мұғалімдерді даярлауда педагогикалық практиканың 

қалыптасу кезеңдеріне, педагогикалық, әдістемелік әдебиеттерге  отандық және 

шетелдік ғалымдардың еңбектеріне талдау жасау негізінде мәселенің 

теориялық негіздері анықталды 

Болашақ биолог мұғалімдерді даярлауды жаңғырту аспектілері және 

биолог студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби даярлығын 

қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі ұсынылды. 

«Биолог-студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оқу- 

әдістемелік жүйесі» атты екінші тарауда биология бағытындағы 

педагогикалық практиканың мазмұндық жүйесі және болашақ биолог 

мұғалімдерді педагогикалық практикаға дайындау әдістемесі мен тәжірибелік-

эксперименттік зерттеу жұмысы және оның нәтижелері  анықталды. 

Қорытындыда зерттеудің негізгі қағидалары, нәтижелері 

тұжырымдалады, әдістемелік ұсыныстар берілді. 

Қосымшада тәжірибелік-эксперимент жұмысында пайдаланылған 

материалдар берілді. 
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1 ЖОҒАРЫ ПЕДАГОГИКАЛЫҚ БІЛІМ БЕРУДІ ЖАҢҒЫРТУ 

ЖАҒДАЙЫНДА СТУДЕНТТЕРДІ ПРАКТИКАҒА БАҒЫТТАП 

ОҚЫТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ 

 

1.1 Болашақ мұғалімдерді даярлауда педагогикалық практиканың 

қалыптасу кезеңдері 

Қазақстан Республикасының білім беру жүйесіндегі жаңғырту үдерісінде  

білім мазмұны мен сапасын арттыруда бәсекеге қабілетті маман дайындау 

өзекті  мәселе болып табылады. 

Оған дәләл ҚР-ның Президенті Қ.Ж. Тоқаевтың халқына жолдауларында 

мұғалімдер даярлауға өзгерістер енгізудің бірқатар шаралары көрсетілген. 

«Сапалы білім беру-Қазақстанның индустриясы мен инновациялық дамуының 

негізіне айналуы тиістігін» атап өткен. Болашақ мамандардың, соның ішінде 

бүгінгі педагогтың бәсекеге қабілетті болуы, кәсіби құзыретті, практикалық 

тәжірибелі, кәсіби дағдысы қалыптасқан білімді де білікті болуы қажеттілігіне 

мән берілген» [43]. 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы заңында «Білім алушылардың 

кәсіптік практикасы мамандар мен жұмысшылар даярлаудың бір бөлігі болып 

табылады, ол практика базасы болып табылатын тиісті ұйымдарда жүргізіледі  

және білім беру ұйымдарындағы оқыту процесінде алған білімді бекітуге 

практикалық дағдылар алу мен озық тәжірибені меңгеруге бағытталады» деген 

[44].  

Қазақстанда педагогикалық білім беруді жаңғырту - бүгінгі заманның 

талабы. Қазіргі таңда жаңа технологиялармен оқыту жүйелі түрде жолға 

қойылып келеді. Оған мамандарды қайта оқыту, заманауи білім беру, түрлі 

жаңа технологиялық тәсілдер арқылы оқуға деген қолжетімділікті арттыру 

сынды мысалдарды айтуға болады. Еліміздегі білім беру жүйесін жетілдірудің 

басты мақсаты - еліміздегі білімнің сапасын және бәсекеге қабілеттілігін 

арттыру болып табылады.  

Білім беруді жаңғырту студенттердің  білімін ғана емес, оларды қолдану 

дағдыларын, атап айтқанда, құзыреттілігін қалыптастырады. Сондықтан 

мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша білім алушылардың қызметтік 

кәсіби дамытудың ұлттық жоспары әзірленіп, бекітілді. Қазіргі заман талабы - 

кәсіби қалыптасқан білікті, жаңашыл маман  маман дайындау. 

Сол себепті Қазақстанның білім беру жүйесі санға ғана емес, сапаға 

негізделуі - ол бүгінгі күннің басты мәселесі. Болашақ - педагогтарды 

дайындауда практикалық дағды мен біліктілігін арттыру жұмыстарын 

жандандыру жұмыстары жүргізілуде. Бір сөзбен айтқанда, еліміздің 

болашағының бүгінгіден де нұрлырақ болуына ықпал етіп, алға апаратын күші 

білімге байланыстылығы айқын көрінуде. Білім мен ғылымның дамуы - адамзат 

өркениетінің өлшемі. Білім саласы үнемі жетіліп, жаңарып отыруды қажет 

етеді. Біз өмір сүріп отырған қазіргі кезең - бұл жаңа дәуір, жаңа көзқарасты, 

жаңашылдықты талап ететін кезең. Соның ішінде, білім саласында болып 

жатқан жаңа өзгерістердің мәні мен маңызы зор. Сондықтан бүгінгі таңда 
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педагогтардың алдында білім беруде түйінді құзыреттілікті меңгеру қажеттілігі 

туындап отыр. Екінші жағынан, еліміздің халықаралық экономикалық 

қауымдастыққа енуі білім беру саласындағы өзгерістерге байланысты жаңа 

жағдайда жұмыс істеуге қабілетті педагог қызметкерлердің кәсіби 

құзыретгіліктерін дамытуға бағытталған. 

Сонымен қатар бірінші кезекте, білім беру сапасы, сапалы дайындалған 

педагогтармен анықталады. Жоғары педагогикалық білім беруде білім 

алушыларды жан-жақты ресурсты дамытуды қамтамасыз етуді көздейді, білім 

алудағы оның қажеттіліктерін қанағаттандыру, тез өзгермелі әлемдегі табысты 

қамтамасыз ету, мемлекеттің экономикалық дамуы үшін адамдық капиталдың 

бәсекеге қабілетті дамуы Қазақстан Республикасының білім беруді дамытудағы 

зияткерлі жан дүниесі дамыған Қазақстан Республикасының азаматын 

қалыптастыру болып табылады. 

Қазіргі талаптың басты міндеті – болашақ педагог мамандардың кәсіби 

құзырлығын қалыптастыру мен біліктілігін үздіксіз арттыруды, ғылыми- 

әдістемелік қызметтің жаңашылдығын, түрлері мен әдістерін іздестіруді 

қамтамасыз ету, оны үйлестіре білу болып отыр. Сондықтан қазіргі заманауи 

білім беруде әр білім алушының қабілетіне қарай білім беруді, оны дербестікке, 

ізденімпаздыққа, шығармашылыққа тәрбиелеуді жүзеге асыратын жаңартылған 

педагогикалық білім беру үдерісін меңгеруге үлкен бетбұрыс жасалуда. 

Өйткені, мемлекеттік білім стандарты деңгейінде оқу үрдісін ұйымдастыруда 

педагогикалық практиканың  алатын орны ерекше.  

Жоғары оқу орындарында ұйымдастыралатын педагогикалық практика – 

студенттердің кәсібилігін қалыптастыруда маңызды және айқындаушы кезең. 

Себебі, практика барысында студенттер кәсіби-тұлғалық қасиеттері, олардың 

кәсіби іс-әрекетке қызығушылығы артып, сана - сезімі қалыптасады. Ең 

алдымен бұл ұғымның пайда болу тарихына көз жеткізсек. 

«Практика» сөзі - Ежелгі Грекиядан енген, «қимыл, әрекет» деген 

мағынаны білдіреді. Адам өз бойының ақиқаттығын, яғни шындығы мен күш 

қуатын, осы дүниелік екендігін практикада дәлелдеуі тиіс [45]. 

«Практика» ұғымының ғылыми категория ретінде физикалық және 

психикалық тұрғыдан ертерек пайда болды.  Кейбір деректерге сүйенсек, бұл 

білім беру жеке кәсіп түріне айналған, ақыл-ой жұмысы кез-келген жерден 

нақты ажыратыла бастаған кезден ерте басталған. Содан кейін «тәжірибе», 

әрекет,  жұмыс  «практиканың» синонимі ретінде өмірге келді. Бұл тұжырым 

білім тарихы, әсіресе орыс тілді зерттеулерде  айқын байқалады. Білім беру 

тарихынан «практикалық дайындық» «практикалық дағдылар» қарапайым 

қоғамдағы білім беруден де ерекшеленді деп қорытынды жасауға болады. 

Кейінірек практикалық сабақтар еңбекке үйрету ретінде, іс-әрекеттің әртүрлі 

түрлерінде өзін-өзі сақтап қалды, содан кейін кәсіби білім беру жүйесіне, оның 

ішінде педагогикалық білім беруде маңызы зор екендігі айқындалды. Дегенмен 

бұл жерде де аздаған қиындықтар туындады. 

Болашақ мұғалімнің мектепте педагогикалық практикада оқу-тәрбие 

жұмыстарын ұйымдастыруда, сондай-ақ, жеке пәнді оқытуға педагогикалық 
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ықпал жасауда оның биология ғылымынан алған теориялық білімін практикада 

ққолдануға мүмкіндік туады. Физикалық және ақыл-ой еңбегінің кеңеюі білім 

беру саласында адамның таза жағдайын, олардың күресі мен бірлігі 

проблемасын тудырды. Бұл өз кезегінде бірқатар басқа мәселелерді шешуді 

қиындатты. Неміс оқымыстысы Д. Клипберг «Оқыту теориясының мәселелері» 

атты еңбегінде еңбек жүйесінде оқыту теориясы мен практикасын игеру 

кезеңдеріндегі білім беру жүйесіндегі уақытша алшақтықты атап өтті. Ол 

мұндай бөлінудің үлкен зардаптарын атап өтті: Мұндай дамудың басты 

дидактикалық салдары - бұл оқушы мен олардың біліктілігін арттыру іс-әрекеті 

арасындағы білім беру мен біліктілікті арттыру арасындағы тәрбие мен өзін-өзі 

тәрбиелеу арасындағы, білім арасындағы байланысты түсіндіру [46]. 

Содан бері білім беру жүйесіндегі теория мен практиканың арақатынасы 

мәселесі кезең-кезеңімен жойылып отырды немесе оның айналасындағы күрес 

жаңарған күшпен таралды. Оған осы салада  еңбек еткен ғалымдардың ой-

пікілері дәлел бола алады. 

Академик И.Т. Фролов практика ол – қоршаған ортаға адамдық 

қатынастың бірі десе адам практикалық қызметте өзіне қажет нәтижеге 

материяның өзі сияқты, материяның заңдарына сәйкес әрекет нәтижесінде 

жетеді деген. Практика танымның негізі, ол уақыт жағынан таным процесінің 

алдында тұруы тиіс, ақиқаттың үздіксіз жалғасу өлшемі ретінде әрекет еткен 

кезде танымның барлық сатыларында оның шешуші мақсатын және 

нәтижелерінің қолданылу саласын анықтап, оны қорытындылайды [47].  

Философ Қ.Ж. Рахметов практика- адамның санасы, мақсатты қызметі, 

сонысымен ол жануарлар қызметінен ажыратылады. Сол сияқты адамның 

физиологиялық әрекеті де практикадан да бөлектенеді. Барлық білім 

практикадан шығады, танымның негізі деп тұжырымдаған. 

Адамдардың дүниені және өзін үнемі қайта жасап, өзгертіп, әрі дамытып 

отыратын практикалық қызметі [48]. 

Педагогикалық сөздікте «Практика дегеніміз – адамдардың табиғатты 

және қоғамды қайта құруға бағытталған қоғамдық, материалдық  және мақсатқа 

лайық қызметі», деп анықтама берілген [49]. 

Практикалық жұмысқа үлкен ден қойып, мән беріп бастаған кез Кеңес 

Одағы жылдары болатын. Кеңес үкіметі кезінен бастап жоғары педагогикалық 

білім беруде болашақ мамандардың практикалық дайындығына ерекше мән 

беріле бастады. Халық ағарту комиссариатының шешімімен мұғалімдер 

дайындайтын педтехникум, жоғары оқу орындарының білім беру жүйесіне 

педагогикалық практика еніп, ол болашақ мамандардың жалпы кәсіби және 

еңбекке дайындығын нығайтудың көзі ретінде қаралды.  

Осыған орай, болашақ педагогтарды дайындауда педагогикалық 

практиканың қалыптасуы және даму тарихына зерттеу жүргізуді жөн көрдік.  

Ең алғаш В.П. Горленконың еңбектерінде педагогикалық тактикалар 

туралы алғашқы түсінік XVIII ғасырдың 70-ші жылдары семинарияларда, 

гимназияларда және арнайы мектептерде мұғалімдер даярлаудың 

талпыныстарынан бастап пайда бола бастады [50]. 
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Ал, К.Д. Ушинскийдің еңбектеріне сүйенсек, оның заманында (19 ғ.) 

Ресейдің әр жылдарындағы мұғалімдердің, сондай-ақ Еуропа елдеріндегі 

әртүрлі типтегі мектептерде таныс тәжірибеге жіберілгені белгілі. Бұл 

тәжірибелерде болашақ мұғалімдер өздері үшін репетиторлық және кеңес беру 

сабақтарын өткізе алды. Ғалымның пікірінше: «Оқыту әдісін кітаптан немесе 

мұғалім сөзінен үйренуге болады, ал бұл әдісті дағдыға айналдыру тек ұзақ 

уақыт практика нәтижесінде келеді» [51]. 

Ал Ресейде революцияға дейін педагогикалық практиканы болашақ 

мұғалімді даярлау жүйесіне 1854 жылы Санкт-Петербург қаласындағы басты 

педагогтік институтқа енгізді. Сондықтан 1854 жылдан бастап  педагогикалық 

практика Ресейдің  жоғарғы оқу орындарында басталды деп айта аламыз. Ал, 

Орта оқу орындарын педагог кадрлармен толығырақ қамтамасыз ету үшін  «Екі 

жылдық педагогтік курстар туралы Ереже» бекітілді. Әрбір курстың 

тыңдаушысы университеттегі тиісті факультетті бітірген соң, университет 

қалашығындағы  гимназияның директоры мен тәжірибелі оқытушылардың 

сабақтарына дайындалып,  олардың  дәрістеріне қатысып отырды. ХІХ 

ғасырдың аяғына таман оң динамика көрсеткен практика саласы ХХ ғасырда 

тіпті дамыды десе де болады.  

ХХ ғасырдың басында 1918 жылы тамызда мұғалімдердің білімі туралы 

Бірінші Бүкілресейлік жиналыс өткізілді, бұл жиналыста  оны дамыту үшін іс-

шаралар бағдарламасы белгіленді. Нәтижесінде мұғалімдерді даярлау 

институттары құрылды. Халық ағарту комиссариатының шешімімен 

педагогикалық институттардың 3-4 курс студенттері күн сайын бір еңбек 

мектебінде күніне 2-3 сағат жұмыс істеуге міндеттелді. Бұл сағаттар оқу 

жоспарымен бөлінді. 

Гимназияның жаңа жарғысы (1894) «гимназияның мұғалімдері тек 

университетпен айрықша педагогикалық курсты бітіргендер ғана болуын» 

талап етті. Бірқатар оқу округіндегі мұғалім атағын алу үшін орта оқу орнында 

айрықша сынақтан өтті. Ол екі бөліктен тұрды: 

– теориялық оны университетте айрықша университеттік комиссия 

өткізеді; 

– практикалық, ол директордың, оқытушының және факультет 

өкілдерінің қатысуымен орта оқу орындарындағы сабақтарынан тұрады. 

1854 жылдан 1917 жылғы қазанына дейінгі кезең ішінде Жоғарғы оқу 

орындарындағы оқу сабақтарының жаңа түрі сияқты педагогикалық практика  

ЖОО-ның жұмыстарына бірте-бірте кеңінен енгізіле бастады. Бұдан былай 

педагогикалық практикасыз оқытушылар даярлау үдерісін көру мүмкін емес 

болды. Сабақтың бұл түрін өткізудің белгілі бір тәжірибесі жинақтала бастады. 

Педагогикалық практика оқытушыларды даярлау үдерісінде енгізіліп, оның 

қажетті компонентіне айналады.  

Тұтастай алғанда, революцияға дейінгі Ресейде болашақ мамандар сабақ 

беруге тиісті пәндері бойынша салыстырмалы жақсы дайындық алып отырды. 

Алайда, біздің талдау көрсеткендей олардың даярлығында бірқатар кемшіліктер 

де  байқалғандығы анықталды: 
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– болашақ мамандар мен оқушылар дидактика және әдістеме мен үстірт 

нақты өмірмен, практикамен байланыссыз танысты;  

– психологогикалық-педагогикалық даярлықтың маңызы жете 

бағаланбады; 

– Педагогикалық практика үшін оқу уақыты өте аз бөлінді.  

Болашақ мамандарды даярлаудың мұндай практикасы әділ сынға 

ұшырады, өйткені университетті бітіргендер үшін педагогикалық курстар 

ретінде болашақ педагогтарды кәсіби даярлауда бұл кемшілік толығымен 

өтеуге болмады.  

Түркі тілдес халықтар үшін революцияға дейінгі Ресейде ұлттық мектеп 

жүйесін қалыптастыру көптеген объективті жағдайлармен және субъективті 

факторлармен негізделді.Біріншіден, Ресейде қосылу уақыты мен түріне: Өзге 

халықтардың бөлігі Ресей құрамына өз еркімен енді. (чуваштар – 16 ғ; қазақтар-

18 ғ), басқалар қатаң әскери жолмен қосылды (татарлар - 16 ғ, өзбектер – 19 ғ). 

Екіншіден, өмір сүрудің әлеуметтік-экономикалық жағдайымен шаруашылық 

жүргізудің түрі (егіншілік, көшпелі мал шаруашылығы). Үшіншіден, 

халықтардың дінге сенуі мен діншілдік деңгейіне (ислам, будда т.б.). 

Төртіншіден, мекемелердің ведомстволық даралығы мен бағыныштылығы: ішкі 

орданың мектептері Қазақ оқу округының құрамына кірді; Семей облысының 

мектептері Батыс Сібір оқу округіне бағынды т.б. Бұл  факторлар түркі тілдес 

халықтардың мектеп жүйесін қалыптастыруда зор ықпалын тигізді. 

Енді нақты кеңес кезіне келетін болсақ, 1917 жылдан 1991 жылға дейін 

жоғары педагогикалық мектептегі педагогикалық практиканың 

ұйымдастырылуы мен жетілдірілуінің тарихи айрықша қызығушылық 

тудырады. Кеңес үкіметінің алғашқы жылдары елде білім берудің дамуы үшін 

жаппай қозғалыс өріс алды, бұл жаңа университеттер ашуға және онда педагог 

кадрларын даярлауға ықпал етті. Жаңа университеттердің ашылуы халыққа 

білім берудің қажеттілігі сезілген жаңа кадрлар толықтыруға қалыптастырды. 

1921-1928 жылдары елде кеңес мұғалімін даярлау проблемасын зерттеу 

жөнінде ғылыми орталықтар ұйымдастырыла бастайды: оқытушы тәрбиеші, 

қоғамшыл, жаңа қоғам құруға белсене қатысушының жаңа типі өте 

қажеттілікке айналды. Алғашқы кеңестік педагогикалық жоғары оқу 

орындарында студенттер бірінші курстан мәдени ағарту, қоғамдық 

педагогикалық және қоғамдық саяси жұмыстарға тек оқушылар ғана емес, 

ересек тұрғындар мен бірге де тартылды. Болашақ мамандар қоғамдық-

педагогикалық жұмыстарға қатысуы жайлы Н.К. Крупская 1923 жылдың өзінде 

мұғалімдерді даярлау туралы мақаласында жазды. Н.К. Крупскаяның айтуының  

ықпалымен педагогикалық оқу орны мен студенттердің қоғамдық 

педагогикалық, практикалық оқу жоспарын, мектептен тыс жасөспірімдермен, 

панасыздармен тұрғындармен жұмысты оқу жоспарына ендіру басталды. Бұл 

қоғамның педагогикалық ЖОО –лар орындаған қоғамның әлеуметтік талаптары 

болды. Елімізде болашақ мамандарды кәсіби даярлауды ұйымдастырудың 

маңызды әсерін педагогикалық білім бойынша 1924 жылы өткен  Бүкілресейлік 

конференцияда ықпал жасалды, онда «Педагогикалық білім беруді реформалау 
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туралы мәселе» атты баяндама жасалды. Баяндаманың барлық ережесінде 

педагогикалық білім беруді одан ары қайта құрудың жобалары мен 

нұсқауларының негізі қарастырылды [52]. А.Г. Калашниковтың қосымша 

баяндамасында педагогикалық ЖОО-ның құрылымдары мен мұғалімдерге 

негізгі талаптар алға қойылды. Олардың арасында ЖОО-да педагогикалық 

практиканы ұйымдастыру туралы талаптар: «...кәсіби даярлық бірқалыпты 

мектеп практикасының үдерісінде мұғалімдер даярлаудың басқа бөліктері мен 

органикалық байланыста алуы тиіс» делінген [53]. 

Жаңа оқу жоспарында кеңес университеттерінде педагогикалық 

практиканы ең жалпы ортақ мазмұндық белгілері анықтауға алғашқы қадамды 

халық ағарту комиссариаты 1919 жылдың өзінде қабылдаған болатын. 

Айталық, «педагогикалық институттар студенттерінің практикалық сабақтары 

туралы» қаулыда, практиканың сипаты мен көлемі төмендегіше анықталды: 

«педагогикалық институтардың студенттерінің практикалық сабақтары туралы 

назарға ала отырып тәжірибелерді мектептерде, мектеп жұмыстарын дұрыс 

жүргізу үшін қажетті тәжірибе бермейді»  РСФСР Халық ағарту қаулы 

қабылдады:  

1) педагогтік институттардың үшінші және төртінші курсында күн сайын 

біріңғай еңбек мектептерінде мектеп қызметкерлері ретінде жұмыс істеу 

міндеттелсін; 

2) үшінші курс студенттерінің жұмысының ұзақтығы күніне екі сағаттан  

кем емес, ал төртінші курс студенттері үшін - үш сағаттан кем емес болуы 

тиіс». 

Қаулыға сәйкес студенттер мектептегі жұмыстарға мектеп сабақтарына 

белгіленген жетекшілермен ынтымақтаса және институт оқытушысының 

қадағалауымен тартылды. Ағымдағы жұмыстардан басқа студентер жоқ 

оқытушыларды алмастырады және экскурсияларды басқара алады, т.б. Алайда 

аталған қаулының бұл нұсқауы жеткілікті айқын және толық емес болды  

себебі, ең алдымен онда жұмыстың өзіндік мазмұны болмады. Бірақ қаулыға 

және оқу жоспарына қарамастан 1923 жылға дейін мұғалімдер даярлаумен 

айналысқан оқу орындарында педагогикалық практика тек оқудың соңғы 

кезегінде ғана жүргізілді. Мұндай практиканың теориядан алшақтауын 

Н.К. Крупская сынға алды. Ол «болашақ мұғалімдер үш-төрт жыл бөлектеніп 

кітаптық біліммен бастаса онда өмірден қолдануды үйрене алмайды»- деді. 

Аталған жұмыстың бәрі, айтылған сын да бұл саланың үздіксіз дамуын 

көрсетті.  

Көп ұзамай практика бағытында басқаша бір жаңалық енгізілді. 1924 

жылы 1 және 2 курс студенттерін педагогикалық бейімдеу мақсатында жоғары 

оқу орнында сабақтан тыс 2 апталық практика енгізілді. Бұл практиканың 

міндеті – әр түрлі оқу мекемелерінің білім беру жүйесімен танысу [52]. 

Бұл 20-сыншы жылдары ғалымдардың басты объектісі болды. Осы 

уақытта педагогикалық практиканың университеттің оқу процесінде алатын 

орны мен міндеттерін анықтайтын екі тәсілі пайда болды. Бір көзқарасқа сәйкес 

университеттің  ең басты теориялық дайындығы болуы керек. Ал екінші тәсіл - 
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керісінше қарама-қарсы, мұнда бастысы практикалық дайындықтың болуы. Бұл 

соңғы тәсіл 1920-шы жылдары жетекші болды және сонымен бірге 

педагогикалық практика нормативті және міндетті түрде жоғары оқу 

орындарында міндетті түрде енгізілді. Осындай полярлық көзқарастармен қатар 

практикаға үшінші интеграцияланған тәсіл пайда болды. А.Г. Калашников бұл 

жағдайды сынға алып, теория мен практиканың біртұтастығын жақтады, 

сонымен қатар ол практика мен теорияны бірінші курстан соңғы курсқа дейін 

өту керек деп есептеді. Бұл пікірді 1924 жылы Бүкілресейлік  конференцияда 

С.Т. Шацкий болашақ мұғалімдер практикадан өмірдегі практиканы үйренуі 

оқытудың белсенді әдісі деп түсіндірді және қолдады. Оның осы ұсыныстарына 

сәйкес 1924 жылдан бастап мұндай практика жүргізу енгізілді. ХХ ғасырдың 

отызыншы жылдарында оқытушыларды даярлауда практикадағы теорияның 

өзара байланысы мәселесін шешудің әртүрлі нұсқалары ұсынылды. Бір 

жағынан, көзқарасты жеңе отырып, теорияның практикадан басымдықтары, 

екінші жағынан практиканың жаңа түрлері пайда болды және енгізілді. 

Университеттерде теориялық және практикалық дайындықтың қатынасы 1:1 

болатын кезеңдер болды. Орта есеппен алғанда университет білімінде оған 38-

40 пайыз оқу уақыты бөлінген. Педагогикалық жұмыс мұғалімдерді 

даярлаудың оқу процесінің жалпы элементтеріне айналды. 30-40-шы жылдар 

тарихында педагогиканың теориялық курсының әр бөлігі үшін практиканы 

жасаудың белгілі әрекеті байқалады. Теориялық және практикалық мазмұндағы 

арнайы оқу бағдарламалары жасалды.  

Алайда олардың тек педагогикамен байланысы психологтардың сынына, 

педагогикалық теориялардың кең таралуына және оның практикаға алғашқы 

ауысуы олардың пассивті ойластырушы табиғаты үшін барлық жағынан сын 

тудырды. Сын болған жерде үздіксіз даму болатыны белгілі [54]. 

1930-1932 жылдардан бастап РСФСР халық ағарту комиссариаты 

студенттердің үздіксіз педагогикалық және өндірістік тәжірибелері туралы 

алғашқы нұсқау жасалынып, әрекетке көше бастады.  

Педагогикалық және политехникалық білім алу үшін студенттер-

оқытушылар осы тәжірибелерден өтуі керек болды. Үздіксіз тәжірибе арқылы  

оның әлеуметтік-педагогикалық және саяси ықпалының шекарасын кеңейту 

үшін мектептерде төңкеріс жасауы керек екендігі атап өтілді. Осы шаралармен 

қатар практиктердің біртұтас педагогикалық басшылығы жойылды, олардың 

оқыту функциялары құлдырады. Мектеп мұғалімдеріне, әсіресе студенттердің 

саяси және идеологиялық және саяси қабылдауы мәселелеріне көмектесетін 

функцияларды күшейтті. Мұның бәрі социализмді құру деп жариялаған 

дәуірдің отызыншы жылдарының рухында, студенттер жаңа жүйені құруға 

көмектесуі керек болды. 

1933 жылы жоғары педгогикалық оқу орындарында педагогика пәнін 

оқытудың біртұтас бағдарламасы жасақталды. Онда оның мазмұндық бағыты 

айқындалып, жоғары білімді мамандар дайындаудың нақты маңыздылығы 

анықталды. Осы кезден бастап педгогикалық практиканың бәртұтас жүйесі 

қалыптаса бастады.  
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Бірақ, 1937 жылдан бастап практикаға арналған сағаттардың саны 

жылдан-жылға біртіндеп азая бастады, егер 1933 жылы педагогикалық 

университеттердің көпшілігінде педагогикалық практикаға 600 сағат бөлінген 

болса, бұл 1937 жылы 154 сағатты құрады. 

1939 жылы студенттердің оқу практикасын ұйымдастыру мен мазмұны 

туралы жаңа ереже қабылданды. Әрбір педагогикалық жоғары және орта 

арнаулы оқу сессиялары үшін студенттер тәжірибесін өткізуге арналған 

базалық мектептер белгіленді. 

Соғыстан кейінгі 50-70 жж. педагогикалық сабақ беру уақыты аздап 

артып, теориялық дайындық уақыты азайды. 1-3 курста оқу педагогикалық 

практикасы, ал 4-5 курстарында әлеуметтік-педагогикалық тәжірибені енгізілді. 

Іс жүзінде үздіксіз педагогикалық практика енгізілді. Бұл да аталмыш салада 

жасалған тың жаңалық болатын. 

ХХ ғасырдың 60-70 жылдары бірнеше жылғы үлкен тәжірибені сәтті 

пайдаланудың көрінісі болды десе де болады. Университеттегі педагогикалық 

практиканың реформасымен қатар және 60-70 жылдардағы педагогика 

теориясында педагогикалық тәжірибені зерттеуге бетбұрыс болды. Мектептер 

тәжірибесіне көбірек назар аударылды, ғылыми-зерттеу институттарында, 

педагогикалық ғылымдар академиясында және КСРО-да ғылыми зертханалар 

пайда болды. Оның педагогикалық тәжірибесі туралы әдістемелік хаттар 

жарияланды, газеттер мен журналдар жарық көрді, үздік оқытушылар 

марапатталды. 60-70 жылдардағы педагогикалық тәжірибе проблемалары мен 

теориясының дамуы, біздің көзқарасымыз бойынша, педагогикалық 

практикамен байытылды. 

Біріншіден, осы жылдары дәл осындай тәжірибенің тасымалдаушылары  

тәлімгер ұстаз ретінде таңдала бастады. Ал, екіншіден, озық педагогикалық 

тәжірибені жалпылау мен талдауды зерделеу процесі студенттер жүргізетін 

бақылау мен талдаудың әдістемесі мен технологиясын байыта түсті. Осы 

жылдар ішінде әр түрлі сызбалар, жоспарлар, мектептегі сабақтар мен басқа да 

іс-әрекеттерді бақылауға арналған сауалнамалар жасалды.  Бұл олардың 

студенттерді дайындауға деген көзқарасын жетілдірді және тереңдете түсті. 

Сол жылдары мектептерде және университеттерде оқу-әдіснамалық  

кабинеттерінің саны белсенді өсіп отырды, бұл оқу практикасын ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз ету деңгейін жоғарлатты [55]. 

Педагогикалық ғылымдар академиясында алдыңғы қатарлы 

педагогикалық тәжірибені мектеп практикасына енгізу зертханасы ашылып, 

Бүкілодақтық семинардың және алдыңғы қатарлы «Педагогикалық тәжірибені 

зерттеу мен қолданудың теориялық әдіснамалық мәселелері» атты семинары 

өтті. Сессияның нәтижелері жарияланды. Бұл шынымен жарияланатындай 

айтары бар жаңалық болатын. Біз осы семинардың бағдарламасы мен 

материалдарын талдап, бұл шын мәнінде педагогика ғылымы мен практиканы  

өз қолымен саналы түрде енгізу кезеңіне жақындастыру әрекеті деген 

қорытындыға келдік. Бұл Ю.К. Бабанскийдің басшылығымен жасалған үлкен 

педагогикалық тұжырым деп саналады. 
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Осы жылдар ішінде алдыңғы қатарлы және прогрессивті теорияға сәйкес 

тәжірибе ретінде алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибенің жалпы және 

сыни тұжырымдамасы қалыптасты және алғаш рет инновациялық тәжірибе 

туралы айтылды және теорияда ұсынылған әдістерді қолдана отырып жұмыс 

істеу жағдайында ең жақсы және тұрақты нәтиже беретін ең үнемді тәжірибе 

екендігі анықталды [56]. 

ХХ ғасырдың 70-жылдарында педагогика теориясы мен білім беру 

практикасындағы алшақтықтың кең көлемге жеткені белгілі болды. Сонымен 

бірге педагогикалық теория эмпирикалық және эмпирикалық сипаттамаларға 

көше бастады. Бұл олқылықты жоюдың үшін педагогикалық практиканы 

ғылыми зерттеу қажет болды.  

1972 жылы Оқу министрлігінің «Педагогикалық институттардың 

педагогикалық практикасын ұйымдастыру ж»не өткізу»  туралы шығарылған  

нұсқауы осы келеңсіз жағдайларды жолға қоюдың алғашқы бастамалары болып 

саналады. Нұсқау мазмұнында жоғары педагогикалық оқу орнында өткізілетін 

педагогикалық практиканың түрлері,  мақсат-міндеттері, ұйымдастырылуы, 

тәлімгер-ұстаздың жетекшілігі туралы бағыттар айтылды.  

Жалпы педагогикалық практиканың орны мен рөлі туралы 

О.А. Абдуллинаның зерттеулерінде педагогикалық практика кәсіби дағдылар 

мен біліктерді қалыптастыру, студенттердің танымдық белсенділігін арттыру, 

сонымен қатар теориялық білімдерін бекітудің маңызды екендігі 

қарастырылды [57]. 

1978 жылы Бүкілодақтық мұғалімдер съезі өтті. Конгресстің шешімінде 

болашақ мұғалімдерді тереңдетіп оқыту және білім беру мәселелерін жан-

жақты шешу үшін мектепте оқушылардың педагогикалық тәжірибесін 

қолданудың тиімділігін арттыру бойынша ұсыныстар айтылды.Съезде үздік 

педагогикалық тәжірибе туралы мәселе көтеріліп, елде нағыз педагогикалық 

қозғалыс өнеркәсіп пен ауылшаруашылығы саласындағы өндіріс 

жетекшілерінің қозғалысымен ұқсастық қалыптасты.  

КСРО Педагогикалық ғылымдар академиясының баспасөз президенті 

М.И. Кондаков: «Педагогикалық ғылымның жетістігі шынымен зерттелетін 

педагогикалық практиканың сапасына байланысты» деп баяндама жасады. 

Сонымен қатар, осы жылы жоғары оқу орындарында педагогикалық практикаға 

дейін оқылған алдыңғы қатарлы педагогикалық тәжірибені жалпылау және 

енгізу бойынша арнайы курстар енгізілгендігі айтылды [58]. 

80-жылдардың ортасына қарай озық педагогикалық тәжірибені енгізу 

идеясы оны қолдану идеясына көшті, ол жағдайды едәуір жеңілдетті және 

реттеуді қажет етпеді. 

Осылайша, 80-жылдардың аяғында елдегі жоғары және орта арнаулы 

педагогикалық білім беруді қайта құрудың негізгі бағыты студенттердің 

кәсіптік дағдыларды ұйымдастырушылық және тәрбие жұмыстарының 

негіздерімен игеруіндегі тәжірибенің өсу рөлі зор болды. Осылайша жыл өткен 

сайын бұл сала өзінің оң ізденістерімен көріне бастады. 
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Сол жылдары Мәскеу, Ленинград және Ростов мемлекеттік 

педагогикалық институттары болашақ мұғалімдердің кәсіби-педагогикалық 

практикасының тиімділігін арттыру жолдарын белсенді іздестірді. 

Нәтижесінде практика мазмұны студенттердің теориялық білім жүйесі 

мен оның әртүрлі кезеңдерінде қалыптасқан кәсіби дағдылар жүйесі арқылы 

анықталатын бағдарламалар жасалды. 1984 жылдан бастап КОКП Орталық 

Комитеті мен КСРО Министрлер Кеңесінің «Білім беру жүйесі мен кәсіптік 

білім беру мұғалімдерін даярлауды жетілдіру және олардың еңбектері мен 

тәжірибелерінің жай-күйін ескерту жөніндегі шаралар туралы» 12 сәуірдегі 

№316 қаулысымен педагогикалық университеттерде студенттердің үздіксіз 

оқыту тәжірибесі қайтадан енгізілді.  

1985-1986 оқу жылында педагогикалық  оқу орындарына арналған жаңа 

оқу жоспарлары енгізілді. Себебі, заман талаптарына сай болашақ маман 

жұмысының маңызды кепілдіктерінің бірі тек өзіне деген жауапкершілікпен 

шектелмей, жұмыс практика барысында ішкі бостандықты сезіне білуі.болашақ 

маман сапалы оқыту процесін қамтамасыз етуші тұлға, оқу сапасын арттырушы 

ретінде таныла білуі керек деген басты талаптар қарастырылды. Н.В. Кузьмина 

педагогикалық әрекетті зерттеу әдістерін, болашақ мұғалімнің дайындығы 

жүйесінде және оның алғашқы тәжірибесі кезінде маңызды кәсіби сапаларының 

даму механизмі мен ретін көрсете отырып, педагогикалық іс-әрекеттің 

құрылымын анықтайды. 

80-жылдардың аяғында педагогикалық тәжірибеге деген қызығушылық 

қайтадан артып, оны жетілдіруге тағы бір қадам жасалды. Дегенмен бұл 

шаралар материалдық немесе теориялық қолдау көрсете  алған жоқ. Себебі, 

тәжірибені жетілдіру мұғалімдердің ынта-жігері мен жеке бастамасын талап 

етті. Ал, оның дамуы осы жылдар ішінде өзінің әлеуметтік-саяси бағытын 

кеңейту арқылы жалғасты. Практиканың әлеуметтік бастауы - лагерьлерде және 

студенттік құрылыс отрядтары, мектептер мен педагогикалық сыныптарға 

қамқорлық, жаппай педагогикалық білім беру жүйелерінде жүзеге асты. Шын 

мәнінде, үздіксіз педагогикалық практика әлеуметтік педагогикалық деңгейден 

қоғамдық-саяси деңгейге көтерілді. Г.А. Бакулина өзінің зерттеуінде 

студенттердің үздіксіз педагогикалық практика үдерісінде танымдық 

шығармашылығын қалыптастырудың жүйесін құрып, сыныптан тыс 

жұмыстарға қатысу, көңіл аудару, және жетекшілік жүргізу жүктелді [59].  

Бірқатар ғылыми зерттеулер Еуропалық және дамыған шет елдерде 

педагогикалық практиканы ұйымдастыру проблемаларына арналды.   

Мысалы, Американдық оқытушылар өздерінің практикалық нұсқаларын 

теориялық дайындықпен бағалайды (көшбасшылардың ауырлық орталығын 

мектеп қызметкерлеріне беретін университет оқытушыларының мақсатты 

басшылығының жоқтығы). Г.Г. Агапова АҚШ оқу орындарында педагогикалық 

практиканың ұйымдастырылуын педагогты кәсіптік даярлаудың ең күшті 

формасы ретінде қарастырып, прктиканың екі бағытын атап көрсетті: 

студенттер мектептің тұрақты қызметкері болып табылады және жас мұғалім 

айлығының 1/3-ін алады, бір-екі сыныпта жұмыс істейді, тәжірибелі 
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мұғалімдермен ақылдасады, мектептің күнделікті жұмысына араласады; мұнда 

«падегогикалық орталықтарын» ұйымдастыруға көңіл бөлінген [60]. 

Ал, Австрияда дәстүрлі экономикалық қатынастарды академиялық 

жұмыстың практикалық әсерін арттыру арқылы өзгертетін «университет-

кәсіпорындар» құрылған.  

Қытайда мұғалімдерді даярлауда өзін-өзі тәрбиелеу дағдыларын 

қалыптастыруға, өз ойын білдіруге (әдемі сөйлей білу, дұрыс жаза білу, сурет 

салу т.б.) эстетикалық қауіпсіздіктің ұйымдастырушылық қабілеттеріне назар 

аударылады. Болашақ мұғалімдердің барлығы дайындықтан өтеді және барлық 

басқа қабілеттері бар кез-келген адам оқуының соңында тапсырмаларын жеңе 

алмаса,   бакалавр немесе магистр дәрежесі берілмейді. 

Болгария елінің психологтары, мұғалімдері мен әдіскерлері ғылыми-

зерттеу жұмысының тиімділігін зерттеу үшін тәжірибелік жұмыстар жүргізген 

онда, алғашқы 2-3 жылда қарқынды теориялық дайындық, содан кейін тікелей 

маманның болашақ жұмыс орны бойынша практикалық көлемді арттырып 

орындау ұсынылған. Біз көріп отырғанымыздай, бұл мәліметтер толық емес 

және алуан түрлі, әр түрлі елдердегі мұғалімдерді даярлаудағы оқыту 

практикасына жоғары сұранысты көрсететіні айқын. Ол қазіргі кезеңде күш-

жігер өзара қарым-қатынас жолдары мен құралдарын іздеуге бағытталып отыр.  

Жоғарыда талданған педагогикалық практиканың білім беру  жүйесінде 

болашақ педагогтарды дайындауда педагогикалық практиканың даму тарихы 

туралы талдаулар ресейлік еңбектер мен шетелдік тәжірибелердің біздің 

зерттеу мәселемізге арқау болатын тұстары көп. 

Ал, зерттеу мәселеміз біздің елімізде қаншалықты деңгейде зерттелгені 

бізге ғылыми негіз бола алатын ғылыми еңбектерге тоқталуға, оларды талдап 

көруді жөн көрдік.  

Қазақ халқының ғұламалары әл-Фараби [61], А. Құнанбаев [62], 

Ы. Алтынсарин бала тәрбиелеудің қадір қасиеті мен жаупкершілігі туралы 

баланың дұрыс қалыптасып, сыртқы дүниеден хабар алу үшін ұстаз қызметінің 

еңбегінің жеткілікіздігі туралы баяндайды. Бұдан болашақ мамандардың 

бойында білім, іскерлік дағды қалыптастыру үшін жоғары оқу орындарында 

теориялық және практикалық әрекеттер арқылы іске асатынын көрсетеді [63].  

Қазақстандық Тихомирова В.Т. «Жоғары оқу орны студенттерінің кәсіби 

бағытталуын педагогикалық практика процесінде қалыптастыру» атты ғылыми 

зерттеу жұмысында педагогикалық практика барысында студенттерге кәсіби 

бағыт берудің алғышарттары, педагогикалық практиканы ұйымдастырудың 

тиімді әдістері, педагогикалық практиканы ұйымдастырудың негізгі 

ерекшеліктері туралы зерттеді [64]. 

Б.Р. Айтмамбетованың педагогикалық практикаға арналған зерттеу 

жұмысында педагогикалық практиканың болашақ маман үшін өз мамандығына 

байланысты жүйелі ұғым алуында, сапалы білім алуға жол ашатындығын  

айтқан. Студенттердің өздері таңдаған мамандықтарына деген ынтасы олардың 

ұстаз мамандығы бойынша өтетін практикасымен тікелей байланысты [65]. 
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Н.Д. Хмель зерттеулеріне талдау жасап көрсек, «педагогика ғылымында 

болашақ мұғалімді алдын-ала практикалық даярлаудың мазмұны мен 

әдістемесіне әсер ететін - студенттің педагогикалық еңбектің барлық түрлері 

мен формаларына өз күштерін, біліктіліктерін байқауға мүмкіншілік беретін 

дәстүр қалыптасқан», - деген. Бұдан педагогикалық практика арқылы болашақ 

мамандардың іс-әрекетін терең білуге сонымен қатар өзін-өзі талдауға 

мүмкіндік туғызатындығын көреміз [66]. 

Ю.К. Бабанский көрсеткендей келешек маман болысы үш этаптан тұрады.  

– болашақ маманның профессионалды әрекет компаненттерін көрсетуі; 

профессионалды нақтыландыруы, білімі, педагогика курсын оқу барысын 

оқушы қылуы негізде жеке тұлғалық өрістеуі және тағы басқа пәндерде 

өрістеуі; (1-4 семестерлер)  

– болашақ маман әрекеттернің компаненттерін басқару; технологиялық-

педагогикалық практика, ол сәйкес келетін әдіс әрекеттерімен басқарады; 

– университетте 4-6 семестр жинақталған біліміне рахмет айта отырып 

педагогикалық практикада жинақталған тәжірибеге қосылып бір бүтінге 

айналады [67]. 

А.И. Балабаева «Педагогикалық практикада студенттердің кәсіби 

бағыттылығын қалыптастыру» атты ғылыми-зерттеу жұмысында 

педагогикалық практикада студенттердің кәсіби бағыттылығын 

қалыптастырудың ғылыми-теориялық негізін анықтаған. Студенттердің кәсіби 

бағыттылығы ұғымына анықтама бере отырып, моделін құрастырды [68].  

Педагогикалық жоғары оқу орнында білім беру жүйесінде болашақ  

педагогтарды дайындауда педагогикалық практиканың даму тарихы мен 

шетелдік, отандық ғалымдардың тәжірибелері мен  зерттеулерін басшылыққа 

ала отырып, педагогикалық практика барысында болашақ биолог 

мұғалімдердің кәсіби-тұлғалық қасиеттерінің даму ерекшелігіне келесі бөлімде 

тоқталамыз.  

 

1.2 Болашақ биолог мұғалімдерді даярлауды жаңғырту аспектілері 

Биолог студенттердің мұғалім ретіндегі қалыптасуында педагогикалық 

практика ерекше мәнге ие. Педагогикалық практикада студент  практикант 

дәрежесінен мұғалім дәрежесіне ауысады, сондықтан оның рөлдік позициясы, 

өзіне және басқаларға көзқарасы өзгереді. Саналы адам бұл мүмкіндікті 

міндетті түрде пайдаланады. Студенттер педагогикалық мамандықтың 

күрделілігі мен қуанышын сезінеді және педагогикалық тәжірибе жинай 

бастайды. 

Педагогикалық білім беруді жаңғыртудың жаңа теориялық және 

әдіснамалық негіздерін іздеу мәселесін өзектендіру қазіргі білім берудің  өзекті 

мәселелерін шешу қажеттілігімен байланысты. 

1. Болашақ биолог мұғалімнің педагогикалық практика кезеңінде 

оқушыларды педагогикалық қолдауға, оны жеке және кәсіби қалыптасу 

жолында сүйемелдеуге дайындығы мәселесін атап өткен жөн. Мұнда болашақ 

маман мен оқушылар арасында тәжірибе алмасу жүреді, білімдерімен  
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дамытуға жәрдемдесу, олардың жеке басының тұлғааралық өзара іс-қимыл 

практиканттың ынтымақтастық, олардың арасындағы диалогтың пайда болуы, 

оқушыға жағымды педагогикалық әсер ету мүмкіндігі мұғалімнің жеке жетілу 

деңгейімен, оның коммуникативті мәдениетінің болуымен, оқушылармен 

эмоционалды және құндылық қатынастарын орната білуімен анықталады. 

Педагогикалық практика барысында кездесетін әртүрлі мәселелер мен 

қайшылықтарды шеше алуы, педагогикалық қолдау табу қабілеті биолог 

студенттің кәсіби жетістігінің маңызды факторы болып табылады. 

2. Педагогикалық білім беруді жаңғыртудың тұжырымдамалық 

ережелерін анықтау тұрғысынан болашақ биолог мұғалімді педагогикалық 

қызметтің этикалық компонентін жүзеге асыруға дайындау мәселесі маңызды. 

Болашақ мұғалімнің кәсіби жұмысындағы этикалық аспект оның 

құндылықтары, қарым-қатынастары, моральдық ұстанымдары жүйесін 

көрсетеді, кәсіби іс-әрекеттер мен іс-әрекеттердің моральдық негізі болып 

табылады. 

Мұғалімнің іс-әрекетінде этикалық нормаларды сақтау негізгі кәсіби 

талаптардың бірі болып табылады. Бұл талаптың маңыздылығы педагогикалық 

кәсібиліктің өзіндік ерекшелігінен туындайды: мұғалім мәдениетінің, 

адамгершілік құндылықтарының, рөлдік үлгісінің аудармашысы ретіндегі 

әлеуметтік маңызы; мұғалім мен оқушының жеке басының қалыптасуы мен 

дамуына, оның болашақ өмір жолына әсер етуі. Мұғалімнің кез-келген сөзі, іс-

әрекеті, педагогикалық жағдайды шешудің балама әдістерінің ішінен таңдаған 

таңдауы әрқашан бірінші кезекте осы қоғамдағы этикалық нормалар мен 

құндылықтармен тексерілуі қажет. 

Болашақ биолог мұғалім кәсіби мінез-құлық принциптері мен 

жауапкершілік этикасын қалыптастыруы керек. Кәсіби жауапкершілік 

мәселесін талқылаудағы ең өткір мәселелердің бірі - белгілі бір кәсіби рөлін 

белгілейтін құзыреті.  

Педагогикалық білім беруді жаңғыртуда идеалды мұғалім педагогикалық 

қолдауға дайындығы тұрғысы негізгі сипаттамалары бола алады. Оларға 

мыналар жатады: педагогикалық іс-әрекеттің құндылықтарына қатысты жеке-

кәсіби өзін-өзі анықтау қабілеті; мұғалімді өзінің жеке проблемаларынан 

баланың проблемаларына орталықсыздандыру; мұғалімнің нақты баланың 

барлық шындықтарын ескере отырып, педагогикалық қолдау қызметін 

жобалауы. Мұның бәрі мұғалімнің жеке тұлға ретінде өзін-өзі анықтауы үшін 

педагогикалық білім беру процесінде қажетті және жеткілікті жағдай жасауды, 

оның тиісті қасиеттер мен қасиеттерді дамыту қажеттілігін қалыптастыруды 

қамтиды. 

3. Биолог студенттерді педагогикалық практикаға бағыттап оқытуда  

тиімді кәсіби қызметінің маңызды факторын атап өткен жөн. Мұғалімнің кәсіби 

қызметін жүзеге асырудағы басымдықтар өзгеруде: оның басты міндеті енді 

білімді тарату емес, студенттерге қажетті ақпаратты табуға көмектесу, оларды 

сүзу дағдыларын қалыптастыру, сенімділік дәрежесін, пайдалылығын және 

алған білімдерін іс жүзінде қолдану болып табылады. Мұғалімнің басқа ақпарат 
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көздерінен басты артықшылығы оның осы пән саласында біртұтас, 

құрылымдалған білім жүйесінің болуы болып қала береді, бұл студенттерге 

олар зерттейтін объектілер мен құбылыстардың мәнін ашуға, белгілі бір оқу 

пәні бойынша жүйелі білім қалыптастыруға ықпал етуге мүмкіндік береді. 

Тыңдаушы мен оқушының өзара әрекеттесу процесінде тек өзара 

ақпараттандыру ғана емес, сонымен бірге тақырыпты бірлесіп түсіну де жүзеге 

асырылады. Сондықтан, кәсіби дайындық процесінде кең пәндік білімді 

қалыптастырудан олардың сапалық және сандық іріктеу, құрылымдау және 

жүйелеу, сенімділік дәрежесін анықтау технологиясын оқытуға баса назар 

аудару қажет. 

4. Болашақ биолог мұғалімдердің  маңызды кәсіби қасиеттерінің бірі 

рефлексиялық қабілеті ол оның кәсіби жетістігі болып табылады. Өз іс-

әрекетінің нәтижелерін түсіну, мотивтерді, іс-әрекеттерді, қабылданған 

шешімдерді, жіберілген қателіктерді талдау олардың педагогикалық 

тәжірибесін жинақтауға, кәсіби қалыптасуы мен дамуына негіз болып 

табылады. Осыған байланысты болашақ мұғалімдерді педагогикалық практика 

процесінде рефлексия қабілеттерін дамыту ерекше маңызды. 

5. Қазіргі заманғы педагогикалық білім беруді жаңғыртудың ерекшелігі 

оның болашақ биолог мұғалімдердің кәсіби педагогикалық қызметке 

шығармашылық көзқарасын қалыптастыруға бағытталуы болып табылады. 

Кәсіби педагогикалық іс-әрекеттің шығармашылық жағының болуы адамның 

эволюциялық табиғатын, оның санасы мен мінез-құлқының өзгергіштігін 

жаһандық түсіну ерекшелігімен байланысты сипатталады. Мұғалімнің 

шығармашылық қызметі тәрбиенің идеалы туралы идеяларға жауап беретін 

оқушыға жаңа оң өзгерістер енгізуді мақсат етеді. Осы мақсатқа жету жолында 

мұғалім проблемаларды қояды және шешеді, педагогикалық жағдайларды 

талдайды, белгілі формаларды, әдістерді, құралдарды өзгерту, біріктіру, қажет 

болған жағдайда жаңаларын әзірлеу және қолдану, келешегі жоқ, тиімсіз 

әрекеттерден бас тарту арқылы осы жағдайларда ең тиімді қызмет әдістерін 

таңдайды. Мұғалімнің шығармашылығы - бұл оқушыда жаңаны құру, оның 

білімін, дүниетанымдық идеяларын, адамзат мәдениетінің жетістіктері негізінде 

практикалық дағдыларын дамытуға көмектесу. 

6. Педагогикалық білім беруді жаңғыртуды жүзеге асыру аспектісінде 

оны болашаққа бағдарлау қажеттілігі ерекше мәнге ие болады. Педагогикалық 

мамандықтың дамуы және оған дайындық объективті заңдарға сәйкес жүреді, 

бұл заңдар болашақ кәсіптік білімнің жалпы тенденцияларын болжау және 

анықтау үшін зерттелуі керек. Мұғалімнің жұмысы интеллектуалдық тұрғыдан 

күрделене түседі, одан күрделі ақыл-ой операцияларын орындау қажет: талдау, 

синтез, комбинация, болжау, модельдеу және т.б. Бұл үрдіс кәсіби дайындықты 

ұйымдастыруда жеткілікті түрде ескерілмейді. Болашақ мұғалім әлі де арнайы 

пәндерді және (аз дәрежеде) оларды оқыту әдістемесін оқуға бағытталған. Ол 

тиісті ғылыми тұжырымдамалармен жұмыс істеуді, психологиялық-

педагогикалық дайындықтың жеткіліксіз болуына байланысты жиі шыға 

алмайтын әдістердің шектеулі саны аясында әрекет етуді үйренеді. 
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7. Болашақ мұғалімнің кәсіби руханилығы туралы тұжырымдамалық 

тезис педагогикалық білім беруді жаңғырту аспектісінде негізделген. 

Мұғалімнің кәсіби руханилығы мұғалімнің кәсіби орындалуындағы адами 

бастамасының максималды көрінісі ретінде түсіндіріледі. Мұғалімнің іс-

әрекетіндегі жеке және кәсіби принциптердің қоспасының рухани мәнін 

көрсететін осы күрделі феноменальды мемлекеттің түсіндірмесі бұл 

тұжырымдамалық және әдіснамалық тезисті процесті модельдеудің және 

педагогикалық білім беру жүйесіндегі студенттің дайындық мазмұнын 

қалыптастырудың маңызды негізі ретінде қарастыруға мүмкіндік береді. 

Педагогикалық білім беруді жаңғырту мұғалімнің кәсіби руханилығының 

бірегейлігін ескере отырып жүзеге асырылса, бұл оның миссиясының 

құндылық-әлеуметтік және құндылық-кәсіби мағыналарын көрсетеді. 

8. Қазіргі білім беру үдерісінде тиімді нәтижелерге қол жеткізудің 

жетекші факторлары ретіндегі инновациялық бағдарламаларды, заманауи 

ақпараттық технологияларды әзірлеуге және іске асыруға бағытталуы. Қазіргі 

білім беру жағдайының өзіндік ерекшелігі көбінесе оқушы соңғы компьютерлік 

технологияларды жақсы меңгеретіндігінде және ақпараттық қоғамдағы өмірге, 

қажетті деректерді іздеуге, оларды түзетуге және өңдеуге, желілік байланысқа 

көбірек бейімделетіндігімен ерекшеленеді. Мұғалімнің осы саладағы артта 

қалуы оның білімінің  позициясының әлсіреуіне ғана емес, сонымен бірге 

студенттердің оған деген қызығушылық дәрежесіне, пікірлерінің беделіне, 

демек, олардың жеке қалыптасуы мен дамуына әсер ету мүмкіндігіне әсер етеді. 

Инновациялық технологияларды қолдану мұғалім қолданатын дидактикалық 

әдістер мен құралдардың ауқымын едәуір кеңейтеді, оған оқыту принциптерін 

жан-жақты жүзеге асыруға, студенттердің жеке ерекшеліктерін, нақты 

педагогикалық жағдайдың ерекшеліктерін ескеруге мүмкіндік береді. 

9. Болашақ мұғалімнің кәсіби және жеке дамуы үшін оның өзін-өзі 

танытуға деген ұмтылысы ерекше мәнге ие. Қазіргі уақытта өзін-өзі дамыту, 

өзін-өзі жетілдіру, жеке тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыру проблемасының 

өзектілігі жоғары болып қала береді, өйткені өзін-өзі тану деңгейіне жеткен 

адам өзінің таланттарын, қабілеттерін, әлеуетін толық пайдалануға  тырысады, 

бір сөзбен айтқанда, ол толыққанды жұмыс істейтін адамға айналады. 

Студенттерді жоғары оқу орнында даярлау олардың өмірінің өзіндік мағынасын 

жүзеге асырудың жолы ретінде қарастырылуы керек. Оқытудың тиімділігі 

арқылы жеке мағынаны іздеумен, оқуға деген ынтамен байланысын мойындау 

қажет. Сондықтан, кәсіби педагогикалық дайындық процесінде білім беру 

процесінде студенттердің өзін-өзі танытуын педагогикалық қолдауға 

бағытталған мақсатты күш-жігерді жүзеге асыру қажет. 

10. Болашақ мұғалімнің мәдениеттің аудармашысы ретіндегі маңызды 

әлеуметтік қызметтін атап өткен жөн. Мәдениеттер диалогы 

тұжырымдамасының контексінде қазіргі заманғы мұғалім белгілі субъектінің 

мәдениеті мен тұлғасы арасындағы медиатор миссиясын жүзеге асыруға 

арналған. Болашақ мұғалімнің тиісті дайындығын қалыптастыру оның кәсіби 

дайындығы мен жеке дамуының маңызды міндеті болып табылады, бұл 
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педагогикалық білім беру кеңістігінде мүмкін, ол студент пен педагогикалық 

шындық арасындағы делдал болып табылады. 

Сан жылдық сонау Кеңес заманынан келе жатқан тәжірибе мен 

ғалымдардың үздіксіз ізденісі, елімізде орын алған саяси, әлеуметтік, 

экономикалық жағдайлар практиканы әлі де шыңдай түсу керектігінің дәлелі 

болды. 

Жоғары оқу орнында ұйымдастырылған педагогикалық практика- 

болашақ мамандардың кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың ең маңызды 

және бағыттаушы кезеңі болып отыр. Себебі, практика өту кезінде таңдаған 

мамандығы бойынша студенттердің кәсіби іс-әрекеті, жеке кәсіби-тұлғалық 

қасиеті, сана сезімі қалыптасады.  

Жоғары оқу орнында кәсіби білім беруді оқытуда теория мен 

практиканың маңызы орасан зор.  

Практика-білім мазмұнының дәйектілігін негіздейді, таным 

нәтижелерінің шынайылығын тексеретін өлшем болып табылады. Практика  бір 

жағынан студенттердің ЖОО-да оқу кезінде жинаған барлық теориялық білімін 

тексерудің өрісі болып табылса, екінші жағынан практика кезінде жүргізілетін 

мәселелерді шешу жолдарын, іс жүзінде терең түсіну. Сондықтан «теориясыз –

практика, практикасыз теория - өлі» деген түсінік қалыптасты. Бұл саланы 

зерттеген атақты ғұламаларымыз өз тұжырымдарында практиканың маңызын 

ашып көрсеткен. 

Ю. Бабанский өзінің ғылыми жұмысында педагогикалық практика 

процесінде оқыту мен тәрбиелеудің заңдылықтары мен принциптерін толық 

көлемде ұғынуға, кәсіби машықтар мен дағдыларды, практикалық іс-әрекет 

тәжірибесін меңгеруге болатынын атап өтті. 

«Модернизация» - жаңғырту ол қоғамның тұтас жаңаруы. Жаңғырту 

теориялары 1950 жылдары пайда болды, сол кезде әлеуметтік ғалымдар және 

басқа да салаларда болған өзгерістерді талдады.   

Білім беруді жаңғырту-бұл отандық білім берудің үздік дәстүрлерін 

сақтай және көбейте отырып, қазіргі өмір талаптарына сәйкес білім беру 

жүйесінің барлық буындары мен білім беру қызметінің барлық салаларын 

кешенді, жан-жақты жаңарту. 

Қазіргі педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында ЖОО-ның 

түлектерінің жан-жақты кәсіби қасиеттерін оқыту, тәрбиелеу және дамытуға 

барынша кең көзқарасты іске асыруда ерекше жауапкершілікті талап етеді. 

Педагогикалық практика- педагог практиктерді дайындауда әрдайым маңызды 

роль атқарады. Оның барысында болашақ мұғалім психологиялық-

педагогикалық білімді бекітеді және кеңейтеді, алған білімдерін оқушыларға 

оқу, тәрбие жұмысы процесінде шығармашылықпен пайдаланып, өзі білімі мен 

біліктілігі үшін жауапкершілік дәрежесін сезінеді, оқу материалын жаңаша 

қабылдайды. Сонымен қатар педагогикалық практика барысында студент өзін 

зерттеуші-педагог ретінде жүзеге асырады. Педагогикалық практикадан 

студенттер өзгеріп, өсіп, шыңдалып келеді. Ол өз бетінше өздерінің кәсіби 

қызметіне сенімді бола алады: кәсіби жағынан сапалы заманауи мұғалімге сай, 
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қабілетті; балалармен, әріптестермен қарым-қатынасы шығармашыл; 

педагогикалық проблемаларды өз бетінше шешетін.  

Студент-практикант өз іс-әрекетін талдай отыра, жұмыс барысында 

туындаған қиыншылықтарды іскерлікпен шешеді. Студенттердің іс-тәжірибесі 

жоғары оқу орындарында теориялық оқу барысында алған білімін нығайтуға 

және алдыңғы қатарлы тәжірибелерді меңгеруге бағытталады. Болашақ 

маманға университет қабырғасында білімділік және кәсіптік бәсекелестікке 

төтеп бере алатын өз мамандығына ыңғайлы, қабілетті, ерекше педагогикалық 

қасиеттерді қалыптастыру қажет. 

Мұғалімге аса қажеттілігі бар қасиеттер: педагогикалық мамандыққа 

бейімділік; балалармен жұмыс істеуге айқын берілгендік; бейімділіктің 

көрінетін басты нәрсесі және мұғалім мамандығын тандай алудағы 

айқындаушы нәрсе балаларға деген сүйіспеншілік, т.б. қасиеттер (1-сурет). 

 

 
 

Сурет 1 – Мұғалімге аса қажетті  қасиеттер 

 

Балаларға деген сүйіспеншілік және олармен жұмыс істеуге ынта-ықылас 

болмайынша нағыз мұғалім болу мүмкін емес және ол өзінің педагогикалық 

шеберлігін де шыңдай алмайды. Оның негізгі бастамасы болашақ мұғалімді 

дайындау, қалыптастыру кезеңінде басталады. Өйткені қазіргі студент болашақ 

ұстаз өзінің бейімділігін, шеберлігін алған теориялық білімдерін мектеп 

өмірімен байланыстырып отырғанда ғана педагогикалық практиканың алатын 

орны ерекше болады. Сол кезде ғана мұғалімге тән педагогикалық шеберлікке, 

іскерлікке жетуге жол ашылады. 

Педагогикалық практика кезінде болашақ мұғалімнің оқушы мұқтажын 

сезінуі, қарым-қатынас психологиясын меңгеруі, әр оқушымен жеке дара 

жұмыс тәжірибесінің дамуы, ата-анамен байланысының күшеюі, оқушылардың 

өзін-өзі басқаруына жағдай жасай білуі, еңбекке қатынасын, үлкенді сыйлау, 

т.б. мінез-құлықтарының қалыптасуына ықпал ету әдістерін меңгеруі жүзеге 

асады. Осы бастама кейін тәжірибеде, мұғалімдік қызмет барысында өз 

жалғасын табады.  

Дәстүрлі педагогикалық практиканы студенттер негізінен кәсіби, 

әдістемелік және психологиялық-педагогикалық білімді көрсету деп 

қабылдайды. Педагогика саласының кәсіби мамандары педагогикалық 

практиканы тек сабақ өткізумен ғана шектеу мүмкін еместігін түсінеді. 

Мұғалімнің қасиеттер 

педагогикалық мамандыққа 
бейімділік 

балалармен жұмыс істеуге айқын 
берілгендік 

балаларға деген сүйіспеншілік 

бейімділіктің көрінетін басты нәрсесі  



29 
 

Сондықтан болашақта мектеп тәжірибесі қандай болуы туралы мәселені шешу, 

өткен жылдардың тәжірибесін ескеру қажет және мұғалімдердің теориялық 

және практикалық дайындығын күшейту қажет [43].  

Қазіргі уақытта жоғары педагогикалық мектепті жан-жақты 

реформалаудың әртүрлі модельдерін ғылыми-теориялық және 

эксперименталдық әзірлеу және апробациялау белсенді түрде жалғасуда. 

Ғылыми және педагогикалық, әдебиетті талдау көптеген зерттеушілердің 

жоғары педагогикалық оқу орындарында пән мұғалімін дайындау мазмұнының 

мәселелерінде үлкен назар аударғанын көрсетеді. Сонымен қатар, болашақ 

мұғалімнің жеке тұлғасын қалыптастырудың педагогикалық ұстанымдарын 

білмей, теорияда ғана тұлғалық-бағдарлы көзқарасты жүзеге асыру мүмкін 

емес, оның белгілі бір әлеуметтік жағдайларда практикалық қызметінің 

ерекшелігін түсінбей, бұл идея тиімді іске асырыла алмайды. Осылайша, 

студенттердің педагогикалық практикасын ұйымдастыру бойынша әдістемелік 

ұсыныстардың көпшілігінде құзыреттілік көзқарасты кездестіруге болады, бұл 

қазіргі қазақстандық педагогикалық жоғары оқу орындарының оқу-тәрбие 

үдерісінде жоғары педагогикалық білім беру жүйесінде осы идеяны дұрыс 

бағаламауға әкеледі.  

Біздің зерттеуімізде болашақ педагогтың жоғары педагогикалық оқу 

орнында практикалық дайындығы болып отыр. Осы зерттеуде жоғары 

педагогикалық білім беруді жаңғырту үдерісінің заманауи мұғалімді 

дайындауда кәсіби-тұлғалық көзқарасты қалыптастыруда әсерін дәлелдеу. Ол 

үшін болашақ педагог-мамандар өзін-өзі дамыту қажеттілігі мен қазіргі қоғам 

өмірінің барлық салаларында өзгерістерге бейімделе алу, соның нәтижесінде 

кәсіби, жеке-тұлғалық дамудан ажырамай, оқу процесінде жаңа ақпараттық 

және коммуникациялық технологияларды пайдалану, қазіргі заманғы қоғамды 

ақпараттандыруды меңгеру. Болашақ маманның білім алып жүрген студент 

кезінде көп дағды мен білімді меңгергені абзал. 

Өз кезегінде студенттің педагогикалық практикасы барысында ескерілуі 

тиіс қағидалар:   

– ақпараттандыру, қашықтықтан оқыту нысандарын енгізу, білім беру 

сапасын бағалау мен жаңа технологияларын әзірлеу, ғылымды интеграциялау, 

педагог-мамандарды педагогикалық практикаға бағыттап дайындауды ескере 

отырып, жоғары оқу орындарының инновациялық қызметін қамтитын жоғары 

педагогикалық білім берудің мекемелерінің тиімді жұмыс істеуінің негізгі 

шарттарын жүйелендіру; 

– кәсіби педагогикалық практиканы ұйымдастыруда формальды-

құзыреттілік тәсілдің жаңашыл жолдары, кәсіби педагогикалық әдістемелер 

мен технологиялар; педагогикалық практиканы ұйымдастырудың формальды-

құзыреттілік тәсілге көшумен байланысты дайындық жолдары біріктірілді. 

Оқу үдерісімен бірге студенттердің практикалық қызметі болашақта 

кәсіби өсудің бағыттары мен перспективаларын анықтауға, өзін-өзі бағалаудың 

кәсіби дағдысын нығайтуға, болашақ педагогтың, кәсіби тұлғасын 

қалыптастыруға ықпал етеді. 
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Практикада студенттердің педагогикалық қызметінің мазмұндылығы  

нақты материал негізінде жетілдіріледі, оны тану және нәтижелі игеру тек  

бақылаулар негізінде ғана мүмкін болады. 

Педагогикалық практиканың мазмұны студенттің өз бетінше жобалауға 

дайындығын қалыптастыруға, мектепте білім беру процесін жүзеге асыруға 

бағытталған тапсырмалардың инвариантты жүйесін және студенттің күтуіне 

және оның шығармашылық және ғылыми мүдделеріне бағытталған вариативті 

бөлігін, инновациялық қызмет және т.б. жобаларын іске асыру барысында 

нақты мектеп шешетін міндеттерді қамтуы мүмкін. Бұл басқару қызметіне, 

диагностикалық зерттеулерге, тәрбие жүйесін құруға, көрме қызметін 

ұйымдастыруға және т.б. қатысуға байланысты тапсырмалар болуы мүмкін. 

Педагогикалық практика барысында студенттердің өзіндік педагогикалық 

қызметін талдау және бағалау негіздері қалыптасады. Педагогикалық 

рефлексия педагогикалық күнделікпен жұмыста ғана емес, сонымен қатар әрбір 

сабақта, балалармен қарым-қатынаста дамиды. Практика кезінде студенттер 

мұғалімнің барлық қызметтерін орындауға тура келетін нақты педагогикалық 

қызметке дайын болуы қажет. Білім алушылардың білім, білік, жеке дамуы 

және шығармашылық белсенділігі деңгейінің көрсеткіштері білім беру 

үдерісінің сапасымен тығыз байланысты және білім беру процесінің сапасын 

анықтау үшін аса маңызды болып табылады. 

Педагогикалық тәжірибе кешенді сипатқа ие және келесі кезеңдерді 

қамтиды: дайындық, негізгі және қорытынды. 

Дайындық кезеңінде студенттерді педагогикалық практика міндеттерін 

шешуге дайындау жүріп жатыр, олар әрбір кезеңнің мазмұны, өткізу түрі, 

табысты өтуін бағалау параметрлерімен танысады. Жұмыс түрлерінің ішінде: 

анықтамалық конференция, семинарлар. 

Практиканың негізгі кезеңінде студенттерге келесі тапсырмаларды 

ұсынуға болады:  

– білім беру мекемесі-практика базасымен танысу (мектеп түрін анықтау, 

жұмыстың негізгі бағыттарын және педагогикалық үрдісті талдау); 

– сыныптарды зерттеу, мұғалімдер мен сынып жетекшінің жұмысымен 

танысу; жекелеген оқушыларды оқыту бойынша жұмысты жүргізу; 

– стандартты емес сабақ өткізу, стандартты емес сабақтарды талқылауға 

және талдауға қатысу; 

– сыныптан тыс жұмыс жоспарларын талдау; 

– негізгі психологиялық әдістерді қолдана отырып, сынып ұжымының 

психологиялық-педагогикалық мінездемесін және диагностикалық картасын 

құрастыру; 

– жалпы мектептік тәрбие шараларына қатысу. 

Осы кезеңді іске асыру мынадай нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін:  

– мектеп әкімшілігі мен педагогикалық ұжыммен кездесу; 

– нормативтік құжаттармен жұмыс; 

– сабақтарға қатысу, сабақтарды ұжымдық талқылау, жалпы 

педагогикалық және психологиялық-педагогикалық талдау; 
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– ұжымдағы оқушылардың қарым-қатынасы мен жағдайына сауалнама 

жүргізу, диагностикалық карта толтыру, оқушы тұлғасының психологиялық-

педагогикалық сипаттамасын құру; 

– стандартты емес сабақ өткізу; 

– педагогикалық практика күнделігін толтыру; 

– тәлімгер-мұғалімдермен және топтық жетекшімен кеңес беру және т.б.  

Қорытынды кезеңде педагогикалық практиканың қорытындысын шығару, 

есеп беру құжаттамасын ресімдеу жүзеге асырылады; одан әрі кәсіби өсу 

перспективалары анықталады. Қорытынды шығару қорытынды конференцияда 

өтеді [69]. 

Осылайша, педагогикалық практиканы дұрыс және шебер ұйымдастыру 

кезінде студенттер: оқушылармен үнемі қарым-қатынас жасау және олардың 

қызметі мен қарым-қатынасына бақылау жасау, оларды зерттеу әдістерін 

меңгеру;мектепте оқу-тәрбие жұмысын ұйымдастыру жүйесімен танысу; 

мұғалімнің жұмыс тәртібіне бейімделуі;мұғалімдер мен студент-практиканттар 

өткізетін ашық сабақтарға, сабақтан тыс сабақтарға және тәрбие іс-шараларына 

қатысу және талдау жасау; өз бетімен сабақтар, сабақтан тыс сабақтар мен 

тәрбие іс-шараларын дайындау және өткізу; мұғалімнің оқушылардың ата-

аналарымен бірге жұмыс істей білуін қалыптастыру (2-сурет). 

 

 
 

Сурет 2 – Педагогикалық практикада студенттердің кәсіби қасиеттері 
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осы материалдармен танысуымыз университет оқытушыларының көбінесе 

бағдарламаларға арналған мүлдем өзгеше бір нәрсе өлшейді деген пікірге алып 

келді.  

Студенттердің кәсіби қасиеттерінің даму сипаттамалары туралы 

көрсетілген критерий жарияланымдар туралы мәлімет аздығынан практика 

бағдарламасына тәуелді. Бұл біріншіден ал, екіншіден, біз студенттердің 

практикадан практикаға дейінгі педагогикалық қабілеттерінің динамикасы 

туралы зерттеуді кездестірмедік. Ақырында, бізде студенттердің біліктілігін 

арттырудың аталған сипаттамаларын педагогикалық практикада оны 

ұйымдастырудың және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етудің 

ерекшеліктерімен байланыстыратындығы туралы материалдар жоқ. Сондықтан 

зерттеу барысында біз бұған ерекше назар аудардық. 

Қазақстан Республикасында білім беру жүйесіндегі модернизациялау 

үдерісі білім мазмұны мен сапасын арттыруда бәсекеге қабілетті маман 

дайындау өзекті  мәселе болып табылады. Бүгінгі студент - ертеңгі маман.  

Қазіргі кезде педагогика ғылымында болашақ маманның кәсіби құзыреттілігін 

дамыту үдерісі ретінде студенттерді дайындаудың жаңа заманауи түсініктері 

қалыптаса бастады. Ол кәсіби біліктілік нәтижесіне бағытталған теориялық 

тұрғыда білім білім беру стандарттары тәжірибесіне енгізілген [70].  

Болашақ маманның еш қиналмай өз жұмысын бастап кетуі үшін практика 

саласының мықты болуы маңызды бұл жағдайда университет түлегінің 

құзыреттілік моделі еңбек нарығының талаптары студенттердің оқу нәтижелері 

тоғысында қалыптасады. Университетте оқу үрдісінде мұғалімнің кәсіби 

жетістігінің табыстылығын қамтамасыз етудің маңызды шарты биолог 

студенттерінің кәсіби оқыту қауымдастығымен әдістемелік оқыту жүйесінің 

барлық компоненттерін қамту.  

Қоршаған орта туралы білім оқушылардың танымдық белсенділігін 

арттырады. Орта мектептерде оқушылардың бұл ерекшелігін жаратылыстану 

(табиғаттану, өлкетану, биология) оқулық материалын таңдауда ескеру қажет. 

Сонымен қатар биология тіршілік туралы ғылым, болғандықтан білім беру тірі 

табиғатпен тікелей байланыста оқытылуы тиіс, бірақта бұл мәселе көбіне 

біржақты қарастылып келеді.  

Бұл процесс жоғары оқу орнында болашақ биолог мұғалімдердің кәсіби 

және жеке қасиеттерін дамытудың өзін-өзі тану үдерістерін насихаттайтын 

арнайы білім беру ортасын қалыптастыруда. Бұл үрдіс әдістемелік дайындық 

жүргізу кезеңінде басталады, да содан кейін студенттердің әдістемелік оқыту 

жүйесі мен қоғамдастық арасындағы интеграциялық және бейімделу 

(адаптациялық) үдерістері күшейе түседі.  

Осылайша, студенттерді әдістемелік оқытуда педагогикалық және пәндік 

деңгеймен бірге жұмыс берушілер арқылы оның қазіргі заманауи деңгейі 

биология мұғалімін даярлау сапасының ең маңызды көрсеткіштерінің бірі 

болып табылады. Ең басты назар аударатын мәселе ол, қажетті әдіснамалық 

білімдер мен дағдылар құзыреттілігін қалыптастыру және заманауи 

педагогикалық оқыту үдерісімен қанықтыру.  
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Біздің ойымызша, көрсетілген құзыреттерді іске асыру биологияны оқыту 

әдістемесі пәні және сондай-ақ кәсіби қоғамда қажет болатын нақты 

әдістемелік білімдер мен дағдыларды игеруге бағытталған ауыспалы пәндер 

шеңберінде жүзеге асырылуы мүмкін. Мысал ретінде мынадай курстарды  

айтуға болады «Биологияны оқытуды ұйымдастыру және жобалау», 

«Биологиялық білім мазмұнын құрастыру», «Биологияны оқытуда нәтижелерін 

бағалаудың қазіргі заманғы құралдары», «Білім берудің инновациялық үдерісі», 

«Биологиялық білім беруде оқушылардың шығармашылық қабілеттерін 

дамыту», «Биолог мұғалімнің педагогикалық ресурстары», «Биологиялық білім 

беруде оқушылардың зерттеу іс- әрекетін ұйымдастыру» т.б.  

Сонымен қатар жоғарыда айтылған мәселелерді шешу жолында мына 

мәселелерді ескерген жөн: 

– жоспарланған оқу нәтижесі ретінде дағдылар мен еңбек іс-әрекеттерін 

меңгеру; 

– жағдаяттық тапсырмалар мазмұнын құру-әдістемелік дйындау кезінде 

студенттердің, жұмыс берушілердің, педагогтардың тәжірибесін ескеру; 

– жағдаятты тапсырмаларды білімді бақылаудың әр кезеңдерінде, оқыту 

үдерісінде, кеңінен қолдану; 

– студент биологтарды дайындауда жұмыс берушілермен әдістемелік 

жобалауды жүзеге асыруда тығыз байланыста болу керек [71]. 

Қорытындылай келе, заманауи ұстазтарға қойылатын талаптар күннен 

күнге артуда, олар өз кезегінде бәсекеге қабілетті, беретін білім сапасының 

жоғары болуы, кәсіби шеберлігі, әдістемелік жұмыстағы шеберлігі талаптарға 

сай болуы керек. Осы айтылғандарды жинақтай келіп, ұстаз – рефлекцияға 

қабілетті, өзін-өзі жүзеге асыруға талпынған әдіснамалық, зерттеушілік, 

дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік тұлғалы, коммуникативтілік, ақпараттық 

және тағы басқа құзыреттіліктердің жоғары деңгейімен сипатталатын рухани-

адамгершілікті, азаматтық жауапты, белсенді, сауатты, шығармашыл тұлға 

болу керек деп тұжырымдауға болады. Бұл бағытта болашақ биолог 

мұғалімдерді әдістемелік дайындығы мен біліктілігін арттыру – басты мақсат 

болып отыр. Биология мұғалімін дайындауда әдістемелік жағынан жетістікке 

қол жеткізуде жұмыс беруші, тәлімгер, ЖОО-ы оқытушысы «ЖОО-мектеп» 

жүйесі бір мақсатқа бағытталған, біртұтас үздіксіз, ортақ қызмет негізінде қол 

жеткізе алады. 

Біздің елімізде соңғы жылдары білім беру саясатында болған 

өзгерістердің енуіне байланысты, білім беру теориясы мен тәжірибесінің 

негіздерін қайта қарауға, білім беру парадигмаларының өзгеруіне және оқуға 

жаңа тәсілдерді қолдануға алып келді. Педагогикалық білім беруді жаңғырту 

үрдістерінің бірі диверсификация-әртүрлілік жағына қарай өзгерту болып 

табылады. Жоғары білімнің жаңа білім беру бағдарламаларын енгізуге 

байланысты бітірушінің болашақ кәсіби қызметін ескере отырып, практикалық-

бағдарлы тәсіл негізінде білім беру жүйесінің компоненттерін (мақсаттары мен 

міндеттері, мазмұны, оқыту құралдары мен әдістері; білім беру процесінің 

барлық субъектілерінің қызметі) қайта құрылымдау үшін мүмкіндіктер бар [72]. 
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Қазіргі заманғы педагогикалық білім беруде болашақ мұғалімнің тұлғаға 

айналуы бірден бір оқу үдерісін дараландыруға мүмкіндік береді. Сонымен 

қатар, студенттің кәсіпті  игерудегі кәсіби рөлі да арта түседі: ол өзінің болашақ 

қызметінің мақсаты мен міндеттерін нақты көрсету; педагогикалық 

мамандыққа қойылатын талаптарды түсіну; өзінің мүмкіндіктері мен 

қабілеттеріне, сондай-ақ еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес өзінің білім 

траекториясын құруда дербестік көрсете алады. 

Жаңа білім беру стандарттарына көшу, білім беру деңгейлік 

бағдарламаларын әзірлеу және іске асыру контекстік оқыту қағидаттарына, 

интерактивті оқытудың нысандары мен әдістеріне негізделген қазіргі заманғы 

технологияларды белсенді пайдалануды және болашақ педагогтарды 

даярлаудың практикалық құраушысын арттыруды талап етеді (дәстүрлі жоғары 

білім беру үлкен теориялық даярлықпен сипатталады), бұл жұмыс 

берушілердің талаптарын және педагогтің кәсіби стандартын ескере отырып, 

болашақ педагогтарды практикалық-бағдарлы даярлауға көзқарасты қайта 

қарауға әкеп соғады. 

Қазіргі ғылыми-педагогикалық әдебиетте жеткілікті тәжірибе 

жинақталған, ол зерттеу проблемасын шешудің алғышарты болып табылады. 

Практикаға-бағытталған кәсіптік оқыту мәселелері В.В. Воробьеваның, 

А.И. Балабаеваның жұмыстарында қарастырылған, онда авторлар студентті 

тәжірибелік-бағытталған қызметтің барлық түрлеріне белсенді қосу қажеттігі 

туралы жазады [73]. 

Қазіргі әдебиеттерде болашақ педагогтарды практикалық-бағдарлы 

дайындау үрдісінің теориялық негіздерін, аспектілерін және тәсілдерін 

анықтайды. Алайда педагогикалық білім беруді жаңғырту барысында олар 

өзгереді. Осылайша, педагогикалық теория мен практикада бірқатар 

қайшылықтармен сипатталатын жағдай қалыптасты: 

– әлеуметтік-педагогикалық деңгейде: жұмыс берушілердің кәсіптік 

стандарттың еңбек функцияларына сәйкес келетін мұғалімге қойылатын 

жоғары талаптары мен педагогтарды практикаға бағдарланған даярлаудың 

тиімді жүйесінің жеткіліксіз тиімділігі арасында;  

– ғылыми-теориялық деңгейде:болашақ педагогтарды практикалық-

бағдарлы кәсіби даярлаудың әдіснамалық негіздерінің жеткіліксіз әзірленуі мен 

практикалық-бағдарлы оқытудың ғылыми қағидалары мен тәсілдерінің болуы 

арасында; 

– ғылыми-әдістемелік деңгейде: болашақ педагогтардың кәсіби 

даярлығының қолданбалы (практикалық-бағдарлы) сипатын күшейту 

қажеттілігі мен педагогикалық білім беруді жаңғырту үрдістерін ескере 

отырып, осындай дайындықтың технологиялық аспектісінің жеткіліксіз 

әзірленуі арасында. 

Бұл қайшылықтар педагогикалық білім беруді жаңғырту процесінде 

болашақ педагог-биологтардың практикалық-бағдарлы кәсіби даярлығының 

тиімділігін арттыратын ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайларды 

анықтау қажеттілігіне негізделген зерттеу проблемасына негізделген. 
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Ұсынылған мәселе «жоғары оқу орнында жаңғырту жағдайында биолог-

студенттердің тәжірибелік-бағдарлы дайындығының ғылыми-әдістемелік 

негіздері» атты мақала тақырыбын таңдауды анықтады. 

Мақсаты-педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында болашақ 

педагог-биологтардың тәжірибелік-бағдарлы дайындығының тиімділігін 

арттыратын ұйымдастырушылық-педагогикалық жағдайларды теориялық 

негіздеу және іс жүзінде сынақтан өткізу. 

Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер құрылды: 

Болашақ педагог-биологтарды дайындау үшін оның даму дәрежесін және 

маңыздылығын анықтау мақсатында зерттелетін мәселенің жағдайын зерттеу. 

Болашақ педагог-биологтарды практикалық-бағдарлы даярлау процесінің 

жаңа ерекшеліктерін анықтайтын педагогикалық білім беруді жаңғырту 

үрдістерін анықтау. 

Педагогикалық білім беруді жаңғырту үдерісінде болашақ педагог-

биологтарды практикаға бағыттап оқытудың тиімділігін арттыруға ықпал ету,  

білім беруді жаңғырту контекстінде болашақ педагог- биологтарды 

тәжірибелік-бағдарланған кәсіби даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделін 

дайындау.  

 

1.3 Биолог-студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған 

кәсіби даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі   
Желтоқсан айында қабылданған Қазақстан Республикасының «Педагог 

мәртебесі туралы» Заңы да педагогтік мамандық пен қызметтің 

жауапкершілігін арттыра түсті. 

Осы заңның ең бірінші бабында: «Педагог - педагогтік немесе тиісті 

бейіні бойынша өзге де кәсіптік білімі бар және білім алушыларды немесе 

тәрбиеленушілерді оқыту мен тәрбиелеу, қолдау, ұйымдастыру бойынша 

педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам», - делінсе, бұл тұжырым 

мұғалім кәсібінің қаншалықты күрделі екенін анықтап тұрған сияқты. Олай 

болса, жас ұрпақ алдындағы осыншама жауапкершілікті мойнына ала алатын 

болашақ мамандарды дұрыс таңдап алу - біздің басты міндетіміз [74]. 

Педагогикалық модельдеуде ғылыми мәтіндерде жиі қолданылатын 

«термин-серіктесі» бар, ол - жобалау. Кейбір басылымдарда бұл терминдер  

салыстырмалы ретінде пайдаланылады да, бір-бірін алмастырады, яғни қажет 

жағдайда синонимдер болып табылады.  

Қазіргі педагогикалық модельдердің басым көпшілігі дидактикалық 

құбылыстарға жатады. Тәрбиелік процестер модельдерде жеткіліксіз зерттеледі. 

Оның себебі тәрбиенің адам айтқысыз қиын болуында, оның нәтижелеріне әсер 

ететін жүздеген факторларда болатындығынан.  

Дидактикада модельдеу төмендегі маңызды міндеттерді шешу үшін 

ойдағыдай қолданылады [75, 76]: 

– оқу материалының құрылымын оңтайландыру;  

– оқу процесін жоспарлауды жақсарту;   

– танымдық әрекетті басқару;   
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– оқу-тәрбие процесін басқару;   

– диагностика, болжам жасау, оқытуды жобалау.  

Педагогика ғылымында модельдеу әдісі В.Г. Афанасьева [77], 

Б.А. Глинский [78], В.А. Штофф, т.б. еңбектерінде дәлелденген [79]. Американ 

ғалымы М. Вaртофскийдің пікірінше, модель келешек іс-әрекетке бағдaрланған 

прототип. Модель мақсaтты іске aсыруда қолданылатын құрaл-жaбдықтар 

ретінде болып саналады [80].  

В.А. Штофф бойынша, модельдеу «модельдердің иерархиясын жасау 

үрдісі, онда шынайы кейбір жүйеәртүрлі аспектілерде және әртүрлі 

құралдармен үлгіленеді». Модель - модельдеу әдісінің негізгі ұғымы болып 

табылады.  

Модельдеу-шындықты зерделеудің кең таралған ғылыми әдістерінің бірі 

және жалпыланған және дерексіз объект, зерттелетін құбылыстың сұлбасы 

ретінде оның құрылысын білдіреді.  

Философиялық тұрғыдан алғанда модельдеу - бір жағынан адамның 

жасанды түрде жасаған жүйесі арқылы тікелей зерттеу объектісі болып 

табылады. Философиялық сөздікте «модель» - объектінің сипаттамаларын 

зерттеу үшін арнайы құрылады. 

Егер объектіні зерттеу мүмкін емес немесе қиын болса, онда модельдеу 

қажет. Философияда «модельдеу» - адам танымының тәсілдерінің (әдістерінің, 

тәсілдерінің, жолдарының) бірін сипаттайтын ең маңызды санат ретінде 

ерекшеленеді. 

Модель-физикалық объектілер мен жағдайлардың тиісті таңдаулы 

маңызды аспектілерін қамтитын күрделі нысандардың оңайлатылған 

сипаттамасы. 

Модельдеу- модельдерді құру және зерттеу әдісі педагогикада кең 

тараған, себебі педагогикалық объектілер басқалардан өзіне тән күрделілігімен 

ерекшеленеді. Н.В. Кузьмина модельдеуді педагогикалық іс-әрекетті талап 

ететін объект тұрғысынан қарастырады [81]. 

«Модель» - терминін алғаш рет философ, математик, физик, әрі тіл 

маманы Г. Лейбниц енгізді. Ол Ресейде білім мен мемлекетті басқару аясында 

жоба дайындап, математикалық, физикалық, имитациялық түрлерін ұсынған. 

Педагогикада «модель»  қоршаған дүние туралы қолайлы түрі яғни арнайы 

мақсаттар үшін жасалған объектілердің ақпараттық балама түрі [82].  

Соңғы жылдары модельдеу әдісінің ғылым мен тәжірибенің көптеген 

салаларында кеңінен қолданылытындығын Ю.К. Бабанский, В.Л. Беспалько, 

Н.Д. Хмель т.б. еңбектерінде дәлелдейді.  

Ю.К. Бабанскийдің пікірінше, модельдеу зерттеу үрдіс немесе құбылыс 

туралы білімді жүйелеуге көмектеседі, олардың жолдарын болжайды, 

компоненттер арасындағы толық байланыстарды анықтайды, біртұтас 

жіктемесін жасау үшін мүмкіндік береді.  

Шетел және Қазақстан ғылымында зерттеу мәселелеріне байланысты 

педагогикалық тұрғыдан модель ұғымына сипаттама берген ғалымдар қатарына 
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А.В. Барабанщиков [83], В.В. Краевский [84], А.П. Сейтешов [85] айтуға 

болады.  

Кез келген педагогикалық зерттеуде модельдің практикалық құндылығы 

нысанның зерттеу жақтарына негізінен оның адекваттығымен анықталады, 

сонымен қатар кӛп жағдайда модельдің типі мен мүмкіндігін және 

педагогикалық зерттеуде оның адекваттылығын анықтайтын модельдеудің 

негізгі принциптері - көрнекілік, нақтылық, әділдік модельді құру кезеңдерінде 

қаншалықты дұрыс есепке алынғанымен анықталады.  

Сондықтан педагогикалық тәжірибедегі өзгерістер байланысы, бір 

жағынан педагогика ғылымында да, екінші жағынан тура болып табылмайды. 

В.В. Краевский педагогика ғылымы парадигмасының өзгеруі мүмкін екі 

бағытын анықтап көрсетеді Біріншісі: педагогикалық білім беруде  пәнаралық 

зерттеулер рөлінің өсуі және педагогика ғылымының интеграциялық 

қызметінің артуы. Екіншісі: педагогика ғылымының теориялық деңгейін 

арттыру және білім беруді арнайы зерттейтін жалғыз ғылым ретінде оның 

мәртебесін анықтау. Басқа ғылыми пәндерден алған білімді қолдануға 

байланысты педагогиканың интеграциялық қызметін жүзеге асыру білім 

берудегі модельдеудің әдіснамалық шарттарының бірі болып табылады.  

Сонымен, модельдеу теориялық зерттеудің әдісі, дәстүрлі проблемаларды 

дәстүрлі емес тәсілмен шешуге шоғырланған жұмыстың ерекше тәсілі. Кез 

келген салада кеңінен колданылады. Педагогикада оқу материалының 

құрылымын оңтайландыру, оқу процесін жоспарлауды жақсарту, танымдық 

әрекетті басқару, оқу-тәрбие процесін басқару, диагностика, болжам жасау, 

оқытуды жобалау сияқты міндеттерді шешуде қолданылады. 

Педагогикалық білім беруді жаңғырту үдерісінде болашақ педагогтарды 

практикаға бағыттап кәсіби даярлау процесін зерттеудің негізгі теориялық әдісі 

модельдеу әдісімен анықталады. Модельдеу әдісі арнайы құрылған 

педагогикалық нысан - педагогикалық модельдің құрылымындағы қазіргі 

педагогикалық жүйенің оңайлатылған көрінісі болып табылады. Педагогикалық 

модельдеу әдісі оқытылатын пәннің құрылымдық элементтерінің өзара 

байланысын анықтауға көмектеседі. Ол болашақ педагогтардың практикаға 

бағытталған кәсіби дайындық үдерісін табысты ұйымдастыруға негізделген. 

Бірақ педагогикалық ЖОО бұл мәселені шешуде, яғни болашақ 

мұғалімдерді дайындау мақсатында білім беру үдерісінің барлық 

мүмкіндіктерін толық түрде жүйелі пайдаланбай жүргендігі белгілі. Осыған 

байланысты болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау үдерісін модельдеу және 

оны жүзеге асырудың тиімді шарттарын анықтау қажеттілігі туындайды.   

Олардың арасында маңызды дидактикалық амал оқу материалы болып 

табылады. Оқу материалы білім беру мазмұнын анықтауда, білім беру 

үдерісінің процессуалды бөлігінде және олардың бірігіп жүзеге асырылуында 

маңызды рөл атқарады [86, 87]. 

Қазіргі таңда педагогикалық үдеріс тұтас жүйе ретінде элементтердің 

өзара байланысқан жиынтығын көрсетеді: 

– білім алушы; 
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– білім беру мақсаттары (жалпы және жеке); 

– білім берудің мазмұны; 

– педагогикалық қарым-қатынастың амалдары; 

– оқу үдерісін ұйымдастыру; 

– мұғалім; 

– педагогикалық практиканың нәтижесі [88]. 

Қазіргі заманғы білім беру үдерісінің спецификалық сипаты - бұл 

оқытудың диагностикалық қойылған мақсатын өңдеу, барлық оқыту іс-

шараларының оқытудың мақсатына жетуінің кепілдігі болатын оперативті кері 

байланыста болуында, сонымен бірге аралық және қорытынды нәтижелерді 

бағалау болып табылады. Педагогикалық үдерістің тиімділігі алдын ала 

құрастырылған оқыту жүйесін өңдегенде ғана мүмкін бола алады, яғни нақты 

дидактикалық мәселелер қойылып, оларды шешудің адекватты әдістерімен 

қамтамасыз етілген жағдайда мақсаттар мен тәсілдердің белгілі болуы оқыту 

үдерісін модельдеуге мүмкіндік береді, біздің жағдайда – болашақ мұғалімдерді  

педагогикалық практикасында дайындау үдерісін модельдеу. Болашақ 

мұғалімдерді педпрактикада дайындау моделі деп біз берілген үдерісті белгілі 

құрылымға келтіру, яғни осы үдерісті қолдана отырып мүмкін болатын 

максималды тиімділікке қол жеткізу деп түсінеміз [89]. 

Құрылымдық-мазмұндық модель - педагогикалық білім беруді жаңғырту 

процесінде биолог-студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастырудағы білім беру үрдісінің үлгісі. Ұсынылып отырған 

модель мақсат-міндеттерден, мазмұндық-технологиялық жүйеден, 

компоненттерден, бағалаудан тұрады (3-сурет). 

Мақсаты – студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оқу- әдістемелік 

негізін қалыптастыру; 

Міндеттерден төмендегілерден тұрады:  

– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың ғылыми негізін 

дайындау; 

– биолог студенттерді практикаға бағыттап оқытудың әдістемелік негізін 

қалыптастыру; 

– болашақ мұғалім ретінде биолог  студенттерді практикаға бағыттап 

оқытудың жаңартылған мазмұны мен заманауи талаптары мен ролі 

Кәсіби - педагогикалық мақсат пен міндеттердің мазмұны мен 

нормативтік көлемі педагогикалық жоғары оқу орнындағы дайындыққа 

қойылатын талаптар мен жоғары оқу орнынан кейінгі қызмет деңгейіне 

байланысты анықталады. Педагогтың дайындығы пән бойынша алатын  білім, 

білік, дағдыдан, арнайы қабілет пен жеке бас сапасын (интеллектіні, мінез-

құлық, темперамент, психика) дамытудан, жалпы білімділік пен икемділік 

(бейімделу мүмкіндіктері, қарым-қатынас сапалары), сонымен қатар оқушының 

болашақ педагогикалық мамандыққа оқуға, педагогтік кәсіби қызметке деген 

көзқарасынан, қызығушылығы мен ынтасынан тұрады. 

Ұйымдастыру педагогикалық шарттарының бірнеше кезеңдерінен 

тұратын үдеріс болып табылады. Оның педагогикалық мамандыққа қажетті 
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сапалық сипаты кәсіби тұлға ретінде қалыптасуының әр кезеңінде түрліше 

дамып отырады: педагогикалық мамандыққа түскенге дейін, кәсіби–

педагогикалық дайындық кезінде және маман ретінде өз бетінше жұмыс 

жасауы кезінде. Бірақ осы кезеңдердің арасында адамды кәсіби педагог 

тұлғасына дейін дамытатын өзара сабақтастық болуы шарт [90]. 

 

 

 
 

Сурет 3 – Биолог-студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі 
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Мазмұндық-технологиялық жүйе-практикалық-бағытталған кәсіби 

дайындықтың төрт кезеңнен тұрады. Атап айтсақ, 1 кезең - мұғалім 

мамандығын алғашқы таныстыру, кәсіби мотивацияны дамыту; 2 кезең - өз 

мүмкіндіктерін еңбек әрекеттерінің үлгілерімен сәйкестендіру, кәсіби маңызды 

жеке қасиеттерді дамыту, жеке траеккторияны таңдау; 3 кезең - кәсіби 

құзіреттілікті қалыптастыру, жаңа технологияларды апробациялау, қызметтің 

өзіндік кәсіби стилін жасау; 4 кезең - еңбек әрекеттерін пысықтау, кәсіби 

құзіреттіліктің рефлекциясы. 

Биология мұғалімін кәсіби дайындаудың әр компоненті біртұтас 

педагогикалық үдеріс шеңберінде кәсіби дайындықтың сапасын бағалайтын 

өлшемдер мен эталондар, критерийлер сияқты базалық сипаттарының 

жиынтығымен айқындалуы керек.  

Білімді тиімді меңгерудің және құзыретті тұлға қалыптастырудың басты 

шарты - білім беру мақсатымен тең және түйінді құзыреттіліктерді дамытуға 

бағытталған білім беру технологиялары, сондықтан биология пәні 

мұғалімдерінен тұлғалық-бағдарлы білім беруді қамтамасыз ететін 

технологияларды меңгеру талап етіледі. 

Қазіргі кезде шетелдік және отандық педагогикада кәсіби қалыптасудың 

көптеген тұжырымдамалары бар. Солардың ішінде Н.Д. Левитов [91], 

Е.А. Климов [92], А.К. Маркова [93], Л.М. Митина [94], Н.В. Кузьмина [95] т.б. 

ғалымдардың психологиялық-педагогикалық тұжырымдамаларының бай 

тәжірибесіне сүйене отырып, әртүрлі мамандықтың, олардың ішінде мұғалім 

мамандығының да өкілдерінің кәсіби дамуын зерттеген. 

Мұғалім тұлғасы, оны кәсіби дайындау барлық уақытта да зерттеушілер 

назарынан тыс қалған жоқ. 

Ғалымдардың зерттеулеріне сүйенсек, құзыреттіліктің құрамы 

төмендегідей:  

– кәсіби дайындықтың әдіснамалық бағыттылығы;  

– қоғамдық саяси пәндердің кәсіби-педагогикалық бағыттылығы;  

– психологиялық-педагогикалық дайындықтың бағыттылығы;  

– математикалық дайындықтың кәсіби бағыттылығы;  

– әдістемелік дайындықтың ғылыми-теориялық және практикалық 

бағыттылығы;  

– студенттердің үздіксіз педагогикалық практикасының ғылыми-

теориялық және ғылыми-әдістемелік деңгейін көтеру;  

– мамандарды дайындауда тұлғалық - әрекеттік тұғырды жүзеге асыру; 

–  болашақ мамандарды қазіргі педагогикалық және ақпараттық 

технологиямен қаруландыру; 

–  студенттердің үздіксіз компьютерлік дайындығын жүзеге асыру; 

–  оқу-ғылыми-өндірістік-педагогикалық кешен жасау [96]. 

Аталған дайындық сапалары болашақ биология мұғалімінің кәсіби -

дидактикалық құзыреттілігін қалыптастыру мазмұнын анықтауды біз 

И.Ф. Исаевтың тұжырымдамасына сүйене отырып, мотивациялық, 
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әдіснамалық, әдістемелік, технологиялық, мазмұндық, бағалаушылық-

рефлексиялық компоненттер негізінде жүзеге асырдық. 

Мұғалімнің кәсіби-педагогикалық құзыреттілігін өлшеу мәселесі оның 

қалыптасуының өлшемдері (критерий) мен деңгейлеріне байланысты. Өлшем -

бұл бағалау, пікір білдіру негізінде анықталатын белгі. 

И.Ф. Исаев осы айтылған талаптарды кәсіби-педагогикалық мәдениеттің 

ерекшелігін бейнелейтін төмендегі талаптармен толықтыру керек деп 

есептейді:  

1) өлшем сапалы белгілер (көрсеткіштер) арқылы ашылуы керек;  

2) өлшем өлшеніп отырған сапаның динамикасын уақтылы және мәдени-

педагогикалық кеңістікте бейнелеу керек;  

3) өлшем педагогикалық қызметтің негізгі түрлерін қамтуы керек [97]. 

Зерттеу барысында ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді зерделеу мен 

кәсіби дайындықтың моделін жасау жолдарына жүргізілген талдау бізге 

болашақ биология пәні мұғалімінің кәсіби-дидактикалық құзыреттілігінің 

құрамындағы сапа мен қабілеттерді мотивациялық, әдіснамалық, әдістемелік, 

технологиялық, мазмұндық, бағалаушылық-рефлексиялық негізгі алты 

компоненттерге топтауға және олардың өлшемдері мен көрсеткіштерін 

анықтауға мүмкіндік жасады.  

Мотивациялық компонент-мұғалімнің кәсіби-дидактикалық 

құзыреттілікке деген тұрақты ынтасы, талпынуы мен қажеттіліктерінің болып, 

кәсібилікке ұмтылысы, жаңашылдық бағытта ізденістері, өз қызметіндегі 

кәсібиліктің, дидактикалық құзыреттіліктің алатын орнын, мәнін түсініп, соған 

сәйкес қадамдар жасауында көрінеді және    кәсіби-құндылық тәжірибесін алуға 

және алдағы мамандыққа оң көзқарасқа бағытталған (тиісті кәсіби 

құзыреттілікті меңгеру ниеті, бәсекеге қабілетті білікті маман болу қажеттілігі, 

педагог жұмысы мен мамандығының маңыздылығын сезіну, болашақ қызметке 

оң эмоционалдық қатынастың болуы) мотивтері мен оқу-кәсіби 

қызығушылықтарымен ұсынылған. 

Әдіснамалық компонент - болашақ биология мұғалімінің әдіснамалық 

білімге ынтасы мен қызығушылығын, әдіснамалық тұғырларды, білімдерінің 

мазмұндық деңгейін, оны өз тәжірибесінде қолдана білуі мен өзінің 

әдіснамалық білім, білік, дағды, қабілет және тәжірибесінде және өзінің 

әдіснамалық білім мен білігін бағалай білуінен көрінеді. 

Әдістемелік компонент - биология білім берудің мемлекеттік 

стандартындағы пәндерді оқытудың әдіс-тәсілдерін білуге ұмтылысы, өзінің 

кәсіби құзыреттілігін дамытуға ынтасы, дидактикалық біліктер туралы білімдер 

жүйесі және оларды практикада қолдана білу және әдістемелік білім, білік, 

дағдыларын іс-тәжірибеде қолдануын бағалау деңгейінен көрінеді. 

Технологиялық компонент - болашақ мұғалімнің кәсіби–дидактикалық 

құзыреттілікті тәжірибеде жүзеге асыруға ынтасы мен қызығушылығы,  

оқытуда инновациялық іс-әрекетке ұмтылуы, бастауыта қолданылатын 

педагогикалық технологияларды іріктей және қолдана білуі, ақпараттық, 

комрьютерлік технологиялардан сауаттылығы, оларды оқу-тәрбие барысында 
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қолдана білуімен және өзінің технология саласындағы сапалық қасиеттерін 

бағалау, рефлексия жасауымен өлшенеді. Технологиялық компонент өзінің 

кәсіби–дидактикалық құзыреттілігін тәжірибеде қолдана алу біліктерінен, 

дидактикалық біліктерді жүзеге асыра білудегі іскерлігінен, оқытудың әдістері 

мен технологияларын қолдана білу тәжірибесінен көруге болады. 

Мазмұндық компонент - теориялық және практикалық блоктардан, яғни 

болашақ мұғалімінің психологиялық-педагогикалық және пәндік теориялық 

дайындығының деңгейімен, біртұтас педагогикалық үдеріс заңдылықтары 

негізіндегі білімдер жүйесімен, дидактикалық біліктілігі мен сауатылығы, 

кәсіби-дидактикалық құзыреттілік туралы білімдер жүйесінің деңгейімен 

сипатталады. 

Бағалаушылық-рефлексиялық компонент-өзінің кәсіби дидактикалық іс-

әрекетіндегі жетістіктер мен кемшіліктерді талдап, бағалай білудің, өзінің 

педагогикалық іс-әрекетіне бақылау жасай алушылықтың, нәтижені 

диагностикалаудың әдістерін білудің практикадағы көріністері енеді [98]. 

Болашақ  педагогтардың  кәсіби дайындығының компоненттерін талдау 

осы көп  аспектілі феноменді қалыптастыру тәсілдерін таңдауда құзыреттілік, 

жеке-бағдарланған, жүйелік тәсілдер студенттерді педагогикалық үдерісті 

жаңғыртуға дайындаудың белгілі бір технологиясын жасауды талап етеді деген 

тұжырымды қалыптастыруға мүмкіндік береді. 

Мұндағы  сипатталған компоненттердің бірлескен қызметі ізделініп 

отырған кешенді сапаның бар не жоқ екендігін, мөлшерін, деңгейін көрсетеді. 

Әрине, кәсіби–дидактикалық құзыреттілік сияқты күрделі мәселенің дәл 

мөлшерін де, деңгейін де өлшеу қиын екені белгілі. Дегенмен, модельдің 

болашақ мұғалімінің тұлғасындағы ізделініп отырған сапаның шамасынан 

жалпы мағлұмат беруге мүмкіндігі бар деп есептейміз. Осының негізінде біз 

болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындық компоненттері төменгі, орта, 

жеткілікті және жоғары деңгейлерін анықтауға мүмкіндік алдық (1-кесте).  

 

Кесте 1 – Болашақ мұғалімдердің кәсіби дайындық компоненттері 
 

Компо 

ненттер 

Бастапқы (төмен) 

деңгей 

Қолайлы (орташа) 

деңгей 
Оңтайлы (жоғары) деңгей 

1 2 3 4 

Мотивациялы

қ компонент  

Педагогикалық 

практика өту 

арқылы кәсіби 

даярлыққа 

мотивациялық 

құндылықтың  

төмен болуы  

Кәсіби ізденушіліктің 

болуы нәтижесінде 

педагогикалық 

практиканың маңызы 

мен қажеттілігін түсіну  

Жаңашылдық бағытта 

ізденістері, өз қызметіндегі 

кәсібиліктің, дидактикалық 

құзыреттіліктің алатын 

орнын, мәнін түсініп, соған 

сәйкес қадамдар жасауын 

да көрінеді және кәсі би-

мотивациялық құндылық 

тың жоғары болуы.  

Әдіснамалық 

компонент 

 

Сыртқы теріс се 

бептер, оқу және 

кәсіби қыз метке 

қызығушылықтың  

Сыртқы оң мотивтер 

басым, оқу және кәсіби 

қызметке жағдаяттық 

қызығушылық 

Ішкі мотивтер басым, оқу 

және кәсіби қызметке 

тұрақты қызығушылық 

танытады, кәсіби қызметке 
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1-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 

 болмауы, білім 

іздеушілер, педаг 

огикалық әсермен 

оқу міндеттерін 

орындайтын, 

мамандықты мең 

геруге ниет жоқ, 

педагоги калық 

мамандықтың 

жеке өсуіне 

ұмтылу басым 

көрінеді, 

айналасындағылардың 

құрметіне ие болуға 

ұмтылады, кәсіби 

қызметке оң көзқарасы 

бар, әлеуметтік және 

спорттық қызметте 

өзін-өзі жүзеге асыруға 

және жеке басының 

өсуіне ұмтылады. 

оң қарайды, педагогикалық 

мамандықты жетілдіруге 

және тұлғалық өсуге 

ұмтылады, педагогикалық 

қызметтің процесі мен 

нәтижелерінен 

қанағаттанады 

Әдістемелік 

компонент 

Студент маман 

дықтың жеке 

мәнін түсінбейді, 

мамандыққа құн 

дылық қатынасы 

нашар көрінеді, 

эмоцияларды 

қиындықпен бақы 

лайды, кәсіби 

ниетін педагог 

маманымен 

байланыстырмайд

ы, рефлексивтілік 

пен өз қызметінің 

нәтижелерін тал 

дау мен жеке 

даму қажеттілі 

гінің болмауы 

Мамандықтың 

тұлғалық мәнін, 

болашақ мамандыққа 

құндылықты 

көзқарасын жете 

түсінбейді, 

эмоцияларды бақылай 

алады, кәсіби ниеттерін 

педагог кәсібімен 

байланыстырады, 

рефлексивтіліктің және 

өзін-өзі бағалаудың 

орташа дәрежесі бар, өз 

қызметінің және жеке 

даму нәтижелерін 

талдау қажеттілігі 

туындайды. 

Болашақ мамандықтың 

тұлғалық мәнін түсінеді, 

педагогикалық қызметке 

құндылық қарым-қаты 

насы қалыптасады, іс-әре 

кеттердің өзіндік талдауы 

қалыптасады, салдарды 

болжайды, өзін-өзі сенімді 

бағалау, барынша эмоция 

лық бақылау, рефлексив 

тілік пен және жақсы 

дамыған аналитикалық 

қабілеттер мен сипатта 

лады 

Технологиял

ық компонент  

Кәсіптік цикл 

пәндері бойынша 

жүйелі білім жоқ, 

балаларды оқыту 

мен тәрбиелеудің 

әдістері мен 

тәсілдері туралы 

түсінігі бар, 

кәсіби міндеттерді 

шешудің 

практикалық 

тәжірибесі жет 

кіліксіз, педагог 

тың еңбек функ 

цияларын орын 

дауға дайын емес 

Оқу жоспарының 

барлық пәндері 

бойынша жеткілікті 

білімі бар, бірақ оларды 

жүйесіз пайдаланады, 

педагогикалық ойлауды 

жеткілікті деңгейде 

қалыптасқан, кәсіби 

міндеттерді шешуде 

практикалық 

тәжірибесінің 

жеткілікті көлемі бар. 

Ол оқу жоспарының 

барлық пәндері бойынша 

терең жүйелік білімге ие, 

оқу тапсырмаларын 

орындау кезінде 

белсенділік пен дербестік 

танытады, балаларды 

оқыту мен тәрбиелеуді 

біледі, қазіргі заманғы 

педагогикалық тәсілдерді 

меңгерген,  кәсіби 

міндеттерді шешудің 

практикалық тәжірибесі 

бар, мұғалімнің еңбек 

қызметін атқаруға дайын. 

 

 



44 
 

1-кестенің жалғасы 
 

1 2 3 4 

Мазмұндық 

компонент 

Педагогикалық 

практика өту кезінде 

теориялық  білім мен 

біліктіліктің төмен 

болуы  

Жаңартылған білім 

беру мазмұны бойынша 

жүйелі білім алуы 

Пәндік теориялық дайын 

дығының деңгейімен, 

біртұтас педагогикалық 

үдеріс заңдылықтары 

негізіндегі білімдер жүйе 

сімен, дидактикалық білік 

тілігі мен сауатылығы, 

кәсіби-дидактикалық 

құзыреттілік туралы білім 

дер жүйесінің деңгейінің 

болуымен сипатталады. 

Бағалау 

шылық-

рефлек 

сиялық 

компонент 

Адамның өз істерінің 

мәнін түсіну, олар 

туралы ойлану бары 

сында өзіне өзінің 

нені, қалай жасағаны 

туралы толық және 

анық есеп беруге 

үйрену және рефлек 

сивті құзіреттілігін 

дамыту  

Педагогикалық прак 

тиканың жүзеге асуы 

арқылы нәтижесінде 

біртұтас дамудың 

болуы, алынған нәти 

женің «дұрыс» не 

«бұрыс» болғанын 

дәлелдей алу, қолда 

нылған әдіс пен 

құралдардың тиімді не 

тиімсіз болғанына 

байланысты өзіндік 

көзқарасын білдіру 

Қол жеткен нәтижеге баға 

беруі және өзінің кәсіби 

дидактикалық іс -

әрекетіндегі жетістіктер 

мен кемшіліктерді талдап, 

бағалай білудің, өзінің 

педагогикалық іс - 

әрекетіне бақылау жасай 

алуы, нәтижені диагности 

калаудың әдістерін білуі 

 

Сонымен қатар тәжірибелік жұмыста қолданылған студенттердің кәсіби 

дайындығының деңгейі анықталды: 

– бастапқы (төмен) деңгей студенттің кәсіби қызметке сыртқы теріс 

уәждемесінің болуын; оқытуға қызығушылықтың жоқтығын; болашақ 

мамандыққа қанағаттанудың төмен деңгейін; оқытушының еңбек функциялары 

туралы толық емес түсініктерді; рефлексивтіліктің төмен деңгейін; өз 

эмоцияларын бақылауға қабілетсіздігін; педагогикалық ойлаудың төмен 

деңгейін; білімге ұмтылудың болмауы, педагогикалық жағдайларды шешуге 

қатысуға және педагогикалық қызметті ұйымдастыруға қойылатын талаптарды 

ұстануға тиіс; 

– қолайлы (орташа) деңгей студенттің уәждеменің сыртқы оң 

бағыттылығы, педагогикалық қызметке жағдаяттық қызығушылық; кәсіби білім 

алуға деген қызығушылықтың төмендігі; педагогикалық жағдайларға үнемі өз 

бастамасы бойынша қатысу; өз эмоцияларын бақылауға тұрақты қабілетсіздігі; 

оқытушының еңбек функциялары туралы ішінара түсініктері; рефлексивтіліктің 

орташа деңгейі; педагогикалық ойлаудың төмен немесе орташа деңгейі.; өз 

қызметінің нәтижелерін болжай алмау, педагогикалық қызметке қойылатын 

талаптарды сырттан таңылған және алға қойған мақсатқа қол жеткізуге кедергі 

келтіретін талаптар қабылдау; 
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– оңтайлы (жоғары) деңгей студенттің кәсіби мотивацияның ішкі 

бағыттылығы басым екенін; кәсіптің маңыздылығын және кәсіби қызметке 

деген тұрақты қызығушылықты сезінуін; өзінің эмоцияларын бақылай білуін; 

педагогтың өзінің еңбек қызметін толық түсінуін; алған психологиялық, 

эмоциялық және танымдық тәжірибесін үнемі ұғынуын; шығармашылық 

педагогикалық ойлаудың жоғары деңгейін көрсетеді; педагогикалық қызметтің 

өзгермелі жағдайында шешім қабылдау және болжау, оқу жоспарының 

талаптарына сәйкес өз қызметін саналы жоспарлау [99]. 

Болашақ мұғалімдерді педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастыру технологиясының алғашқы екі кезеңін шартты түрде 

бір мақсатпен-мұғалім мамандығына жалпы бағдарланумен және болашақ 

кәсіби қызметке эмоциялық-тұлғалық дайындықты қалыптастырумен 

біріктіруге болады. Тиісінше, үшінші және төртінші кезең кәсіби құзыреттілік 

пен кәсіби қызметке қабілеттілікті дамыту деңгейінде мамандыққа кіруге 

бағытталған. 

Практикалық-бағытталған кәсіптік оқыту оқытудың нысандары мен 

әдістерін оңтайландыруды талап етеді. Сондықтан жобалық, проблемалық, 

тәжірибелік-бағдарлы оқыту әдістері таңдалды. Жобаларды қорғау, модельдеу, 

акт, вебинарлар және скайп бойынша тәжірибелі мамандармен кеңес беру 

кәсіби дайындықты қалыптастыру құралы болды. Жұмыс түрлері: практиканың 

әртүрлі түрлері (оқу, педагогикалық), іскерлік, проблемалық-шешуші ойындар, 

мастер-класстар, мастер-класстар, тренингтер, әдістемелік семинарлар. 

Тәжірибе болашақ педагогке кәсіби ойлауды дамыту үшін жеткілікті 

тәжірибе алуға, арнайы ұйымдастырылған рефлексия көмегімен жаңа 

жағдайларда шешім қабылдай алуға мүмкіндік береді. Студенттік тәжірибені 

ұйымдастыру сапасына, оның ЖОО басшысы мен жұмыс беруші тарапынан 

қолдауына болашақта кәсіби қызметтің табыстылығы байланысты. Сонымен 

қатар, студенттердің тәжірибесі мен ғылыми-зерттеу жұмысы арасында тығыз 

байланыс орнату қажет. Жеке ерекшеліктеріне, проблемалары мен 

қажеттіліктеріне сәйкес жеке педагогикалық қызметін дараландыру қабілеті 

студенттерге өз бетінше мамандық бойынша жеке бағдарларды құруға 

мүмкіндік береді [100]. 

Бағалауда болашақ педагогтардың кәсіби дайындығын қалыптастыруда 

критерийлер: мотивациялық (кәсіби бағыттылығы, мамандыққа канағаттануы) 

когнитивтік (кәсіби дайындық, педагогикалық ойлау) деңгейлер: бастапқы 

(төмен), қолайлы (орташа), оңтайлы (жоғары) нәтижелері: болашақ биология 

пәні мұғалімінің кәсіби қалыптасқан тұлғасынәтижелері анықталды. Барлық 

ұсынылған компоненттер болашақ педагогтардың кәсіби дайындығын 

қалыптастыруды көздейтін нақты нәтижеге бағытталған. Студенттердің кәсіби 

дайындығын қалыптастырудағы нәтижені анықтау белгілі бір даму 

деңгейлеріне негізделеді.Болашақ мұғалімдерді тәжірибелік-бағдарланған 

кәсіби даярлау процесі жүйелі жұмыс пен оқытуды талап ететін күрделі және 

көп қырлы процесс болып табылады. 
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Жұмыс берушілер: жалпы білім беретін мектептермен кері байланыс 

орнату өте маңызды. 

Шын мәнінде біз, бұл модель биология мамандығының студенттерін 

оқыту үдерісінде – педагогикалық мамандық дайындайтын университеттің 

негізгі (тұтынушы) өнімі ретінде жұмыс берушілермен жалпы білім беретін 

мектептер директорлары және мектеп ұжымы құрамының талабын ескеру 

қажет деп санаймыз. 

ЖОО болашақ мұғалімдерді кәсіби дайындау жан-жақты қамтылған 

жүйені көрсетеді, ол салыстырмалы жеке, бірақ бір-бірімен өзара байланысқан 

жүйелерден тұрады, яғни оның негізгі бағыттары: арнайы-теориялық, 

психология-педагогикалық, әдістемелік, практикалық, зерттеу және сабақтан 

тыс. Біз құрастырған моделдің әрбір құраушысы өзінің спецификалық 

мәселелерін орындайды. 

Практикант оқушылардың алдында жаратылыстану ғылымдарының 

ашқан жаңалықтары техниканың, өндірістің дамуы на, ғылыми техникалық 

прогреске ықпалы зор екендігін айту арқылы олардың білімге деген оң 

эмоциялы қарым-қатынасын туғызумен қатар, сол ғылымға деген танымдық 

қызығушылығын арттырады. Қазіргі таңдағы ғылымның және оның дамуы 

туралы жаңа мәліметтермен оқушыларды таныстыру; 

– сұрақтың тарихын ашу (ойдың тууы, ғылыми ізденістер, 

жаңалықтардың нәтижелері, қиындықтары); 

– түрлі қарама-қайшылықтарды көрсету, ғылыми фактілер және ойларды 

талқылауда диалектикалық тәсілге үйрету; 

– өмірдегі құбылыстарды түсіндіру үшін өз тәжірибесінен алынған 

нәтижелерді ғылыми қорытындылаудың қажеттілігін ашу; 

– мектептен алған ғылыми білімдердің тәжірибелік күшін оқушылар 

болашақ еңбек жолындағы, ауыл шаруашылығында, күнделікті өмірде және т.б. 

пайдалана алатындығын ашып көрсету; 

– сабақта қойылған мәселелерді ескеріп, сабақтан тыс жұмыстарды 

жүргізуге баулу; 

– сабақта жеке оқушылардың жұмыстарының нәтижелерін талдаудың 

ұжымдық жұмыстарын ұйымдастыру (пікір, шығарма, талқылау және т.б.); 

– бағдарламадан тыс білімдерді қажет ететін жеке тапсырмаларды беру 

арқылы қосымша білім көздерімен жұмыс жасауды ұйымдастыру [101, 102]. 

Осылайша, биолог-студенттердің  педагогикалық практикаға бағытталған 

кәсіби даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

университет қабырғасында білім алу кезінде әрбір студенттің  кәсіби 

дайындығын кешенді ұйымдастыруға және теориялық зерттеу, болашақ 

педагогтердің кәсіби дайындығын қалыптастырудың тиімділігін қамтамасыз 

ету үшін олардың маңыздылығын тексеруге мүмкіндік береді. 
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Бірінші тарау бойынша тұжырым 

«Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында студенттерді 

практикаға бағыттап оқытудың теориялық негіздері» деп аталатын бірінші 

тарауда: болашақ мұғалімдерді даярлауда педагогикалық практиканың 

қалыптасу кезеңдері мен болашақ биолог мұғалімдерді даярлауды жаңғырту 

аспектілері және жоғары оқу орындарындағы болашақ биолог мұғалімдерді 

даярлау үдерісіндеғі «практика» ұғымының мәні мен маңыздылығы сараланды. 

Болашақ биолог мұғалімдердің практикаға бағыттап оқытудың ғылыми-

теориялық негіздері айқындалды. 

ЖОО-ның білім беру жүйесінде болашақ педагогтарды дайындауда 

педагогикалық практиканың әр кезеңдегі қалыптасу тарихына тоқталып, 

болашақ биолог мұғалімдерді даярлауды жаңғырту аспектілеріне және 

шетелдік және отандық ғалымдардың зерттеулеріндегі практика барысында  

болашақ мұғалімдердің кәсіби тұлғалық қасиеттерінің маңыздылығын дамыту, 

мұғалімге аса қажетті қасиеттер, болашақ мұғалім оқушы мұқтажын сезінуі, 

қарым-қатынас психологиясын меңгеруі, ата-анасымен байланыстың күшеюі, 

оқушы мінез-құлқының қалыптасуына ықпал ету, педагогикалық практика 

барысында қалыптасатындығына сипаттама берілді.  

Осы ғылыми-теориялық талдау негізінде, биолог студенттердің 

педагогикалық практикаға бағытталған  кәсіби даярлығын қалыптастырудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі ұсынылды.  

Біз, ұсынып отырған модель мұғалімдерді даярлау талаптарына сәйкес 

педагогикалық білім беруді жаңғырту процесінде биолог студенттердің  

педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби даярлығын қалыптастырудағы 

білім беру үрдісінің үлгісі болып табылады. Зерттеудің  мақсаты, міндеттері, 

мазмұндық-технологиялық жүйесі, алты компоненті айқындалып,бағалауда 

критерийлер, деңгейлер, нәтижесі көрсетіліп, қазіргі білім беру талаптарына 

сәйкес жасалынды.    

Құрылымдық-мазмұндық модель бойынша биолог студенттердің 

практикаға бағытталған кәсіби даярлығын қалыптастыру нәтижесінде педагог- 

биологтардың қалыптасқан кәсіби тұлға болуына мүмкіндік берді.  
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2 БИОЛОГ–СТУДЕНТТЕРДІ ПРАКТИКАҒА БАҒЫТТАП 

ОҚЫТУДЫҢ ОҚУ-ӘДІСТЕМЕЛІК ЖҮЙЕСІ 

 

2.1 Биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық 

жүйесі  

Қазақстанда білім беру мазмұнын жаңартудың алғышарттары деп- 

«Адамзатқа және қоғамға орасан зор проблема әкелетін жаһандану мен 

жаңғыртудың әсерінен айналадағы әлем түбегейлі өзгеріске ұшырауда. 

Әріптестік қарым-қатынас жасауды, алуан түрлі идеяларды, көзқарастармен 

құндылықтарды ескеруді, адамдар өздерінің алуан түрлілігіне қарамастан, 

технологиялардың көмегімен кеңістік пен уақыт кедергілерін жеңе отырып, бір-

біріне сенім білдіруін және әріптестікте жұмыс істеуін қажет ететін әлемде, 

адамдардың өмірі ұлттық шекаралар аумағынан тыс мәселелерге байланысты 

болатын әлемде өмір сүруге және жұмыс істеуге дайындауы керек. ХХІ 

ғасырдың білім беру ұйымдары жас мамандарды өмірде, жұмыста және 

азаматтық ұстанымында өзгелермен ынтымақтастықта өмір сүруге дайындай 

отырып, ұлттық және жаһандық пікір алуандығының шынайылығын ұғына 

отырып, өзіндік дербестігі мен ерекшелігін дамытуға көмектесуі керек». 

Жалпы білім беру бағдарламасына өзгеріс енгізудің маңызына 

тоқталатын болсақ, технология, коммуникация және ғылым салаларындағы 

елеулі өзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал ете отырып, әрбір 

азаматқа ХХІ ғасырда табысты болу үшін қажетті білім мен дағдыларды алға 

тартады. Қарқынды жаһандану, сондай-ақ, ұлттық экономикаға да ықпал етуде 

және қазіргі уақытта экономикалық дамуды қамтамасыз етуге бағытталған 

халықаралық бәсекелестік артты. Женевадағы Халықаралық еңбек ұйымының  

баяндамасы мұның жеке азаматтар үшін маңыздылығын көрсетті: «... көлік 

және коммуникация саласындағы елеулі жетістіктермен қатар, сауда мен 

капитал ағымын ырықтандыру: өз еңбегінің жемісін сату үшін әлемдік нарықта 

өзара бәсекелестіктегі жұмысшылар мен жұмыс берушілердің саны күннен-

күнге артып келе жатқандығын көрсетеді» (VII б.). Жаһандану тек жұмыс 

орындарына әсер етіп қана қоймай, сонымен қатар, оның қолжетімді жұмыс 

түрлеріне және сәйкесінше, жұмыс табу үшін қажетті білім мен дағдыға да 

әсері артып келеді. Гриффин және басқа авторлардың айтуы бойынша: 

«...экономикасы дамыған елдерде өнеркәсіптік өндірістен ақпараттық қызмет 

көрсету және байланыс қызметін көрсетуге ауысып жатқаны айтарлықтай 

байқалды» [103]. 

Білім беру жүйесін жаңартуға арналған бұл экономикалық дәлелдерге 

қоса, қазіргі ХХІ ғасырда басқа да негіздер бар:  

– өзара қарым-қатынастың арттыру; 

– әлеуметтік өзгерістер;  

– бүкіл әлемдегі халық санының қарқынды өсуі;  

– осылардың барлығы студенттердің қазіргі заманда және келешекте 

табысқа қол жеткізу үшін бұрынғыға қарағанда анағұрлым көп дағдыларды 

меңгеруі қажет екенін көрсетеді. 
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Білім беру елдердің бәсекелестікке қабілетті болуын қамтамасыз ететін ең 

тиімді әрі ұзақ мерзімді стратегия болып табылады. Көптеген авторлар, соның 

ішінде Виллем Те Вельде жаһанданудың қазіргі кезеңінде жоғары сапалы 

білімнің қажеттігі туралы өз пікірлерін айтты [104]. 

Қазіргі таңда экономикалық өсу және азаматтардың әл-ауқаты үшін 

білімнің айтарлықтай маңызды екенін бүкіл әлем мойындауда. М. Муршед 

және басқа авторлар жоғарыда аталған мәселелерді шешу мақсатында өзгеріс 

енгізу үдерісіне қатысатын жүйелердің саны артып отырғанын, білім беруді 

реформалаудың қарқынды артып келе жатқанын атап көрсетті [105]. 

Бүкіл әлемде білім беру жүйелерінің келешек ұрпаққа қандай білім 

беретіні туралы мәселе қайта қаралуда. Осы мәселе аясында «Оқытудың тиімді 

әдістері қандай?» деген сияқты негізгі сауалдар туындайды. Бұл сауалдар білім 

беру бағдарламасымен және білім беру бағдарламасын жүзеге  асыруда 

қолданылатын педагогикалық тәсілдермен тығыз байланысты.  

Қазіргі кезде Қазақстан Республикасында жоғарыда сипатталған 

жаһандық проблемаларға жауап бере алатындай деңгейде ұлттық мән мәтіндегі 

жұмыстар жүргізілуде. Білім беру бағдарламасындағы ұлттық стандарттарға, 

бағалауға, оқулықтар мен оқыту әдістеріне қатысты білім беру саласындағы 

өзекті құндылықтар мен мақсаттар, дағдыларды дамытуды, ұлттық сананы 

қалыптастырып, іске асыруды және ауқымды халықаралық тәжірибемен өзара 

әрекеттесуді көздейді. Жаңартылған білім беру бағдарламасы мен бағалау 

жүйесін енгізу аталған міндеттерді шешу үшін қабылданған шаралардың бірі 

болып табылады.«Биология» және «Жаратылыстану» пәндері бойынша оқу 

бағдарламалары осы үдерістің құрамдас бөлігі болып табылады.  

«Биология» және «Жаратылыстану» пәндеріне қатысты академиялық 

тілді қолдану оқушылардың айқын және жатық сөйлеу дағдыларын дамытуға, 

қоршаған әлем құбылыстары мен табиғат жағдайларын сипаттау үшін тілдік 

құралдарды тиімді таңдап пайдалануына мүмкіндік береді. Биология мен 

жаратылыстануды табысты оқыту мұғалімнің кәсіби тәжірибесі мен 

құзыреттілігіне, оқу үдерісі нәтижелеріне басым көңіл бөлуіне 

байланысты [106]. 

Педагогикалық практика - болашақ педагог мамандардың теориялық 

білімдері мен практикалық тәжірибелерін ұштастыратын негізгі формасы 

болып табылады. Теориялық оқу мен практикалық тәжірибе өзара байланыста 

болған жағдайда ғана болашақ педагог мамандардың педагогикалық қызметті 

меңгеруі жүзеге асады. Дәрісханада отырып студенттерге кәсіби 

компоненттердің іскерлігі мен дағдыларын қалыптастыру мүмкін емес. Сол 

себепті педагогикалық практикадан өту кезінде студент-практикант 

қаншалықты мамандықты дұрыс таңдағанын, өзінің тұлғалық қабілеттерінің 

болашақ мамандығымен үйлесімділік деңгейін анықтай алады. Практикадан өту 

барысында студенттің кәсіби әрекеті мазмұнды материалдардың негізінде, 

жетіледі. Осы уақытта студенттердің іскерлігі мен дағдылары қалыптасады 

және өзіне деген сенімі артады [107].  
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Оқушыларды тәрбиелеуге көңіл бөле отырып студент өзін-өзі 

тәрбиелеумен айналысады, қиындықты жеңуге, сол сәтте кездескен 

проблемалардың шешімін табуға үйренеді, педагогикалық ойлауы дамиды. 

Студенттердің мектептегі педагогикалық практикасының «Жұмыс 

бағдарламасы» кафедра оқытушыларының іс-тәжірибелеріне негізделіп, 

мемлекеттік стандартқа сәйкес жасалынады. Бұл бағдарлама факультеттің оқу-

әдістемелік кеңесінде бекітіледі.  

Бағдарламада педагогикалық практиканың мақсаты, мазмұны, көлемі мен 

құжаттар үлгісі, сабақ жоспары, хаттама және талдау үлгісі көрсетілген. 

Бағдарлама кафедра отырысында талқыланады. Педагогикалық практиканың 

негізгі міндеті студенттердің жалпы теориялық, арнайы, психологиялық-

педагогикалық әдістемелік жағынан дайындығы болып табылады. 

Педагогикалық практика біртіндеп кезеңмен жүзеге асады. Педагогикалық 

практика бастамас бұрын педагогика, психология кафедраларының жауапты 

оқытушыларымен бағыт беруші конференция өткізіп, студенттерді мектепте 

жасалатын жұмыстардың мазмұнымен, міндетімен таныстырады. 

Педагогикалық практиканың негізгі кезеңі бекітілген мектептегі студенттердің 

жұмысы болып табылады. Педагогикалық практиканың міндеті мен мазмұнына 

сәйкес студенттер бірінші аптасында мұғалімдердің сабақтарына және сынып 

жетекшілердің сыныптан тыс жұмыстарына қатысады, практика кезінде 

жасалынатын оқу-тәрбиелік жұмысының өзіңдік жеке жоспарын құрады. 

Студенттер практика кезінде тәрбиелік және сыныптан тыс жұмыстар өткізіп, 

талқылауға және талдауға қатысады. Өткізілетін сынақ сабақтар саны және 

тәрбиелік іс-шаралар практиканың бағдарламасында және өткізу кестесінде 

анықталады.  

Педагогикалық практиканың үшінші кезеңіңде яғни, соңғы аптасында 

студенттер есеп беру құжаттарын дайындайды. Мектепте қорытыңдылаушы 

педагогикалық кеңес өткізіледі. Педагогикалық практика университеттегі 

өткізілетін жалпы қорытындылаушы конференциямен аяқталады. Мектептегі 

студенттердің педагогикалық практикасының тікелей басшылығын топтық 

жетекшілер (педагогика және психология оқытушылар мен бірге жеке әдістеме 

кафедраларының оқытушылары) атқарады.  

Педагогикалық практиканы бағдарлама бойынша орындау мақсатында 

студенттерге тиісті кафедралардан топ жетекшілері, мектептен сынып 

жетекшілері бекітіледі.  

Топ жетекшісінің міндеті:  

– оқу-тәрбие мекемелерінің жетекшілерімен бірге студенттерді 

сыныптарға (топтарға) бөледі, ал пән мұғалімдерімен бірге сабақтардың 

тақырыбын және сыныптан тыс жұмыстарды бөледі;  

– практика кезінде педагогика-психология кафедрасының 

оқытушыларымен бірге студенттерге жеке өзіндік жоспар жасауға көмектеседі 

және практиканттардың өзіндік жұмыстарының тақырыптарын бекітеді;  

– студенттердің сабақтан және сыныптан тыс жұмыстарды өткізуін 

қамтамасыз етеді, сабаққа және пән бойынша сыныптан тыс жұмыстарының 
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дайындықтарына кеңес береді, сабақтың жоспарын және үлгісін тексеріп және 

бекітіп, сабақтарына және сыныптан тыс жұмыстарына қатысады, оларды 

талдайды және бағалайды, жеке өзіндік жұмыс жоспарларының орындалуын 

бақылайды; 

– студенттердің өткізген құжаттарын жинайды және талдайды, практика 

қорытындысы бойынша есеп жасайды және онымен факультеттің басшылығын 

таныстырады;  

– университеттің педагогикалық практика бойынша бағыт беруші және 

қорытындылаушы конференцияларына, сонымен бірге оқу-тәрбие 

мекемелерінің басшылары өткізген жиналыстарға қатысады;  

– практика бойынша сынақ қоюға қатысады, педагогика және психология 

кафедрасы оқытушыларымен, бірге жалпы бағасы қойылады; 

Сынып жетекшісінің міндеті:  

– студенттерді сыныптан жалпы ерекшеліктерімен, негізгі тәрбие 

міндеттерімен және өзінің жұмыс жоспарымен таныстырады;  

– педагогика пәнінің оқытушысымен және топ жетекшілерімен бірігіп 

студенттерге тәрбие жұмысының жоспарын жасауға көмектеседі, жоспарды 

бекітеді, оның орындалуын қадағалап, кеңес береді;  

– психологая пәнінің оқытушысымен бірге практиканттардың 

оқушыларды және сынып ұжымын зерттеу жұмыстарына, психологаялық-

педагогикалық мінездеме жасауына жетекшілік, жасайды;  

– студенттердің өз бетінше жасаған тәрбиелік іс-шараларына және оны 

талдауға, баға қоюға қатысады;  

– студенттерді сыныптың (топтық) күнделікті тәрбие жұмыстарына 

тартады;  

– студенттерге мінездеме беріп, олардың тәрбие жұмысын бағалайды;  

– педагогикалық практика бойынша оқу-тәрбие мекеме жетекшілерінің 

өткізген жиналыстарына, сондай-ақ университеттегі бағыт беруші және 

қорытынды конференцияларына қатысады.  

Педагогикалық тәжірибенің нәтижелерін мектеп мұғалімі мен тәжірибе 

жетекшілері бірігіп, дифференциялдап бағалайды. Педагогикалық практика 

аяқталған соң студенттер кафедра меңгерушісі тағайындаған комиссия алдында 

педагогикалық тәжірибе өту туралы есебін қорғайды. Жалпы студенттердің 

тәжірибе кезіндегі жұмыстарын бағалау үшін рейтингтік бақылау жүйесі 

қолданылды. Қорытынды рейтинг балы педагогикалық тәжірибе 

бағдарламасында көрсетілген және оны кафедра оқытушылары студенттердің 

атқаратын жұмыстарын түгелдей ескере отырып алдын ала анықтайды. 

Педагогикалық тәжірибені бағалау үшін жетекшілер төмендегі әдістерді 

қолданады:  

–  студенттердің оқу сабақтары мен сыныптан тыс жұмыстар жүргізу 

үрдісіндегі қызметін бақылау;  

–  жеке сабақтарын талдау;  

–  студенттің пән мұғалімі, сынып жетекшісі, мектеп әкімшілігі берген 

мінездемелерін талдау, студенттердің әдістемелік, ғылыми – зерттеу, басқа да 
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шығармашылық жұмыстарын талдау, студенттің оқытушы ретіндегі жұмысқа 

даярлығын өзіндік бағалауы, педагогикалық тәжірибе құжаттарын талдау 

(педтәжірибе мерзіміндегі өзіндік жұмыс жоспары, күнтізбелік жоспар, 

сыныптан тыс тәрбие жұмыстарының әдістемелік нұсқаулары, психологиялық 

тапсырмалардың материалдары, күнделіктері, жұмыс есебі).  

Мақсатты ұйымдастырылған және тиянақты өткізілген педагогикалық 

практика студенттерді оқыту мен тәрбие жұмысының қазіргі өмірімен 

байланысын күшейтуге, болашақ ұстаздың балалар және жасөспірімдермен 

байланысын күшейтуге, болашақ ұстаздың балалар және жасөспірімдермен 

тығыз қарым-қатынаста болуына және студенттің пән бойынша психологиялық 

- педагогикалық білімінің қалыптасуына оң әсерін тигізеді.  

Педагогикалық практика барысында, студенттер болашақ қызметінің 

қыр-сырын тікелей жұмыс орнында танып, психологиялық және кәсіби 

бейімделуден өтеді. Студенттер практика кезінде өздерін мұғалім ретінде 

сезінуге мүмкіндік алып, мектеп оқушыларымен қарым-қатынас жасау 

ерекшеліктеріне үйренеді. Педагогикалық практика болашақ мамандардың 

кәсіби біліктілігі мен дағдыларын қалыптастыруда, болашақ педагогтардың 

кәсіби қалыптасуында үлкен және маңызды рөл атқарады. Практикадан өту 

барысында студенттердің теориялық білімдері тереңдетіледі, кеңейеді, 

нығайтылады. Студенттердің кәсіби білік-дағдылары мен кәсіби-тұлғалық 

қабілеттері қалыптасып, педагогикалық ойлауы, шығармашылық белсенділігі 

мен дербестігі дамиды.  

Ғылыми–теориялық материалдарды зерттеу және анализ жасау негізінде  

біз биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық жүйесін 

ұсынып отырмыз (4-сурет). 

4-cуретте көрсетілгендей биология бағытындағы педагогикалық 

практиканың мазмұндық жүйесі, биолог студенттердің теориялық дайындығы 

(биологиялық пәндер арқылы) педагогикалық практиканы өткізудің шарттары-

болашақ мұғалімнің педагогикалық іс-әрекеттің субъектісіне айналуы үшін, 

өзінің кәсіби дайындығы процесінде өзінің педагогикалық іс-әрекетін жобалау 

және өзінің педагогикалық тәжірибесі туралы ойлау қабілеті қалыптасуы керек. 

Сол себепті, педагогикалық практика студенттердің дамуына тек кәсіби 

маңызды қызмет түрлерін ғана емес, сонымен қатар студенттерге биология 

мұғалімінің негізгі - ақпараттық, дамытушылық, бағдарлық, сындарлы, 

коммуникативті, ұйымдастырушылық, зерттеушілік функцияларын орындауға 

жағдай жасайды.   

Білім алушылар теориялық меңгерген білімін практикамен  ұштастыруға 

дағдылануы керек» - атты тұжырым әлемде дамыған елдердің саяси пікірі 

болып табылады. Сондықтан, білім алушылардың практика жүзінде бәсекеге 

қабілетті маман болуы  үшін үлкен талап қойылады. Демек, тәжірибелі маман 

өз кәсібіне жауапкершілікпен қарау керек. Еліміздің ертеңгі жастарын 

болашақта заманға сай тәрбиелеу әрбір ұстаздың міндеті.   
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Сурет 4 – Биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық 

жүйесі 

 

ЖОО-да студенттердің теориялық білімдерін бекітудің негізі 

практикалық дайындық болып табылады. Студенттерді практикалық оқыту оқу 

үдерісінің міндетті бөлігі және оның мақсаты студенттерді педагогикалық  

қызметке дайындау болып табылады. Практиканың міндеттері: практикалық 

дағдыларды игеру, теориялық білімді бекіту, кәсіби дағдылар мен іскерлікті 

меңгеру, ұжымда ұйымдастырушылық жұмыс дағдыларын игеру болып 

табылады. 

Зерттеудің ғылыми болжамы мен міндеттеріне сәйкес біз болашақ биолог 

мұғалімдердің практикаға даярлығын көрсеттік. Біз, мемлекеттік білім беру 

стандартының талаптарына сәйкес педагогикалық практика бағдарламасы мен 

оны жүзеге асыру формалары және әдістерін басшылыққа ала отырып, 

университеттің өзіндік ережелерін әзірлеу (практиканың барлық түрлері 
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ұсынылатын бірыңғай ереже) және ұйымдастырушылық іс-шараларды өткізу 

(студенттердің бастапқы және қорытынды конференциялары, практикалық 

жұмыстарды ұйымдастыруға және өткізуге жауапты оқытушылар құрамы мен 

қызметкерлердің кездесулері, тәжірибенің негізгі институттарымен келісім-

шарт жасасу, олардың өкілдерімен үйлестіру кездесулерін өткізу, 

практикалардың дайындалуын бақылау қамтамасыз етілуі анықталды.Биолог 

студенттердің педагогикалық практикасын өткізуде – мектеппен және 

оқушылармен танысу, пассивті практиканы өткізу, биология мұғалімінің 

қызметін әрекеттеу, сынып жетекшісі қызметін орындау, мектеп құжаттарымен 

танысу және жұмыс істеу, сыныптан тыс іс –шараларды ұйымдастыру және 

өткізу,  педпрактиканың қорытынды есептерін дайындау, тренинг, ғылыми-

зерттеу іс-әрекетін өткізу, оқу және зерттеу жобаларды ұйымдастыру жатады. 

Бұдан келіп есеп өткізу және қорытынды конференция ұйымдастырумен 

қорытындыланады.  

Ал, педагогикалық практиканың тиімділігінің негізгі шарттарына 

тоқталатын болсақ, оның кәсіби бағыты, теориялық негізділігі, оқыту және 

тәрбиелеу сипаты, педагогикалық практиканың мазмұнына және 

ұйымдастырылуына комплексті тұрғыдан қарау, жүйелілік, оны өткізудегі 

қажеттілікті айта аламыз. 

Қорыта айтқанда, болашақ мұғалімнің кәсіби қалыптасуында 

педагогикалық практиканың алатын орны ерекше. Ол ЖОО мен мектеп 

арасындағы тығыз байланыстың нәтижесінде жүзеге асырылады. Практика 

базасы, диагностикалық объектілер, студенттердің өзін-өзі еркін анықтауы 

жатады. Болашақ мамандарды сапалы оқыту үшін қажет практикалық 

дайындығы, қажетті нормативтік құжаттарды әзірлеу және рәсімдеу, мектеп 

мұғалімдерінен, әдіскерлерден ғылыми-әдістемелік кеңес – көмек алу 

педагогикалық практиканы өткізу шарттарында көрсетілген. Қазіргі өмір 

талабына сай педагогикалық оқу орындары білімді ғана емес, әрі тәрбиеші, әрі 

қоғамшыл, әрі зерттеуші, әрі ұйымдастырушы маман даярлау керек. 

Педагогикалық практика өткізуде болашақ мұғалімді кәсіби даярлау жүйесінде 

басты элемент болып табылады. Сол себепті, студенттер практикадан өту 

кезінде өздерін мұғалім ретінде сезінуге мүмкіндік алады және өз 

таңдауларының дұрыстығына көздері жетіп, сабақ құрылымы туралы алғашқы 

түсініктерін қалыптастырады. Сонымен қатар оқушылармен қарым-қатынас 

жасауды үйренеді. 

Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 

Жаратылыстану және география институты кеңесінде бекітілген 

Жаратылыстану және география институтының III, IV-курс студенттерінің 

педагогикалық практикасына 2019/2020 оқу жылына арналған (5В011300-

Биология) бағдарламаның мазмұнына тоқталатын болсақ, педагогикалық 

практиканың міндеттері: 

1. Биологиядан студенттердің университетте алған теориялық білімдерін 

тереңдету және бекіту және студенттермен оқу және тәрбие жұмысында осы 

білімді практикада қолдануға үйрету. 
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2. Студенттерді оқушылармен жүргізілетін тәрбие жұмысын бақылау 

және талдау қабілеттерімен қаруландыру. 

3. Студенттердің психологиясы, педагогикасы және физиологиясы 

бойынша білімдеріне сүйене отырып, студенттерге жеке сипаттамалық оқу 

және басқа жұмыс түрлерін жүргізуге үйрету. 

4. Оқушылардың танымдық іс-әрекетін арттыратын әр түрлі әдістерді 

қолдана отырып, биология сабақтарының әр түрлі түрлерін өткізуге 

студенттерді дайындау. 

5. Оқушыларға сынып жетекшісінің функцияларын орындауға, мектеп 

оқушыларының ұжымымен жұмыс жасауға, сонымен қатар оқушылармен жеке 

тәрбие жұмысын жүргізуге үйрету. 

6. Студенттердің мұғалім мамандығына деген сүйіспеншілігін дамыту 

және бекіту, оларды оқыту мен тәрбиелеу мәселелерін шығармашылықпен 

шешуге даярлау үшін арнайы және педагогикалық пәндерді оқуға деген 

ұмтылысын ояту және оқыту қабілеттерін арттыру. 

І. Жұмыс мазмұны 

1. 1-апта. Мектептің жұмыс барысымен танысу, директормен, оқу ісі 

меңгерушісімен, тәрбие ісі меңгерушісімен, пән мұғалімімен, сынып 

жетекшісімен конференция ұйымдастырып, әңгімелесу.  

2. Студент сынып жетекшісі ретінде жұмыс жасайтын сыныпты зерттеу.  

3. Мектеп мұғалімдерінің ашық сабақтарына қатысу.  

4. Тәжірибенің барлық кезеңіне жеке жұмыс жоспарын құру (әр студент). 

2-10 апта (4 курс), 2-4 апта (3 курс). Оқу практикасы.  

5. Соңғы 3 күн - нәтижелерді өткізу. 

ІІ. Оқу жұмысы 

1. Мұғалімдердің жұмысымен танысу, ашық сабақтарға қатысу, оларды 

талдауға қатысу.  

2.  Студент бекітілген сыныптағы сабаққа қатысу.  

3. Педагогикалық практика кезеңінде студенттің барлық жұмысының 

жеке жоспар-кестесін құру. 

4. Оқу сабақтарын ұйымдастырудың әр түрлі формаларын қолдана 

отырып, әртүрлі әдістерді қолданып, әр түрлі типтегі сабақтарды дайындау 

және жеткізу.  

Барлығы кем дегенде 14 сабақ өткізу керек:  

а) сабақ жоспарларын құру кезінде тәрбие жұмысының мақсаттары мен 

міндеттерін анықтау, сабақ түрін, білімді есепке алу әдістерін, оқушылардың 

жас ерекшеліктеріне және сыныптың ерекшеліктеріне сәйкес жаңа материалды 

оқып үйренудің әдістері мен тәсілдерін таңдауды психологиялық тұрғыдан 

негіздеу; 

б) студенттердің өзіндік жұмыстарының әртүрлі түрлерін ұйымдастыру 

және олардың педагогикалық тиімділігін бағалау (студентпен жұмыс, 

зертханалық жұмыс, практикалық жаттығулар, бақылаулар, эксперименттік 

есептер шығару және т.б.); 
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в) оқудағы оқушылардың танымдық белсенділігін күшейту 

(қызығушылықты ояту, білімді проблемалық түрде ұсыну, ғимараттарды 

таныстырудың белгілі бір кезеңдерінде оқушыларды ізденіске баулу және т.б.); 

г) көрнекі тәжірибенің әртүрлі түрлерін қолдану және көрсету: табиғи, 

визуалды, слайдтар, тәжірибелер және т.б. 

5. Басқа тыңдаушылардың сабақтарына қатысу және оларды талдауға 

қатысу. 

6. Арнайы пән (биология) оқытушыларының шақыруымен студенттердің 

ашық сабақтарын өткізу практикасы. 

7. Биология пәні мұғалімінің күнделікті жұмысын жүргізу (дәптерлерді, 

артта қалушылармен сабақтарды тексеру). 

8. Курстық және дипломдық жұмыстарды жазу үшін материал жинау 

мақсатында жеке әдістер саласында педагогикалық эксперимент құру және 

жалпы конференция тақырыбында қорытынды конференцияда сөйлеу: «Оқу 

процесінде студенттердің танымдық белсенділігін арттыру». 

ІІІ. Сыныптан тыс жұмыс 

1. Сыныптан тыс жұмыстардың келесі түрлерін өткізу: үйірмелер, 

тақырыптық сынып сағаттары, викториналар, экскурсиялар, табиғатты қорғау 

бойынша жұмыс. 

2. Биологиялық бөлмені жабдықтауға көмек көрсету. 

3. Мектептегі жылыжайдағы оқушылардың жұмысымен танысу: 

а) биологиялық шеңбердің сыныбы; 

ә) биологиялық кеңселерге арналған жабдықтар; 

б) «Су - біздің байлығымыз», «Табиғатты қорғау» және т.б. тақырыптар 

бойынша емес сабақтардағы әңгімелер; 

в) өндіріске немесе табиғатқа экскурсиялар жүргізу;  

г) тақырыптар бойынша үлестірме материалдар мен көрнекі құралдар 

жасауға қатысу. 

IV. Тәрбие жұмысы 

1. Студент бекітілген сынып құрамымен таныстыру (күнделікте көрсету). 

2. Тәрбие жұмысын сынып жетекшісінің жұмыс жоспарына сәйкес 

жүргізу. 

3. Оқушының бастамасымен қосымша іс-шаралар енгізу (сынып 

жетекшісінің келісімімен). 

4. Сынып жетекшісінің көмекшісі ретінде: 

а) сынып кездесулері, тақырыптық сынып сағаттары, студенттермен 

этикалық әңгімелер, оқырмандар конференциясы, фильмдер, спектакльдер 

және т.б. 

ә) сынып активімен жұмыс, оқушылармен және ата-аналармен жеке 

жұмыс жүргізу. 

б) қабырға газетін шығаруды ұйымдастыру. 

в) сыныптан тыс жұмыстарда техникалық құралдарды: эпидиаскопты, 

компьютерді, видеорегистраторды, интерактивті тақтаны кеңірек қолдану. 



57 
 

г) сынып жетекшісінің күнделікті жұмысын орындау, күнделіктерді 

тексеру, мектептегі кезекші, жұмысты ұйымдастыру. 

Педагогикалық практиканың мазмұнын меңгеру нақты педагогикалық 

процесс жағдайында кәсіби тәжірибені меңгерумен байланысты студенттердің 

қызмет түрлерін қамтиды, атап айтқанда: 

– негізгі мектепте биологиялық білім беруде нормативтік құжаттарды 

оқу;  

– мектеп құжаттамасымен және оны рәсімдеу ережесімен танысу; 

– мектеп биологиясы бөлімдері бойынша оқу бағдарламалары мен 

оқулықтарды талдау биология пәні бойынша білім беру процесін жобалау және 

жүзеге асыру; 

– әдістемелік әдебиеттерді салыстырмалы талдау; 

– биология пәнінен сыныптан тыс сабақтар мен экскурция сабақтарын 

моделдеу; 

– нақты педагогикалық үдеріс жағдайында биология бойынша сабақтар 

мен сыныптан тыс жұмыстарды жүргізу;  

– нақты жағдайда озық педагогикалық тәжірибені зерделеу;  

– жалпы білім беретін мектепте инновациялық педагогикалық тәжірибені 

зерделеу; 

– студент-практиканттардың педагогикалық іс-әрекетін талдау өзіндік 

педагогикалық іс-әрекетін рефлекция және өзіндік талдау. 

Сонымен қатар практика барысында студенттердің  оқытушымен жұмыс 

жүргізуінің  функционалдық міндеттері де анықталды: 

– мектеп әкімшілігімен студенттердің педагогикалық практикадан өту 

шарттары туралы алдын ала келісім жасасу; 

– тараптардың құқықтары мен міндеттерін практиканың міндеттерін 

талқылау;  

– орнату және қорытынды конференцияны ұйымдастыру;  

– мектепте орналастыру жиналысын, студенттердің мектеп әкімшілігі 

өкілдерімен, сынып жетекшілерімен және биология мұғалімдерімен 

кездесулерін өткізу; 

– биологияны оқытудың әр түрлі нысандарын дайындау және өткізу 

және оқушылармен тәрбие жұмысын ұйымдастыру бойынша студенттерге 

әдістемелік көмек көрсету және кеңес беру; 

– студенттер өткізетін сабақтарға қатысу биология бойынша сыныптан 

тыс сабақтар мен жалпы мектептік іс-шаралар сабақтарын ұжымдық талқылау 

және талдау;  

– педагогикалық практика кезеңінде зерттеу жұмыстарын таңдау және 

әдісі бойынша студенттерге кеңес беру; 

– педагогикалық практика кезеңіндегі есеп беру құжаттарын және 

студенттердің кәсіби қызметін талдау және бағалау [108]. 

Практика барысында студенттерді сүйемелдеуде мектептің биология пәні 

мұғалімінің қызметіне тоқталсақ:   
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– оқу-тәрбие жұмысының жоспарын, биология бойынша оқу 

бағдарламаларын пән бойынша оқушылардың дайындық сипаттамасын 

студенттерге жеткізу;  

– биологияны оқыту құралдарының тізімімен оқушыларды таныстыру, 

оларды сақтау және пайдалану ережелері;  

– биология пәнінен сабақ жоспары мен конспектілерін, экскурцияларды 

және сыныптан тыс сабақтарды құрастыруда студенттерге әдістемелік көмек 

көрсету; 

– студенттің жеке іс-тәжірибесі жоспары аясында студенттер өткізетін 

сабақтарға қатысу және талдау жасау;  

– студенттердің кәсіби қызметінің әртүрлі түрлерін бағалау және 

аттестациялау;   

– практиканың бірінші аптасындағы жұмыс қорытындысы бойынша 

студенттер топтық жетекшімен талқыланатын сабақтың тақырыптық жоспары 

мен алғашқы баяндамасын ұсынады [109]. 

Студенттердің педагогикалық практикасы оқу үрдісінің міндетті 

құрамдас бөлігі болып табылады, оның барысында лекциялар мен 

семинарларда меңгерілген қызмет тәсілдерін, білім беру технологияларын 

жүзеге асыру, білім беру идеалдарын өмірге енгізу болып табылады. 

Педагогикалық тәжірибе жасалған таңдаудың дұрыстығын, қабілеттерінің, 

мүдделерінің, құндылықтарының дұрыстығын өзіндік тексеру қажет. Бір 

уақытта нақты жұмыс орнында, нақты жағдайда студенттің кәсіби 

дайындығының сапасы тексеріледі. Практика барысында студенттерге 

оқушылармен нақты педагогикалық қарым-қатынас жасауға және педагог 

тұрғысынан мектеп болмысын меңгеруге мүмкіндік беріледі.  

Педагогикалық тәжірибе кешенді сипатқа ие және келесі кезеңдерді 

қамтиды: дайындық, негізгі және аяқтау.  

Дайындық кезеңінде студенттерді педагогикалық практика міндеттерін 

шешуге дайындау жүріп жатыр, олар әрбір кезеңнің мазмұны, өткізу түрі, 

табысты өтуін бағалау параметрлерімен танысады. Жұмыс түрлері арасында: 

орнату конференциясы, семинарлар.  

Практиканың негізгі кезеңінде студенттерге келесі тапсырмаларды 

ұсынуға болады:  

– білім беру мекемесімен тәжірибе базасымен танысу (мектеп түрін 

анықтау, жұмыстың және педагогикалық үрдістің негізгі бағыттарын талдау);  

– сыныпты зерделеу, мұғалімдердің және сынып жетекшісінің 

жұмысымен танысу;  

– жекелеген оқушыларды зерделеу бойынша жұмыс жүргізу;  

– стандартты емес сабақ өткізу, стандартты емес сабақтарды талқылау 

және талдауға қатысу;  

– сыныптан тыс жұмыс жоспарын талдау;  

– сыныптан тыс жұмыс жоспарын талдау;  
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– негізгі психологиялық әдістерді қолдана отырып, сынып ұжымының 

психологиялық-педагогикалық сипаттамасы мен диагностикалық картасын 

құрастыру;  

– жалпы мектептік тәрбие іс-шараларына қатысу. 

Бұл кезеңді іске асыру мынадай нысандарда жүзеге асырылуы мүмкін: 

мектептің әкімшілігімен және педагогикалық ұжымымен кездесу, нормативтік 

құжаттармен жұмыс істеу, сабақтарға қатысу, сабақтарды ұжымдық талқылау, 

сабақтарды жалпы педагогикалық және психологиялық-педагогикалық талдау, 

ұжымдағы оқушылардың қарым-қатынасы мен жағдайына сауалнама жүргізу, 

диагностикалық карта толтыру, оқушы тұлғасының психологиялық-

педагогикалық мінездемесін жасау, стандартты емес сабақ өткізу, 

педагогикалық практика күнделігін толтыру, мұғалім-тәлімгерлермен және 

топтық жетекшімен кеңес беру және т.б.  

 Аяқтау кезеңде педагогикалық практиканың қорытындысын шығару, 

есеп беру құжаттамасын ресімдеу жүзеге асырылады; одан әрі кәсіби өсу 

перспективалары анықталады. Қорытынды шығаруда  конференцияда өтеді  

Педагогикалық практиканың осы моделі көптеген педагогикалық                                             

ЖОО-да жүзеге асырылады. Педагогикалық практиканың мазмұны, әдетте, 

мұғалім қызметінің ерекшелігімен, стандарттар талаптарымен және қазіргі 

мұғалімнің дайындық бағдарламаларымен анықталады. Педагогикалық 

практика мерзімін оқу жоспарының талаптарын негізге ала отырып, ЖОО 

әкімшілігі белгілейді [110]. 

Жеке тұлғалық өзін-өзі анықтаудың рефлексиясы: студенттің өз бетімен 

білім алу үрдісінің динамикасын талдау, өз бетімен білім алу әрекетінің 

нәтижесін болжау (портфолио қорғау) мақсатында студенттердің жетістіктерін 

бағалау картасын ұсынамыз (2-кесте). 

 

Кесте 2 – Студенттің жетістіктерін бағалау картасы 
 

Болашақ биология пәні мұғалімдерінің негізгі 

құзыреттіліктерін дамыту үдерісінің көрсеткіштері 

Биологияны оқыту 

әдістемесі мен технологиясы 

(балмен) 

1 2 

Оқушылардың экологиялық, гигиеналық және табиғатты 

қорғау аспектілерін күшейту және тәрбие жұмысының 

жобасы 

10 

Студенттің жеке жұмыс жоспарына және биология курсы 

бойынша перспективалық (жылдық) жоспарлау  
10 

Биология пәні бойынша оқу үдерісінде сабақты  

тақырыптық жоспарлау 
10 

Биология пәні бойынша 2-3 нақты сабақ конспектілері, 

онда студенттің қойылған кәсіби міндеттері мен оларды 

шешу тәсілдері көрсетілген 

10 

Биология сабағының талдауы және базалық кәсіби 

құзыреттіліктің қалыптасуының қиындықтары және 

оларды жеңу тәсілдері көрсетілген  

10 
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2-кестенің жалғасы  
 

1 2 

Білім беру мекемесінің сипаттамасы: құрылымы, 

проблемалары және даму болашағы; отбасымен және 

мектептен тыс мекемелермен, сонымен қатар қосымша 

білім беру мекемелерімен өзара іс-қимыл түрлері 

10 

Биология және басқа да оқу пәндерінің сабақтарындағы 

педагогикалық бақылау нәтижелері 
10 

Биология кабинетінің, оқу зертханасының, тірі табиғат 

бұрышының, оқу - тәжірибе учаскесінің безендірілуі  
10 

Оқу құрал-жабдықтарының сипаттамасы 10 

Биологияны оқыту әдістемесі бойынша ғылыми 

материалдарға, интернет мәліметтеріне шолу 
10 

Барлығы: 100 

 

Студенттерді дайындауда әдістемелік оқыту үдерісі жоғары оқу орнын 

бітіргеннен кейін тоқтап қалмайды, сонымен қатар мұғалімдердің біліктілігін 

арттыру жүйесі мен мектепте де жалғасын табады. Бұл дегеніміз, жаңадан оқу 

бітірген жас биолог маманға педагогикалық қолдаудың жаңа форматы 

теориялық негіздеу және әдіснамалық жағынан жетілдіріп жіберу қажеттілігін 

көрсетуде тәлімгер-ұстаздың ролі өте маңызды болып табылады. Жаңадан 

жұмысқа орналасқан жас маман - мұғалімге тәлімгер (коучер) тағайындалады. 

Ол жас маманмен алғашқы күннен бастап, өз тәжірибесімен бөлісіп,  өз бетінше 

сабақты бере алатын деңгейге жеткенше бірлесіп жұмыс істей береді. Сонымен 

қатар мұғалім тек жас ұрпақ санасына оқу-тәрбие үрдісін қалыптастыруға тиісті 

тұлға болуы керек. Жас маманның кәсіби шыңдалып, бейімделуіне және 

жетістікке жетудің негізгі шарты ұстаз-тәлімгердің маманның кәсіби 

жетістіктерін объективті қадағалауға және бағалауға дайын болуы шарт.  

Тәлімгер (коучер) деген - үлкен еңбек өтілі бар, биология пәнінің 

тәжірибелі мұғалімі, әдіскер ретінде жоғары көрсеткіші бар, үнемі өз кәсіби 

шеберлігін шыңдап отыратын, өз тәжірибесі мен жұмысына анализ бен 

қорытынды  жасай алатын оны жас мамандармен бөлісіп, талдап отыратын 

білікті педагог әдіскер болуы керек. Әсіресе, өз қарамағындағы жас ұстазға 

кәсіби мәселерді шешуде стимул болумен қатар ортақ жоспар құрып жұмыс 

жасауға қабілетті болуы тиіс. Мұндай тәлімгер мен жас маман арасындағы 

қарым-қатынас кәсіби шеберлікті, психологиялық білімді, іскерлік қатынасты, 

бәсекеге төзімділікті қажет етеді.  

Тәлімгердің шешетін міндеттерінің күрделілігі мен көпқабілеттілігі 

жоғары мектептің ғылыми және педагогикалық қызметкерлерімен, әсіресе, 

студенттердің педагогикалық практикасының әдістемелік бөлімінің 

жетекшілерімен тығыз байланыста болуын талап етеді. Жас биолог-

мұғалімдердің әдістемелік бейімделуінің тиімділігін арттыруда қосымша 

біліктілікті көтеруге арналған арнайы жобалық бағдарламаларды жүзеге асыру 

қажет. Тәлімгер-ұстаз болу  үшін  педагогтар үнемі жоғары оқу орнынан кейінгі  
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біліктілікті дамыту, оқыту бағдарламаларынан және біліктілікті арттыру 

курстарынан жүйелі түрде өтіп отыруы қажет.  

Бағдарламаларды жүзеге асыру мына міндеттерді орындауға  

бағытталған: 

– жас оқытушыға жалпы биологиялық білім беру жүйесінің жұмысын 

реттейтін нормативті - құқықтық құжаттарды тәлімгер  басшылығымен оқу 

үрдісінде ұйымдастыру; жаңа әдістемелік әдебиеттермен жұмыс жасау;  

биологияны оқыту әдістемесінің кәсіби журналын толтыруды үйрету; білім 

беру форумдары мен мұғалімнің порталдарына тіркелуге үйрету; 

– білім беру процесінде оқушылармен, ұжымдас-ұстаздармен, мектеп 

әкімшілігімен, ата-аналармен мәселелерді шешуде оптимальді қарым-қатынаста 

бола білу;  

– жас биолог мұғалімдердің жоғары оқу орнында меңгерген білім мен 

практикалық дағдыларын қолдану арқылы биология сабағын авторлық 

дайындалған жоспары, дидактикалық құралдар, көрнекілік нұсқаулықтар  

пайдалана отырып сабақ өткізуде қолдануына мектеп басшылығы жағдай 

жасау; 

– биология пәнінен ашық сабақ өткізуде консультациялық көмек көрсету, 

мектепте білім беру үдерісіне жаңалық акеле отырып биологиядан сыныптан 

тыс ашық сабақтар өткізу; 

– биология сабағында оқушылардың белсенділігін қалыптастыруда 

оларға көмек көрсету, ұжымдық шығармашылық орта орнату, әр оқушымен 

жеке жұмыс ұйымдастыру; 

– сабаққа рефлексия, талдау, қорытындылау жүргізе отырып, жас биолог 

маман өзінің жеке педагогикалық тәжірибесін қалыптастыра отырып, 

әдіскерлік тәжірибесін шыңдап отырады. 

Тәлімгер-ұстаздың кәсіби біліктігін арттыру бағдарламасы өз қызметінің 

үш саласын қамту қажет: тәлімгерлік туралы теориялық –әдіснамалық білім 

алуы, жас маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне бағыт беру және 

диогностикалау қабілетінің болуы, нәтижесінде жас маманның диогностика 

нәтижесі негізінде әдістемелік тәжірибесі қалыптаcады [111]. (3-кесте) кәсіби 

біліктілікті арттыру бағдарламасының тақырыптық жоспары мысал ретінде 

көрсетілген.  

 

Кесте 3 – Кәсіби біліктілікті арттыру бағдарламасының тақырыптық жоспары 
 

№ бөлім Оқу тақырыптары 

1 2 

1 Бөлім Тәлімгер –ұстаз феноменінің теориялық-әдіснамалық түсінігі 

1тақырып: тәлімгер –ұстаз мектебінің пайда болуы, дамуы.Тарихы және 

қазіргі жағдайы  

2 тақырып: Андрогоника негізі 

3 тақырып: Кәсіби қызметтің психологиясы 

4 тақырып: Әлеуметтік іскерлік механизмі 

2 Бөлім Жас маманның жеке және кәсіби қасиеттеріне бағыт беру және 

диогностикалау қабілетінің болуы 
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3-кестенің жалғасы 
 

1 2 

 5 тақырып: Жас маманды ынталандыру диогностикасы 

6 тақырып: Жас маманның интеллектуалды және шығармашылық 

қабілеттерін диогностикалау 

7 тақырып: Жас маманның коммуникативтік қабілетін диогностикалау 

8 тақырып: Жас маманның рефлексиялық дағдысын қалыптастыру 

Жас маманның диогностика нәтижесі негізінде әдістемелік жұмыстар 

құрастыру 

3 Бөлім 9 тақырып: Тәлімгерлік қызметінің бейімделу кезеңі 

10 тақырып: Тәлімгер қызметінің негізгі кезеңі 

11 тақырып: Тәлімгер қызметін қорытындылау кезеңі 

 

Тәлімгердің осындай жүйелік жұмыстар жас биолог маманның тек қана 

кәсібилік бейімделуіне емес, сонымен қатар оның кәсіби құзіреттілігінің өсуіне, 

мектепте биологиялық білім беруді дамытуға, модернизациялауға 

көмектеседі [112]. 

Осылайша, кәсіби қызметтегі дайындық түсінігі практикаға бағытталған 

кәсіби оқытудың мәнін анықтаудағы негізгі болып табылады. 

 

2.2 Болашақ биолог мұғалімдердің педагогикалық практикада 

дайындау әдістемесі 

Жоғары білімді, өз ісінің шебері маман даярлау мәселесі әр уақытта да 

өзекті мәселе болып келеді. Мемлекеттің прогрессивті дамуының қозғаушы 

күші - мұғалім. Сондықтан ғылым мен білім беру саласы қызметкерлерінің 

алдына қойылып отырған басты міндет-білікті, білімді, кәсіпкой мұғалім 

маманын дайындау. Қазіргі таңда педагогикалық білім беру құрылымы мен 

мазмұнын жетілдіру мұғалімдер даярлығының сапасын арттыру қазіргі кезде 

өзекті мәселе болып отыр.  

Болашақ биолог мұғалімдердің жаңашыл сипаттағы бағыттылығын 

даярлауға бүгінгі еліміздің сұранысы мен олардың жоғары оқк орындарында 

даярлауда жаңа педагогикалық технологияларды пайдалана отырып, теориялық 

және практикалық білім беруді жетілдіру негіз бола алады.  

Жоғары оқу орындарында ұйымдастыралатын педагогикалық практика – 

болашақ мұғалімдердің кәсіби бағыттылығын қалыптастыратын аса маңызды 

және шешуші кезең болып табылады. Себебі, практика барысында өздері 

таңдаған мамандықтары бойынша жеке кәсіби-тұлғалық қасиеттері болашақ 

жас маманның  кәсіби іс-әрекеті, қызығушылығы қалыптасады.  

Педагогикалық практика университеттегі теориялық оқыту мен 

студентерден оқыту тәрбиелеу мекемелеріндегі өзіндік жұмысын арасындағы 

байланыстырушы буын болып табылады. Студенттердің алғашқы және өте 

құнды педагогикалық іс-әрекет тәжірибесінен қаруландырады. Ол дербестіктің 

және жауапкершіліктің дамуымен, педагогикалық жұмыс көлемін теңеюімен 

және күрделілігін артуымен сипатталады. 
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Педагогикалық білім берудің жаңа жүйесін жасау жөніндегі бағдарлама 

халыққа «Білім беру туралы» Заңында баяндалды, онда болашақ педагагтардың 

теориялық даярлығының кәсіптік және жалпы енбек практикасымен тығыз 

байланыста, сондай-ақ студентерге жеткілікті де кең білім берудің қамтамасыз 

етілу қажеттілігі атап көрсетіледі [113].   

Болашақ маман қоғамда болып жатқан өзгерістерге оның ішінде білім 

беру саласындағы педагогикалық үдерісте жұмыс атқара алатын болуы керек. 

Педагогикалық практиканың бұл бағытта алатын орны ерекше. Себебі, болашақ 

мұғалімнің теориялық білімдері мен біліктерін іс-жүзінде қолдану барысында 

педагогтік іс қалыптасады. Болашақ мұғалім педагогикалық практика 

барысында өзін алғаш рет өмірінің өзегі болып табылатын мамандығына сай 

кәсіби әрекетке араласуды бастайды. Сол арқылы олар жаңа ортада яғни, 

практикадан өтетін мектепте болашақ ұстаздық қызметке көзқарасы қалыптаса 

бастайды. Сол себепті болашақ мұғалімдерді, яғни, практика өтуге баратын 

мектепті таңдауға да ерекше көңіл бөлген дұрыс. 

Осыған байланысты бакалаврларды даярлауды жүзеге асыруда 

педагогикалық тренингтер жүйесі, оның ішінде студенттерді педагогикалық 

практикаға дайындау кезеңінде өткізуді ұсынамыз. 

ХХ ғасырдың екінші жартысынан бастап психологияның қолданбалы 

және тәжірибелік салаларында «тренинг» түсінігі пайда болды және кеңінен 

қолданыла бастады. Қазіргі таңда «тренинг» түсінігінің нақты бір анықтамасы 

болмағанмен, бұл әр түрлі іс-әрекеттердің, әдіс-тәсілдер мен құралдардың ортақ 

термині ретінде кеңінен пайдаланылуда. «Тренинг» термині ағылшынның 

(train, training сөздерінен) оқыту, тәрбиелеу, жаттықтыру, үйрету сияқты 

мағынаға ие. Ю.Н. Емельянов тренингке іс-әрекеттің кезкелген қиын түрін 

игеру мен оқыту қабілеттілігін дамыту әдістерінің топтамасы деген анықтама 

береді. Ғылыми-педагогикалық әдебиеттерді талдауда "тренинг" терминінің 

бірқатар мағыналары бар екенін көрсетті: "оқыту", "жаттығу", "кәсіби 

дайындық". 

Ғылыми еңбектерде «Тренинг – жеке тұлғаның дамуына және өзара 

әрекеттестік, өзара қатынас жаттығулар жүйесі» деген анықтама беріледі. 

Тренинг-тұлғаның мінез-құлқы мен даму дағдыларына белсенді 

оқытудың бір түрі. Тренинг-бұл әр адамның мәлімделген мәселені шешуге 

және белгілі бір дағдыларды дамытуға бағытталған адамдар тобының іс-

әрекеті. Ол семинардан ерекшеленеді, өйткені материал оқылмайды және 

жазылмайды, бірақ іс жүзінде пысықталады. Зерттеу әр қатысушымен немесе 

бүкіл топпен бірге жүреді. Оқытудың басқа әдістерінен басты айырмашылығы-

қатысушыға тек жүргізушінің тәжірибесі ғана емес, сонымен қатар топтың 

әрбір мүшесінің тәжірибесі де қолжетімді. Жоғары мектептегі тренингтің 

негізгі мақсаты-болашақ маманға оқу процесінде, педагогикалық практика өту 

барысында және күнделікті өмірде кездесетін қиындықтарды, стереотиптерді 

жеңуге көмектеседі. 

Біз өз тәжірибемізде маманға теориялық білім берумен қатар оларды 

педагогикалық практика барысында сабақ берудің әдіс тәсілдерімен, білім 
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беруді ұйымдастыру формаларымен таныстырып, оларды сол істі шебер 

орындаудың жолдарына төселтіп, жаттықтыруға тиіспіз. Бұл көптеген 

жаттығулардың, қайталанатын іс-әрекеттердің нәтижесінде жүзеге аспақ. Осы 

жағдайда қолданылатын тренингтердің түрлері көп. Солардың ішінде 

оқытудың белсенді әдістерін жүйелеуге қарай: оқытуды ұйымдастыруға 

қолданылатын әдістер мен формалардың тиімділігін анықтауға; нақты 

міндеттерді шешуге бағытталған. Ол үшін тренингтің мына түрлерін қолдануға 

тырыстық:  

1. Оқу-жаттығу тренингі. 

2. Белсенді оқыту. 

3. Тренинг-семинар;  

4. Кәсіби-педагогикалық тренингі.  

Соның ішінде педагогикалық тренинг – оқыту сапасын арттыруда 

студенттің білік пен дағдысын қалыптастыру мен жетілдіруді көздейтін 

жоспарлы бағдарламамен жүргізілетін әр түрлі жаттығулар жүйесі. 

Педагогикалық тренингті көбіне педагогикалық практикаға барар алдында 

студенттің мамандық сапасын, жеке қасиеттерін, өзін-өзі тануын, өзін ұжымда, 

әріптесін тыңдауға, көпшілік алдында шығып сөйлеуге, өз ойын дәлдеп айтуға, 

басқалардың ойларымен санасуға үйретеді. Сонымен қатар, ұжыммен жұмыс 

істеуді, ұжымның жетістіктерін бағалауды, кемшіліктерін болдырмауды үйрене 

отырып, білік пен дағдысын жетілдіруге, жол ашады. Сонымен қатар, тренинг 

барысында студенттер арасында іскер қарым-қатынас орнатылады; білімі 

дамып, біліктілігі мен дағдысы қалыптасады; қажетті ақпараттар алады; өз іс-

әрекетіне жаңалық енгізеді, жаңаша көзқараспен қаруланады, ұжымдағы 

қарым-қатынас жақсарып, бір-біріне деген сенімі артады, кәсіби маман ретінде 

қалыптасуына ықпал етеді [114]. 

Педагогикалық практиканы ұйымдастыру кезеңінде тек практиканың 

мазмұны мен міндеттерін орындауға шектемей, әрбір болашақ мұғалімнің жеке 

–тұлғалық қасиеттеріне көңіл бөлуіміз тиіс. Сондықтан да болашақ мұғалім 

дайындау кезінде төмендегідей мәселелерді ескеру қажет.  

– практиканың негізгі мақсаты;  

– практика барысында өздігінен атқарылатын жұмыстар; 

– оқушылардың оқу- танымдық әрекетін дамыту жолдары мен әдістері; 

– сабақта білім деңгейін көтеру жолдары; 

– өзінің және басқаның іс-әрекеті оның нәтижелігі мен тиімділігі; 

– кәсіби даярлық сапаларын дамытудағы жұмыс түрі. 

Педагогикалық практика барысында өз мамандығын терең түсініп, 

меңгеру үшін пән бойынша дайындалумен шектелмей, мамандыққа сай кәсіби 

дағдылар мен іскерлікке дағдылануы қажет. Болашақ мұғалімнің 

педагогикалық дағдыларын қалыптастыру мақсатында олардың жеке тұлғалық 

ерекшеліктерін ескеруге тырысу керек.  

Педагогикалық практиканың  болашақ мамандарға кәсіби бағдар беру 

мақсатын жүзеге асыруда жүйелі жүргізілген жұмыстар нәтижесінде ғана іске 

асады. Сондықтан ең алдымен оларды теориялық тұрғыда дайындау мәселесі 
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шешілсе, одан әрі алдын-ала болашақ мұғалімді педагогтік іске дайындау 

мақсаты жүзеге асады. Ол семинарлық және практикалық сабақтардың 

барысында орындалады. А.В. Луначарский педагогтың теориялық білімдерін 

қалыптастыру және оларды практикада қолдану қажеттігін айтты [115].  

Педагогикалық практиканы өз дәрежесінде ұйымдастыру бірнеше 

кезеңнен тұрады:  

– университет қабырғасында дайындық; 

– педагогикалық практиканың барысындағы білімділік пен тәрбиелікті 

ұйымдастыру; 

– мұғалімнің көмегімен педагогикалық практиканың барысын талдау; 

– педагогикалық практиканың қорытынды кезеңі. 

Болашақ мұғалімнің алдында тұрған мақсат – келешекке, қоғамда ғылыми 

негіздерін жақсы білетін саналы, жан-жақты дамыған тәрбиелі маман 

қалыптастыру. Болашақ мұғалімнің қызметі басқа қызметтермен 

салыстырғанда, ерекшелігі басым. Олай, дейтініміз тәуелсіз елдің болашағы 

жастардың жан-жақты білім алуына тікелей байланысты. Педагогикалық 

практика болашақ мұғалімнің тәрбиелі, жаңашыл, адамгершілік бейнесін 

қалыптастырады. Болашақ мұғалімнің қалыптасуы студенттердің ұжым 

арасындағы қарым- қатынасы, мұғалім-оқушы, педагогикалық ұжым, ата-ана, 

қоғам, педагогикалық талап жүйелері арқылы дамиды және практика кезінде 

қалыптасып отырады.  

Болашақ педагогтардың теориялық және практикалық даярлықтарын 

үйлестірудің мәні және жолдары жөніндегі мәселе қызу талқыға түсті.Әр түрлі 

тұрғыдан қарастыру,санқилы көзқарастар байқалады. Біреулер практикалық 

даярлықтың рөлін асыра бағаласа, екіншілері оған жеткілікті мән бермеді, 

кейде болашақ педагогтардың теориялық даярлықтарының қажеттігі, содан соң 

оқудың соңғы кезеңінде теорияны практикада қолдану керектігі дәлелдене 

отырып педагогикалық даяарлықтың рөлі ашық түрде теріске шығарылады. 

Өткен ғасырдың соңғы жылдарынан бастап педагогикалық және классикалық 

университеттерде педагогикалық практика тек соңғы курста 

ұйымдастырылатын болды, ал ол мектеп практикасының құлдырауына апарып 

соқтырды [116]. 

Студенттердің педагогикалық даярлығына жасалынған әрбір қадам 

шығармашылық, ғылыми және нақты сипатта болуы керек. Әрбір 

педагогикалық шара ғылыми педагогикаға негізделген және оның байсалды 

ғылыми негізгі болуы тиіс. Студенттер жүргізген практикалық жұмыс 

теориялық білімдерді игерумен бірге бала ерекшеліктерін терең және жан – 

жақты зерделеуге, түсінуге көмектеседі; тек содан кейін ғана жалпы білім 

беретін мектептегі педагогикалық практикаға және мектеп пен кәсіптік 

мектептегі педагогтар жүргізетін оқу-тәрбие жұмысына көшуге болады. 

ІІІ курстағы педагогикалық практика: 

– болашақ мұғалімдердің психологиялық-педагогикалық пәндер 

курстарынан, арнаулы курстар мен арнаулы семинарлардын алған теориялық 
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білімдерінің, салалық пәндер бойынша білімдері мен оларды оқыту 

әдістемесінің маңызын арттыру және оларды қолдануды; 

– практиканың алдыңғы кезеңдерінде игерілген педагогикалық 

іскерліктерін бекітуді; 

– мектеп оқушыларын оқыту мен тәрбиелеудің бірлігін жүзеге асыру 

үшін қажетті жаңа педагогикалық іскерліктерді меңгеруді; 

– болашақ мұғалімдердің оқу-тәрбие мәселелерін шешуге үйретуді; 

– болашақ мұғалімдердің озат педагогикалық тәжірибені оқып үйренуін 

қамтамасыз етеді. 

Педагогикалық практика кезінде болашақ мұғалімдер негізінен 

жасөспірімдермен жұмыс жасайды. Сондықтан олар мұны терең түсіне отырып, 

оқу-тәрбие процесі мен қатар жеке  тұлғаның қалыптасуын ескеру арқылы  

ғылыми негізделген іс-әрекетті қамтамасыз ететін білімдер мен іскерліктерді 

игеруі тиіс. Практика кезінде болашақ мұғалімдердің бұл іс-әрекетінің мазмұны 

педагогикалық практикасының мақсаттар мен міндеттеріне жетуді қамтамасыз 

ететін құрыстырылған тапсырмалар арқылы беріледі. 

ІҮ курстағы практика сол ұстанымдар бойынша күрделене түсіп, алдыңғы 

практиканың жалғасы бола алады: 

– оқытушының және сынып жетекшісінің оқуды орта кәсіптік мектепте 

аяқтайтын және тек жалпы ғана емес, әрі мектепте білім алатын оқушылармен 

жүргізілетін оқу-тәрбие жұмыстарының жүйесін игеруіне; 

– болашақмұғалімдердің университеттегі бүкіл оқу кезеңі ішінде 

игерілетін педагогикалық білімдері мен іскерліктерін жетілдіруге және 

интеграциялауға; 

– болашақ мұғалімдердің университетті бітіргеннен соң мектепте 

жұмысқа психологиялық және педагогикалық тұрғыда даярлауға; 

ІІІ және ІҮ курстарда пратиканың өткізілуі және олардың бір-бірімен 

сабақтастығы білім беру мазмұны мен ұйымдастырылу формасын бірте-бірте 

күрделендіру негізінде жұмыс жүйесін көшуді білдіреді. 

ІІІ курс болашақ мұғалімдердің педагогикалық мәселелерді және оларды 

шешу тәсілдерін игеруге, төменгі курстарда игерген психологиялық – 

педагогикалық білімдері мен іскерліктерді меңгеруге назар аударылса, ол ІҮ 

курста болашақ мұғалімдер биология мамандығы бойынша және сынып 

жетекшісі жұмысының тұтас жүйесін ойластыруы тұтас оқу-тәрбие процесіне 

енуі тиіс. 

Педагогикалық іс-әрекетке теориялық және практикалық тұрғыда үйрету 

практиканың алғашқы кезеңдерінде игерген даярлық негізді өтеді. 

Қорытындылаушы педагогикалық білімдер мен іскерліктердің қалыптасуы 

жүзеге асады. Болашақ мұғалімдер игере бастайтын жұмыс жүйесі процестің 

тұтастығын, бірізділігін және оның буындары мен компоненттерінің өзара 

байланысын бейнелейді. Болашақ мұғалімдердің танымдық іс-әрекетке оқыту 

мен тәрбиелеудің жалпы тәсілдеріне орай белгілі бір жағдайларда ерекше 

әдістерді қолдануға, содан соң практикалық әдістемені оқу-тәрбие процесінің 

нақты жағдайларына орналастыруға байланысты қайта құрылады.Теориялық 
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және эмпирикалық білімдер пәнаралық білімдер мен іскерліктердің бірыңғай 

жүйесін құрайды. 

Болашақ педагогтарды дайындау кез-келген оқу орнында сан-алуан 

жұмыстар жүргізілуде. Солардың бірі-мектептердегі болашақ мұғалімдердің 

педагогикалық практикасын заманауи талапқа сай сапалы ұйымдастыру. 

Болашақ мұғалімдердің мамандыққа даярлауда педагогикалық практиканың 

маңызы зор екендігі ескеріліп, оны ұйымдастыру, өткізу жұмыстарына 

тәжірибелі оқытушылар бөлініп, тәжірибелі мұғалімдері бар мектептерге 

жіберіледі. Өйткені ауыл мектептері білімді жастарды тәрбиелеумен бірге, 

саяси білімді, идеялық берік, болашақ қоғам талабына сай мамандар даярлауға 

міндетті. Осыны ескерсек, университетте білім алып жүрген болашақ 

мұғалімдердің теориялық, практикалық және әдістемелік жағынан ойдағыдай 

даярлаудың ерекше маңызы бар. Педагогикалық практика барысында болашақ 

мұғалімдерді оқыту әдістерімен қаруландыру. Ол  үшін оқу-тәрбие практикасы 

кезінде болашақ мұғалімдерді оқыту әдістері туралы білімі анықталып, 

практиканттарға тиімді қолдану таныстырылады. Практикаға жіберілетін 

болашақ мұғалімдерді ұйымдастыратын оқыту әдістері болашақ педагогтардың 

мектептердегі өзіндік жұмыстарының нәтижелі болуына септігін 

тигізеді.Педагогикалық практикада студенттердің оқыту әдістерін кеңінен 

қолданады. Мектептердегі оку-тәрбие практикасы кезінде болашақ 

мұғалімдердің педагогикалық біліктілігімен және дағдыларын қалыптастыруда 

оқыту әдістерін игерудің ерекше маңызы бар [117]. 

Педагогикалық практика кезінде болашақ мұғалімдердің оқыту әдістері 

ретінде төмендегілер қарастырылады: 

– студент-практиканттармен өткізілетін әңгіме-кеңес; 

– мектептің оқыту процесіндегі практиканттардың педагогикалық 

байқаулары; 

– студенттерді оқу-тәрбие жұмыстарын ұйымдастырып, оны өткізуге 

жаттықтыру; 

– оқу-тәрбие жұмыстарына байланысты мәселелерді талқылау (немесе 

талдау). 

Әдістер туралы әр уақытта тәсіл, белгілі мақсатқа жету жолдары, белгілі 

мәселелерді шешу сияқты мәселелерді түсіндіріледі.Мысалы, мектептердегі 

оқу-тәрбие процестеріндегі болашақ мұғалімдердің байқауы көрнекілік әдісіне 

жақындау. Жаттықтыру оқу-тәрбие жұмыстарын практика жүзінде іске асыру 

болғандықган, оны практикалық әдіске жатқызуға болады. Әңгіме-кеңес және 

талқылауды ауызша сөйлеу әдісіне жатқызады, себебі, ол әдістерді жүзеге 

асыру барысында тек сөйлеу әрекеті пайдаланылады. 

Мектептердегі болашақ мұғалімдердің педагогикалық практикасындағы 

бұл әдістер белгілі жүйе бойынша өзара байланыстырылып, бірін-бірі 

толықтырады. 

Мектептердегі педагогикалық практика басталған аптаның алғашқы 

күндерінде болашақ мұғалімдермен әңгіме кеңестің мына түрлері өткізіледі: 

1. Мектеп директоры және оның орынбасарларының әңгіме кеңесі. 
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2. Пән мүғалімдері мен сынып жетекшілерінің әңгіме кеңесі. 

3. Мамандықтары бойынша әдіскерлер мен педагогика және психология 

кафедра оқытушыларының әңгіме-кеңесі. 

4. Университетет басшылары мен өкілдерінің әңгіме-кеңесі. 

5. Университеттің  педагогикалық практика жетекшілерінің әңгіме-кеңесі. 

Педагогикалық практика кезінде әрбір болашақ мұғалім өзіне бөлінген 

сыныпқа сабақ беріп қана қоймай, сынып жетекшісінің міндетін де атқарады. 

Сынып жетекшісі практиканттардың оқу-тәрбие процесіндегі педагогикалық 

байқауының түрлері: 

1. Сынып оқушыларын сабақ үстінде байқау. 

2. Пән мұғалімдері мен студенттердің сабақтарын байқау. 

3. Пәндер бойынша өткізілетін сыныптан тыс жұмыстарды байқау. 

3. Сынып жетекшілері жүргізетін тәрбие жұмыстарын байқау. 

4. Оқушылардың ата-аналарымен қарым-қатынасын байқау. 

5. Оқушыларды сабақтан тыс кезінде байқау. 

6. Оқушыларды мектептен тыс кезінде байқау. 

7. Пән кабинеттерінің материальдық-техникалық базасын байқау. 

8. Мектеп бойынша ұйымдастыратын қоғамдық-мәдени кештерді байқау. 

Педагогикалық практика болашақ мұғалімдерді оқыту әдістеріне 

қалыптастырады. Көп жылғы тәжірибелерді қолданып, оқу-тәрбие практикасын 

өткізуді жақсартудың тиімді тәсілдерін табу мақсатында практика жетекшісі 

болашақ мұғалімдер сабақтарына жиі-жиі қатысып, кадағалайды. 

Сабаққа дайындалу кезінде жіберілетін қателіктер мен кемшіліктер 

болашақ мұғалімдердің сабақты өткізуді жоспарлап, оның конспектісін жазу 

барысында байқалады. Мысалы, болашақ мұғалімдердің сабақ жоспарларында 

оқушыларды неге үйрету керектігі, олардың санасына және білім мен 

ұғымдарды қалыптастыру үшін қандай мақсаттар қойылатындығы айқын 

болмайды. Сонымен қатар, сабақ жоспарларында өтілетін тақырыптардың 

ерекшеліктеріне сәйкес таңдалған оқыту әдістері мен мақсаттары  

айқындалмайды. Қолданылатын көрнекіліктер және техникалық оқыту 

құралдарының сабақта пайдалану орны көрсетілмейді. 

Болашақ мұғалімдердің сабақ беру кезіндегі жіберетін негізгі қателіктері 

мен кемшіліктерінде әртүрлі теориялық және әдістемелік, тәрбиелік және 

психологиялық, т.с.с. жақтары ерекше байқалады. 

Теориялық қателер мен әдістемелік кемшіліктер, негізінен жаңа 

материалдарды түсіндіру кезінде жиі байқалады. Бұл студенттердің өтетін 

тақырыпқа қажетті теориялық материальды терең білмеуіне және толық жеткізе 

алмауына байланысты. Студент практиканттардың осындай кемшіліктеріне 

жауапты жетекшілер дер кезінде көңіл бөліп, келешекте қайталамауға үйретуі 

қажет. 

Студенттер берген сабақтарда әдістемелік кемшіліктер жиі кездеседі және 

оның түрлері де көп. Көптеген кемшіліктер сабақтың құрылысы мен 

ұйымдастыруынан жіберіледі. Мысалы, сабақты ұйымдастыру кезеңіне жете 

көңіл бөлінбейді. Оқушылардың көпшілігі сабаққа даярлықсыз отырады, 
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кешігіп келушілер де кездеседі, оларға ескерту жеткіліксіздеу болады. Сынып 

пен тақта тазалығына кезекші окушы көңіл бөлмейді. Сабақ та уақытысында 

басталмайды. Жаңа тақырыпты түсіндіру барысында кейбір студенттер оның 

негізгі мәселелеріне оқушы назарын аудармайды, жаңа материалды бұрын 

өтілген материалдармен байланыстыра алмайды. Үй тапсырмасының қалай 

орындалатындығы туралы кейбіреулері толық мәлімет бермейді. Сабақты 

әңгіме түрінде өткізудің орнына дәріске айналдырады, содан кейін жеке 

(үлгермейтін) оқушыларға көңіл бөлмейді. Яғни жаңа сабақтың барлығын өзі 

түсіндіруге тырысады да, оқушылардың қатысуына көңіл 

бөлмейді.Практиканттар оқушылардың білімін тексеру кезінде де біраз 

кемшіліктер жібереді. Оларға: 

– қойылатын сұрақты дұрыс тұжырымдамау (яғни сұрақ анық емес 

немесе қате қойылады);оқушылар жауаптарының қателері де дер кезінде 

ескертілмейді; 

– оларға көтеріңкі бағалар қойылады; 

– қойылған бағаның жетістігі мен кемшілігін таңдамайды және т.с.с. 

Сонымен бірге тақтадағы оқушыға көп көңіл бөлініп, сынып оқушылары 

сырт қалып, өз бетімен жұмыс істейтіндердің саны азаяды. Студенттер 

көпшілік жағдайда сынып тақтасын дұрыс пайдаланбайды. Ондағы жазулар 

мен суреттер көрнексіз әрі түсінуге қиын. Практиканттар өтілген сабақтарға 

талдау жасауға көңілді аз бөледі. Осындай кемшіліктерді болдырмау 

мақсатымен студенттерге үлгі ретінде сабақ жоспары мен оны талдау сызба 

нұсқасымен алдын-ала таныстыру қажет. 

Мұғалімнің кәсіби бейімделуінің табыстылығы көбіне күнделікті 

мұғалімдік қызметте өзін-өзі жетілдіруге тырысуына байланысты. 

Студент-практиканттар сабақ бергенде жіберетін кемшіліктердің 

көпшілігі алғашқы сабақ берген кезде байқалады, сондықтан кездескен 

кемшіліктерді жауапты оқытушылар дер кезінде ескеріп, келешекте 

қайталанбау үшін ескертулер беруі қажет. 

Қазіргі мектепте өз пәні бойынша сабақты тартымды өткізумен қатар 

окушыларды ғылым мен техниканың жетістіктерімен қызықгыра алатын 

мұғалім қажет. Соған байланысты педагогтік жоғары оқу орнының болашақ 

мұғалімдері ғылыми-зерттеу жұмыстарымен шұғылдануы қажет. Осыған орай, 

болашақ мұғалімдер бойында өздерінің болашақ қызметіне зерттеушілік 

көзқараспен қарауға деген ұмтылысты қалыптастырудың маңызы ерекше. Бұл 

міндетті үйірмелер, курс жұмыстарын және болашақ мұғалімдердің ғылыми 

конференцияларын өткізу арқылы, әсіресе, оқу-тәрбие практикасында жемісті 

шешуге болады. Бұл формалар болашақ мұғалімдердің ғылыми-зерттеу 

жұмысына араласып, өз бетімен жұмыс істеуге дағдыландырады. 

Еліміздің болашақ азаматтарының жан-жақты білім алуын жүзеге 

асыратын процесс - бұл сабақ. Білім беру жүйелеріне қарай сабақтың өзіндік 

ерекшеліктері қалыптасып жүзеге асады. Сабақтың нәтижелі болуы оның 

мазмұны мен міндетіне қарай сипатталады. 
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Сабақ мазмұны тапсырмалардың көп жақтылығына сәйкес болуы керек, 

сондықтан да сабақта оқушылар тек фактілік білім алып қоймай, сонымен қатар 

жасерекшелігін ескере отырып, олар жалпы көзқарастық шешімдерді игергені 

жөн. Соған сәйкес кез-келген сабақ тәрбиелеуші болып келеді. Ол өзінің 

әдістерімен, бастысы мұғалімнің өзі жеке тұлғалық шығармашылық қабілетінің 

ұйымдастырушылығына байланысты жүзеге асады. Мұғалім өзінің ой 

тұжырымдарын сенімді түрде жеткізе отырып, психологиялық-педагогикалық 

білімдерімен байланысты барлық  өз компоненттерімен тәрбиелейді. 

Сабақ барысындағы үйрету мен тәрбиенің бірлігі тек комплекстік 

жүйелей білу негізінде қол жеткізіледі, яғни әртүрлі сынып оқушыларының 

ерекшеліктерін ескере отырып, саяси ой-қабілеттілік, еңбектік және мінездік 

тәрбиелеудің тығыз бірлігі ретінде қамтамасыз етіледі. 

Мұғалім - сабақтың мазмұнының, құрылымының түп-тамырларына дейін 

ойластырып, курстың теориялық ойларының аймағында жиналған фактілік 

мәліметтерді топтастыра білуі керек. 

Қазіргі заманғы жаңашылдандырылған сабақ ол дамытушы сабақ, 

сондыктанда онда: оқушының барлық психикалық қызметтері жалпылануы тиіс 

(ойлауы, есте сақтай білуі, елестеуі және т.б.). 

Мұғалім барлығын түсіндіремін деп ынталанбауы керек, тек ең 

маңыздысы оқушының сабақтағы ұқыптылығы мен қабылдауын, 

белсеңділігінің дамуының педагогикалық басқару арқылы үйлесімдігін 

қамтамасыз еткен жөн. Жаңашаландырылған сабақтың айнымас аспектісі 

оқушыдан эмоциональды әсер етуді талап ету. 

Пән барысында сабақ түрінің топтық және жеке фронтальді түрлерінің 

барлығының үйлесімділіктері бірдей болуы тиіс. Жеке топтарға немесе 

сыныптарға тапсырмалар бөліп беріледі. Оқыту барысында оқушылардың 

талаптылары мен талапсыздарын назарда ұстаған жөн. 

Өзін-өзі басқару әдістерінің білікті үйлесімділігі барлық пәндер бойынша 

оқытудың тиімділігінің артуына негіз болады. 

Сабақ сапасының басты критерий ретінде оқушылардың тиімді, ұқыпты 

оқытылуы алынады, сабақгың білім беру мен тәрбие мақсатына қол жеткізуі 

дамытушы сипатта болуы тиіс. Бұл талаптар барлық пәндерге қатысты, бірақ 

олар әртүрлі оқу пәндерінде спецификациалық арнайы түрде анықталады. 

Студенттер сабақты жоғарыда айтылған талаптарға сай мақсатты түрде 

жүргізуге, оқыту-тәрбиелеу процесінің мәнін түсінуі тиіс. Нақты, толық және 

белгілі мөлшерде дәлелденген мәліметтер жинау үшін жан-жақты ізденуі керек. 

Сабақ күрделі процесс. Барлық педагогикалық құбылыстарды өзара байланыста 

және басқалармен бірлікте қарастыру керек. Оқыту-тәрбиелеу процесін 

қадағалауда оқушылардың сабақтағы іс-қимылдары, мұғалімнің оқушыларды 

оқыту, түсіндіру іскерлігіндегі басқарушылығы, олардың тәрбиесі мен даму 

ерекшеліктеріне ерекше көңіл бөлінеді. Алынған фактілер сабақтың 

психикалық-педагогикалық анализі кезінде талқыланып, өнделіп қолданылады. 

Болашақ,  мұғалімдердің жұмысты енді бастаған алдында өзінің болашақ 

кәсіби қызметін жан-жақты игеру, өзін педагогикалық қызметтің субьектісі 
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ретінде қалыптастыру міндеті тұр. Ол ЖОО – оқу үдерісінде, практикадан  өту 

барысында қалыптаса бастайды. Болашақ мұғалімнің практикалық біліктілігін 

игеру әсіресе педагогикалық практикалық кезеңнен белсенді өтеді. 

Педагогикалық практика педагогтік қызмет жағдайымен біртұтас. 

Педагогикалық практика кезеңіндегі болашақ мұғалімдердің атқаратын қызметі 

(білім беру, дамыту, тәрбиелік, оқушылармен, ата-аналармен, мұғалімдермен 

және студенттермен) сондай-ақ кәсіби-педагогтің еңбегі секілді сипатталады. 

Осы тұста педагогикалық практика- кәсіби оқудың түрі, іргелі, арнайы және 

психологиялық- педагогикалық білімге негізделеді,кәсіби қызметтің заңдылығы 

мен принциптерін практика жағдайында білуді, үйренуді қамтамасыз етеді, ол 

қызметті ұйымдастырудың әдістерін игеруге мүмкіндік береді, яғни 

педагогикалық практика өту арқылы кәсіби сыннан өту болып табылады [118].  

Қазіргі таңда білім берудің жағдайын мұғалімнің педагогикалық 

даярлығы анықтайды. Болашақ мұғалімнің мәдениеті мен оның кәсіби 

дайындығының  деңгейін мүдделері мен оның азаматтық позициясының кеңдігі 

тікелей байланысты. Бүгінгі таңда талаптарға сай келетін болсақ, 

педагогикалық кадрлар дайындау міндеті болашақ мұғалімнің ЖОО- да білім 

алу  уақытындажеке және кәсіби жетілу тиімділігін арттыру өзектілігін 

маңызды етеді. Сондықтан да ЖОО-дағы педагогикалық мамандықты 

бітірушіні бағалаудың өлшемі әрине, білім болып табылады. Сонымен қатар 

сол уақытта педагогикалық білімнің нәтижелерін бағалау қажеттілігі, 

біліктілігі, білім сапасымен шектелмей, шындыққа айналып отырады. 

Педагогикалық практика барысында болашақ мұғалімдер педагогикалық іс-

әрекеттердің, процестің негізіне ой жүгіртіп, кәсіби ұғым алады. 

ЖОО-да педагогикалық практиканы ұйымдастыру барысында болашақ 

биолог мұғалімдер педагогикалық процестердің міндеттерін орындауда 

көптеген қиыншылықтарға кездесетіндігін тәжірибе барысында анықталып 

отыр.  

ҚР білім берудің жаңа саясатының негізгі басымдықтарының бірі – оқыту 

сапасын арттыру болып табылады. Бұл білім беру үдерісін оқыту-әдістемелік 

тұрғыдан жетілдіру және ғылыми қамсыздандыру, инновациялық жобалардың 

жасалуына ыңғайлы жағдай жасау және сол жобаларды жүзеге асыруды талап 

етеді. Кәсіби-педагогикалық білім беру саласының қоғамның дамуындағы 

қазіргі заманғы маңызды білім беру тенденцияларын жүзеге асырудағы 

жауапкершілігі – үздіксіз білім беру жағдайында жас білікті маман 

дайындаумен тығыз байланысты. Білім беру саласындағы маңызды орынды – 

әрдайым білікті, құзырлы, оқушылардың оқуға қызығушылығын дамытуға 

қабілетті, оқыту және тәрбие беру құралдарының барлық арсеналын меңгерген 

мұғалім-педагог иеленеді. Студенттердің оқу шығармашылығына 

мотивациясын дамыту қазіргі заманғы ЖОО-ның өзекті мәселелерінің бірі 

болып табылады.  

Кәсіби педагогикалық дайындығын үдерісін ұйымдастыруда 

оқытушының практикалық білімдері мен біліктілігінің деңгейі ЖОО 

студенттердің кәсіптік-педагогикалық дайындығына тәуелді. Болашақ 
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мұғалімдерді кәсіптік дайындаудың мақсаты – олардың кәсіби педагогикалық 

құзыреттілігін қалыптастыру, оқушылардың танымдық қызығушылығын 

дамыту үдерісінің практикалық шығармашылығымен байланысты маңызды 

стратегиялық бағытымен байланысты мәселелерді тиімді шешуге қабілеттілігін 

қалыптастыру. 

Бірақ педагогикалық ЖОО бұл мәселені шешуде, яғни болашақ 

мұғалімдерді оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға дайындау 

мақсатында білім беру үдерісінің барлық мүмкіндіктерін толық түрде жүйелі 

пайдаланбай жүргендігі кездесіп қалады. Осыған байланысты болашақ 

мұғалімдерді оқушылардың танымдық қызығушылығын дамытуға кәсіби 

дайындау үдерісін модельдеу және оны жүзеге асырудың тиімді шарттарын 

анықтау қажеттілігі туындайды. Қазіргі таңғы педагогикада білім беру 

үдерісінің мазмұны және процессуалды құраушыларының бірлігі туралы 

түсінігі қалыптасты: мақсаты, әдістері, мазмұны, оқыту тәсілдері және түрлері. 

Білім беру үдерісінің процессуалды және мазмұнды бөліктері бірін-бірі 

адекватты түрде бейнелеп отырады. Олардың арасында маңызды дидактикалық 

амал оқу материалы болып табылады. Оқу материалы білім беру мазмұнын 

анықтауда, білім беру үдерісінің процессуалды бөлігінде және олардың бірігіп 

жүзеге асырылуында маңызды рөл атқарады. 

Қазіргі таңда педагогикалық үдеріс тұтас жүйе ретінде элементтердің 

өзара байланысқан жиынтығын көрсетеді: 

– білім алушы; 

– білім беру мақсаттары (жалпы және жеке); 

– білім берудің мазмұны; 

– педагогикалық қарым-қатынастың амалдары; 

– оқу үдерісін ұйымдастыру; 

– мұғалім; 

– шығармашылық нәтижесі. 

Қазіргі заманғы білім беру үдерісінің спецификалық сипаты – бұл 

оқытудың диагностикалық қойылған мақсатын өңдеу, барлық оқыту іс-

шараларының оқытудың мақсатына жетуінің кепілдігі болатын оперативті кері 

байланыста болуында, сонымен бірге аралық және қорытынды нәтижелерді 

бағалау болып табылады. Педагогикалық үдерістің тиімділігі алдын ала 

құрастырылған оқыту жүйесін өңдегенде  ғана мүмкін бола алады, яғни нақты 

дидактикалық мәселелер қойылып, оларды шешудің адекватты әдістерімен 

қамтамасыз етілген жағдайда. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесін кешенді ұйымдастыруға баса көңіл 

бөлініп отыр. Осыған байланысты мектепте өтетін педагогикалық практтиканы 

да кешенді ұйымдастыру міндеті туады. Кешенді деген ұғымға маман 

дайындауға байланысты ұйымдастырылатын жұмыс түрлері мен іс-

әрекеттердің барлық түрі енбек. Педагогикалық практиканың кәсіптік бағдар 

берудегі маңызын ашатын болсақ, бұл мәселені шешуде бірнеше жағдайларды 

ескеруге тиіспіз. Ең алдымен жоғары білім беру стандартының талаптарындағы 
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маман дайындауға қойылатын басты-басты міндеттерді шешудің жолдарын 

іздестіру. 

Ол міндеттерге бірінші кезекте студенттерді теориялық біліммен 

қаруландыру жатса, екінші кезекте, олардың мектептегі оқу мен тәрбиені 

жүзеге асырудың түрлері, әдіс-тәсілдері жайындағы дағдыларын қалыптастыру. 

Көптеген зерттеулерде педагогикалық практиканың тәрбие жұмысына 

қатысты тұстарын, не студенттердің педагогикалық мамандыққа 

қызығушылығын жеке алып қарастырады да, оның білімдік, дамытушылық, 

шығармашылыққа жетелейтін тұстары көмескі қала береді. Ал, шын мәніне 

келсек, педагогикалық практиканы кешенді ұйымдастырғанда ғана ол өзінің 

болашақ маманды жан-жақты дамыту мақсатына жете алады. 

Педагогикалық практиканы кешенді ұйымдастыру мазмұнына енетін 

жұмыстардың түрлерін топтастырсақ, бірінші кезекте мектептің басқару 

органдарының жұмысымен танысуды атауға тура келеді. Басқару органдарына 

сынып, сынып мұғалімі, сынып жетекшісі, оқу ісі бойынша директордың 

орынбасары, педагогикалық кеңес, ата-аналар кеңесі енеді. Сонымен қатар 

мектепте әр түрлі бірлестіктер да бар. Олардың қатарында әдістемелік 

бірлестікті, сынып жетекшілерінің тәрбие жұмысына байланысты бірлестігін 

атай аламыз. 

Оқушы тұлғасының қалыптасуына тек сынып мұғалімі ғана емес, 

мектептегі басшылар мен мұғалімдер ұжымы, жалпы мектептік оқушылар 

ұжымы, тәрбие орталықтары түгел әсер етеді. Сондықтан да, екінші, үшінші 

курстарда ұйымдастырылатын баланың мектептегі алғашқы күндеріне арналған 

педагогикалық практика, тәрбие жұмысының практикасы және диагностикалық 

педагогикалық практикалар кезінде осы мәселелермен таныстыру, олардың әр 

қайсысының жұмыс жоспарын талдау, ол туралы студенттердің пікірін тыңдау 

жұмыстарына баса көңіл бөліну керек. 

Студенттерді педагогикалық практикаға дайындау барысында басты 

көңіл аударатын мәселелердің бірі – оқушылардың танымдық әрекетін 

ұйымдастырудың әдіс-тәсілдерін меңгерту. 

Мұғалім сабақ барысында оқушылардың таным әрекеттерін тиімді 

ұйымдастыра алғанда ғана олардың білімді саналы меңгеруіне жағдай жасайды. 

Оқушыларға берілетін білімді олардың таным әрекетінің негізінде меңгертудің 

тиімділігін және таным әрекетін қолданудағы әдістер (бақылау, тәжірибе, 

зерттеу) пайдалана алады [119]. 

Педагогикалық практиканың алдына қойған мақсатына байланысты оның 

міндеті туындайды: 

1. Биологияның оқу жоспарымен танысып, оны жетекші және топ 

студенттерінің қатысымен талдау. Бұл тұста ескере кететін жәйт, осыған дейін 

аудиториялық жағдайда сыныптың оқу жоспарын әдістемелік пәндердің 

практикалық сабақтарында таныстырылып, талдануы міндетті мәселе. Бірақ, 

қазіргі таңда әр мектеп өзінің қалау және оқушылардың сұрауы бойынша оқу 

жоспарына белгілі мөлшерде өзгеріс енгізе алады. Ондай өзгерістер ендіру 

мектептің педагогикалық кеңесінің шешімі арқылы жүзеге асады. Сондықтан 
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да, әр мектептің ерекшелігін, оның оқу жоспарына қандай өзгеріс ендіргенін, 

оны ендіру себебін болашақ мұғалімдердің біліп, түсінгені жөн. Әр сынып 

бойынша жетекшілік жұмыс атқару да практиканттың міндетінің бірі. Практика 

кезінде аса көңіл аударуды керек ететін мәселе – студенттердің педагогке 

байланысты іс қағаздарын, яғни қажетті құжаттарды сауатты жүргізуге төселуі. 

Ол үшін, мектеп мұғалімдерінің іс қағаздарымен танысып қана қоймай, оның 

мазмұны мен маңызын жете білуі қажетті ескеріліп, практика жетекшісінің 

көмегімен іс қағаздарының әр қайсысының мәніне тоқталып, оны толық және 

жүйелі жазу талап етіледі. 

Практиканттың іс қағаздарының ілгісі алдын ала дайындық кезінде 

көрсетіліп, оларға дайындық кезеңінде тыныстырылады. Іс қағаздарына 

негізінен мына төмендегі мұғалімнің жекебастық құжаттары енеді: 

1. Практиканттың жұмыс жоспары:  

а) практика мерзімінде өткізілетін сабақтарының күнтізбесі;  

ә) тәрбие жұмысының жоспары. 

2. Сабақ жоспарлары мен оның толық конспектілері жеке дәптерге 

жасалады. 

3. Сабақтарды талдаудың хаттамалары. 

4. Педагогикалық практика күнделігі. 

5. Бір-екі оқушыға берілетін психо-педагогикалық мінездеме. 

6. Сыныптан тыс өткізілетін тәрбие сағаттарының конспектісі. 

7. Ата-аналарға, мұғалімдерге, конференция кезінде жасайтын 

баяндамаларының, не алдыңғы қатарлы іс-тәжірибелермен танысуға арналған 

қорытынды пікірлерінің жеке конспектісі. 

8. Педагогикалық практиканың есебі. 

Бұл тұста іс қағаздарын жүргізуге көңіл бөлу арқылы педпрактика 

жетекшілері болашақ мұғалімге кәсіптік бағдар беруді көздейді. Себебі, 

мұғалімнің бүкіл жұмысының нәтижесі оның іс-қағаздарының мазмұны мен 

құрылысында  анықталады. 

Биология сабақтарында педагогикалық практиканы ұйымдастыру екі 

кезеңнен тұрады: 

Біріншісі мектептегі сыныптардың сабақтарына қатысып, оқу-тәрбие 

жұмыстарымен танысу, мұғалімдердің іс тәжірибесін бақылау, олардың 

жұмысындағы өзіне ұнаған және пікір туғызған тұстарын белгілеу. Озық 

тәжірибелер кездессе, оның ерекшелігін, неге озық тәжірибеге жатады деп, 

есептейтіндігі жайында пікірін жазу. Бұл пікірлер университет тарапынан 

басқаратын жетекшінің басшылығымен топтағы студенттердің қатысымен 

талқыланып, келешекте өз істеріне қолдануға керекті жағдайларды анықтауға 

көмектеседі. Сабаққа қатысу барысында білім берудің жаңа формалары 

(проблемалық сабақтар, пікір таласы, топсаяхат, табиғат бұрышындағы, 

үлескідегі сабақтар, жаңа білімді хабарлау, жарыс сабақтары т.б.) мен әдістерін 

(бақылау, тәжірибе, зерттеу, модельдеу т.б.) қолдану деңгейлерімен және 

сабақтың құрылысын, оның білімдік, тәрбиелік, дамытушылық деңгейін 
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аңғарып, оқушылардың сабаққа белсенділігін тудырған жағдайларды ажырата 

білуге тырысады [120]. 

Алғашқы кездегі сабаққа кіруде бірнеше мақсаттар жүзеге асады. Оның 

бірі - жоғарыда айтылған сабақ түрлері мен оны ұйымдастырудың әдістерімен 

танысу арқылы өз біліктерін нақтылай түсу болса, екінші кезекте әр пән 

сабақтарының ерекшелігене қарай, оқушылардың сабақ барысына қарай, 

оқушылардың сабақ барысында меңгерген білім деңгейлерін, өздігінен атқарған 

жұмыстарының түрлерін, сабақ барысындағы олардың оқу әрекеттерінің 

түрлерін, мұғалімнің оқушылардың танымдық әрекетін ұйымдастыру деңгейін 

байқауға тырысады. Тақырыпты саналы меңгертуге байланысты жүргізілген 

жұмыс түрлері мен оқу әрекеттерін байқай алған болашақ маман кейін өз 

тәжірибесінде бұл жетістіктерді қолдануға мүмкіндік алады. 

Екіншіден сыныпта оқылатын пәндерден сабақ беру, тәрбие жұмысын 

жүргізу іске асады да, осы тұста болашақ мамандардың шеберлігінің 

шыңдалуына жағдай туады. Сабақ беру барысында білім беру жүйесіне 

қойылып отырған жекебасты дамыту, кіріктіре отырып оқыту, тәрбиелей 

отырып білім беру, шығармашылыққа жетелеу мәселелері үнем назарда 

ұсталады. Көрсетілген мақсаттарды өз дәрежесінде жүзеге асыру үшін 

мектептің материалдық базасын, кітапхана, оқу кабинеттері, оқу және оқу-

әдістемелік құралдары, бейнелі және техникалық құралдардың құрамы мен 

олардың сақталу жағдайын біліп алу жағы көзделеді. Бұл мәселелерді қамту да 

алдын ала жасалған бағдарламада айқын белгіленеді. 

Сонымен қатар, педагогикалық практика жетекшісінің қатысуымен 

мұғалімдер құрамын, мектептің ішкі ережесін, сабақ кестесін, әдістемелік 

бірлестіктер мен арнаулы жабдықталған әдістемелік кабинеттермен танысады. 

Әдістемелік кабинеттердің жабдықталу жағдайымен танысып, осыған дейінгі 

өздерінің жаңа талапқа сай жасаған әдістемелік кабинеттерінің жобасымен 

салыстырады. Әдістемелік кабинетте қазіргі талабына сай қандай мәселелер 

қамтылған, студенттердің пікірінше тағы не жетіспейді осы жағына көңіл 

аударылады [121]. 

Педагогикалық практика басты екі бөліктен тұрғанмен оның осы 

бөлімдерге енетін салалары жан-жақты. Студенттердің бір-бірінің сабағына 

қатысып, талдау жасаған жағдайда да, осы жоғарыда айтылған мәселелер 

қамтылады. Сабақ талдау кезінде сабақтың жүйесінен бастап, оның әрбір 

бөлігінің білімдік және тәрбиелік, дамытушылық мақсаттарын жекелеп 

көрсетеді. 

Практиканттар педагогикалық практиканың бірінші күнінен соңғы күніне 

дейін күнделік жүргізеді. Күнделіктің мақсаты – қатысқан сабақтары туралы 

ғана емес, бүкіл педагогикалық іс-әрекет барысында байқаған, ойға түйген, өзін 

ойландыратын, не қызықтыратын мәселелердің бәрін де қағазға түсіріп отыру. 

Педагогикалық практиканың іс қағаздарының қатарына сабақты талдау, 

оның хаттамасын жазу да жатады. Сондықтан, сабақ талдаудың үлгісін беру де 

практика жетекшісінің жұмысының негізгілерінің бірі. Педагогикалық 

практиканы кешенді ұйымдастыруды қамтамасыз етуге осы жұмыстардың бәрі 
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де енуге тиіс. Әсіресе, мектептерде болып, сабақ талдауларын тыңдағанда, 

байқалатын жағдай, студенттердің сабақтың ең басты мақсатын ескермей, 

сабақтың көзге бірден шалынған сыртқы құрылысына көбірек мән беретіндігі. 

Сабақтың қандай түрі ұйымдастырылса да, басты мақсат тақырып мазмұнын 

оқушылардың саналы меңгеруін қамтамасыз ету болмақ. Саналы меңгеруді 

жүзеге асыру оқушылардың оқу әрекетін түрлендірумен қатар олардың 

логикалық ойын ой қорыту әдеттерін ұйымдастыра білу. Осы тұрғыдан алғанда, 

сабақты талдаудың үлгісімен практиканттарды алдын ала тыныстырып, 

аудитория жағдайында өзара өткізген сабақтарын талдатып жаттықтыруды жөн 

көрдік. 

Сабақ талдаудың үлгі жоспары мына төмендегідей беріледі: 

1. Пәннің аты. Тақырып, мұғалімнің аты-жөні. 

2. Сабақтың түрі, құрылымы, оның өзара байланысы. 

3. Сабақта қолданылған әдістердің тиімділігі: қандай логикалық жұмыс 

жүргізіледі, өздігінен жұмыс атқару үшін қандай әдіс қолданды, оқушылардың 

шығармашылығын дамыту үшін қолданған әдістің қолайлылығы. 

Оқушылардың бұрын меңгерген білімдерін қолдануға қандай әдіс тиімділік 

көрсетті. Жаңа технологияны қолдану деңгейі. Көрнектілікті қолдану кезеңдері, 

оның тиімділігі.  

4. Сабақтың мақсатына жету, тақырыптың теориялық мазмұнының 

ашылуы, тәрбиелік мәнінің шешілуі. Сабақтың өмірмен және күнделікті 

ақпараттық мәліметтермен байланысы. Оқушылардың қызығушылығы мен 

белсенділік деңгейі. Жаңа тақырып мазмұнын түсіндіруде пән аралық 

байланыспен кіріктіре оқыту мақсаттарының жүзеге асуы. 

5. Оқушылардың тілін дамыту үшін ұйымдастырылған жұмыс түрлері. 

Жаңа сөздер мен терминдерді оқушылардың сөздік қорына айналдыру 

жолдары. 

6. Жаңа тақырыптың мазмұнын бекіту, сабақты қорыту. Сабақтың 

қорытынды бөліміндегі оқушылардың өзіндік жұмысын ұйымдастыру және 

оқушылардың іскерлік дағдысын қалыптастыруға байланысты қолданған әдісі. 

Оқушылардың білімін нақты, әділ бағалай білу шеберлігі. Оқушылардың 

тақырыпты саналы ұғынғанын көрсететін көрсеткіштер. Оқушылардың жаңа 

тақырып мазмұнын өткен тақырыптармен байланыстыра білу шеберліктері. 

7. Үйге тапсырма берудің тиімді ұйымдастырылуы. Оқушыларға берілген 

тапсырмалардың түсініктілігі. Өздігінен атқаруға берілген тапсырманың көлемі 

мен мазмұнының оқушылардың жас ерекшеліктеріне лайықтылығы. 

Тапсырмалардың оқушылар шығармашылығын дамытуға тиімділігі. 

8. Сабақтың ұйымшылдықпен, жүйелілікпен өтуі. Мұғалімнің уақытты 

тиімді пайдалануы. 

Сабақты жоғарыдағы жүйемен талдау арқылы болашақ мамандарға 

кәсіптік бағдар берудің мақсатын жетілдіре түсуге болады. 

Педагогикалық практикаға бағыт беру конференциясының құрылысы: 

1. Конференцияны ашу (кафедра меңгерушісінің қысқаша сөзі). 
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2. Педагогикалық практиканың түрі, мазмұны, мақсаты жайында 

педагогикалық практиканың жетекшісінің баяндамасы. 

3. Практика өтетін мектеп мұғалімінің мектеп жайындағы қысқаша 

мәлімдемесі. 

4. Педагогикалық практиканың іс-құжаттарының озық үлгілерінің 

көрмесімен таныстыру (топ жетекшісі). 

5. Педагогикалық практика жетекшілерімен таныстыру. 

6. Алдын ала дайындалған әдістемелік нұсқау, бағдарлама, педагогикалық 

практика күнделігін тарату. 

7. Бұрын өткізілген педагогикалық практикалар барысынан түсірілген 

бейнетаспаны көру. 

8. Конференцияны қорыту, студенттердің сұрақтарына жауап беру. 

Педагогикалық практикаға бағыт беру конференциясына оқу ісінің проректоры, 

кафедра меңгерушісі, факультет деканы, жетешілер, практикант студенттер, 

сонымен қатар төменгі курс студенттері қатыстырылады. Конференция өтілетін 

дәрісхана алдын ала безендіріледі. Мұнда іс-құжаттарының көрмесі, білім, 

ғылым, тәжірибеге байланысты нақыл сөздер, атақты педагогтердің пікірлері 

жазылған түрлі плакаттар ілінеді. 

Қорытынды конференцияның құрылысы: 

1. Конференцияға алдын ала дайындық: 

а) педагогикалық практика барысында студенттердің ашық сабақтарда 

қолданған көрнекіліктерінің жиынтық көрмесі; 

ә) тәрбие жұмыстарына байланысты қолданылған көрнекіліктер көрмесі; 

б) педагогикалық практиканың іс-құжаттардың көрмесі; 

в) қолданылған техникалық құралдар; 

г) әр топ бойынша екі студенттің баяндамасы. Біреуі оқу ісі бойынша, 

екіншісі жұмысына байланысты. 

2. Баяндамалар тыңдау. 

3. Жарыс сөздер (мұғалімдер мен студенттер). 

4. Арнайы құрылған комиссияның көрмелерді бағалауы. 

5. Мектеп мұғалімдері мен педагогикалық практика жетекшілерінің 

құрытынды сөздері. 

6. Сұрақтарға жауап. 

7. Кафедра меңгерушісінің педагогикалық практиканың барысы мен 

қорытындысы туралы пікірі. 

8. Педагогикалық практика кезіндегі мектеп өміріне байланысты 

көріністерден үзінділер, сықақ-әзілдерді қамтитын практиканттардың күшімен 

қойылған шағын концерт. 

Жалпы білім беру бағдарламасына өзгеріс енгізудің маңызы жоғарыда 

келтірілген тұжырым Қазақстанда білім беру саласына өзгеріс қажет екенін 

анық көрсетеді. Технология, коммуникация мен ғылым салалардағы мұндай 

елеулі өзгерістер әлемдік экономикаға айтарлықтай ықпал ете отырып, әрбір 

азаматқа ХХІ ғасырда табысты болу үшін қажетті білім мен дағдыларды алға 

тартады. Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту үш басты бағыт бойынша 
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мақсатқа сай келеді: білім беру мекемелерін оңтайландыру; оқу-тәрбие 

процесін жаңғырту; білім беру қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін 

арттыру [122].  

 

2.3 Тәжірибелік-эксперименттік зерттеу жұмысы және оның 

нәтижелері 

Қазіргі таңда жоғары педагогикалық білім беруде болашақ мамандарға 

берілетін білімнің мақсаты оларды тек пәндік ғылым негіздерімен қаруландыру 

емес, сол меңгерген теориялық ұғымдарын іс-жүзінде қолдануды үйрету болып 

отыр.  

Ең маңыздысы студенттердің педагогикалық практикасын уақыт және 

қоғам игілігіне сай жаңаша мазмұнда сапалы ұйымдастыру болып табылады. 

Педагогикалық ЖОО-да маман дайындауда бұл іс оларға білім берудің әдіс-

тәсілдерін үйретумен айқындалады. Сонымен қатар, болашақ педагог мамандар 

мектеп қабырғасында оқушыларға берілетін білімді олардың ізденушілік, 

зерттеушілік біліктеріне негіздей отырып жүзеге асыруға тиістілігі де айқын 

көрсетіліп отыр.  

Эксперимент жұмысын жүргізу барысында отандық және шетелдік 

тәжірибе жұмыстарына тоқталдық. Әсіресе, мынандай белгілі зерттеуші 

ғалымдардың: И.Я. Лернер, В.П. Беспалько [123] ғылыми-зерттеу еңбектеріне 

сүйеніп педагогикалық диагностика әдістерін негізге алдық. 

Педагогикалық эксперимент кезінде мынадай міндеттер қойылды: 

– болашақ мұғалім ретінде биолог студенттерді практикаға бағыттап 

оқытудың заманауи талаптары мен рөлін айқындауда бақылау жүргізу; 

– жоғары оқу орындарының «Биология» мамандығының студенттеріне, 

практика өткізу жетекшілеріне арналған әдістемелік нұсқаулық 

«Педагогикалық практика өткізуге арналған оқу-әдістемелік нұсқаулық 

(«Биология» профилі бойынша)» дайындау; 

– тәжірибелік - эксперимент нәтижелерін қорытындылау. 

Жоғары педагогикалық білім беруді жаңғырту жағдайында биолог 

студенттерді практикаға бағыттап оқытудың ғылыми-әдістемелік негіздерін 

зерттеу бойынша зерттеу жұмыстары 2017-2018 оқу жылынан бастап үш 

кезеңде жүргізілді. Жүргізілген тәжірибелік-эксперименттің нәтижелігі Абай 

атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті 110 студенті және 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті 76 студенті (Қосымша А) 

5В011300-Биология мамандығының 3,4- курс студенттері педагогикалық 

практика өту барысында жүзеге асты. Барлығы-186 студент қатысты. 

Тәжірибелік-эксперимент жұмысын бастамас бұрын студенттерді екі топқа 

бөліп алдық: эксперименттік (ЭТ) -102 студент және бақылау (БТ) тобында - 84 

студент. 

Эксперимент жұмысы үш кезеңде жүргізілді:  

1. Анықтау эксперименті (2017-2018).  

2. Қалыптастыру эксперименті (2018-2019). 
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3. Бақылау эксперименті - зерттеу жұмысының нәтижесін тексеру (2019-

2020).  

Әрбір кезеңнің зерттеу мәселесін талдау теориялық тұрғыдан 

қорытындыланып, тәжірибелік-эксперименттік тұрғыдан тексеріліп және 

алынғaн нәтижeлepі caлыcтыpылып, тұжырымдалды. Тәжірибе барысында 

студенттерге оқушылармен нақты педагогикалық қарым-қатынас жасауға және 

мектеп шындығын педагог тұрғысынан игеруге мүмкіндік берілді. Зерттеу 

жұмысының осы кезеңдерінде  біз эксперименттік жұмысты ұйымдастыруға 

қойылатын жалпы талаптарды анықтайтын, теория мен практиканы 

байланыстыратын ғылымдағы жалпы және нақты қағидаларға сүйене отырып,  

орындадық. 

Эксперимент кезінде қолданылған әдістер мынадай: студенттерге 

сауалнама жүргізілді, нормативті және оқу-әдістемелік құжаттар талданды, 

педагогикалық практика өту барысында 3- 4 курс студенттеріне  тапсырмалар 

құрастырып ұсынылды, студенттерінің кәсіби бағыттылығын анықтауға 

арналған диагностикалық тест және тәжірибелік-эксперименттік жұмыcтар 

жасалынды.  

Студенттердің педагогикалық практикасы оқу процесінің міндетті 

құрамдас бөлігі болып табылады, оның барысында дәрістер мен семинарларда 

үйренген іс-әрекет әдістері, білім беру технологиялары, білім беру идеалдары 

жүзеге асырылады. Педагогикалық практика -бұл таңдаудың, қабілеттердің, 

мүдделердің, құндылықтардың дұрыстығын тексерудің бір түрі. Сонымен 

қатар, жұмыс орнында, нақты жағдайда студенттің кәсіби дайындығының 

сапасы тексерілді. 

Зерттеу барысында біз педагогикалық практиканы ұйымдастыруды 

жетілдіру шарттарын анықтадық: 

– практика кезеңінде студенттерге жеке және сараланған тәсілдерді 

жүзеге асыру; 

– студенттерді мектептегі педагогикалық практика кезінде инновациялық 

қызметке бағыттау; 

– студенттерді мектептегі педагогикалық практикаға дайындау бойынша 

сабақтар өткізу; 

– студенттерді практикадан өту үшін мектептерге алдын-ала бөлу, 

мұғалімдермен тығыз қарым-қатынас орнату; 

– педагогикалық практика үшін баға қою кезінде рейтингтік жүйені 

пайдалану.  

Анықтау кезеңінің мақсаты: оқыту сапасының мониторингін іске асыру 

үшін өлшем сапасына қойылатын талаптарға жауап беретін деректерді 

жинаудың тиімді аспаптық құралы - сауалнама болып табылады. Сауалнама 

студенттердің педагогикалық практикадан өтуге дайындық деңгейін анықтауға, 

сондай-ақ мектепте кездескен проблемаларын шешуге көмектеседі. 

5В011300-Биология мамандығының экспериментке дейін 3,4-курс 

студенттеріне арналған сауалнама (Қосымша В) жүргізілді. 
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Біз әзірлеген сауалнама студенттің іс-әрекетін мақсатты түрде 

диагностикалауға және бағалауға мүмкіндік береді, бұл оған кәсіби шеберлікті 

арттыруға көмек көрсетуді жоспарлауға болады. Сауалнама болашақ 

мұғалімнің  білім сапасы мен оның болашақ мамандыққа деген көзқарасын 

және оқушылармен жұмыс істеуге деген ынтасын бағалауға болатын 

тармақтардың оңтайлы санымен сипатталады. Сауалнама тармақтарын 

тұжырымдаудың нақтылығы баллдық бағалау жүйесін пайдалануға мүмкіндік 

береді. Егер сауалнаманың әр тармағы 5 баллмен бағаланса, онда балл сомасы 

педагогикалық практикадағы оқушының іс-әрекеті сапасының интегралды 

рейтингін көрсетеді. Сауалнаманың барлық белгілері оны болашақ биология 

мұғалімінің тек жалпы білім беретін мектепте ғана емес, сонымен қатар кәсіби 

білім беру мекемелерінде оқытуға дайындық сапасын бағалаудың объективті 

және тиімді құралы ретінде сипатталды [124]. 

Сауалнама 5В011300-"Биология" мамандығының 3-4 курс студенттеріне 

ұсынылды, олар педагогикалық практикада болды және жалпы білім беретін 

мектептің 7-10 сыныптарында сабақтар өткізді. 

3 курс студенттері (Қазақстан Республикасы) Алматы және Атырау 

қалаларының мектептерінде биология мұғалімдері мен сынып жетекшілерінің 

көмекшілері ретінде «үздіксіз педагогикалық практикадан» өтті. Бұл 

педагогикалық практика 108 академиялық сағат көлемінде 3 аптаға созылды. 

4 курс студенттері 10 апта бойы (360 академиялық сағат) биология 

мұғалімдері және сынып жетекшілері ретінде кәсіби педагогикалық 

практикадан өтті. 

Сауалнамаға 5В011300 - «Биология» мамандығының 186 студенті 

қатысты, оның ішінде 84 студент 3 курс, 102 студент 4 курс 2018 жылдың 20 

қаңтары мен 22 наурызы аралығында. Студенттердің Жасы 20-дан 22 жасқа 

дейін. 

Зерттелетін студенттердің жыныстық қатынасы - 80% қыз және 20% ұл. 

Студенттер сауалнаманың 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9 сұрақтарына балл түрінде жауап 

беруі керек, яғни өздерін және өз курстастарын баллдық жүйе бойынша 

бағалады. Ал студенттер 4, 8, 10 сұрақтарға нақты жауаптармен кейбір 

жерлерде толық диалогтар берді [125]. 

4, 5-кестелер тыңдаушылардың мамандыққа дайындық сапасы туралы 

сауалнаманың орындалуы көрсетілді. 

 

Кесте 4 – 3-курс студенттерінің сауалнама сұрақтары бойынша нәтижелері 
 

Студенттер саны 

курс 

Сауалнама сұрақтары 

1 
2 3 5 6 7 8 9 

а б 

3 курс - Биология 

84 студент 
3,83 3,69 3,90 3,88 3,51 4,22 3,71 4,25 4,20 
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Кесте 5 – 4 курс студенттерінің сауалнама сұрақтары бойынша нәтижелері 
 

Студенттер 

саныкурс 

Сауалнама сұрақтары 

1 2 3 5 6 7 8 9 

а б 

4 курс -Биология 

102 студент 

4,23 4,69 3,96 4,18 4,21 4,12 4,31 4,15 4,60 

 

Сауалнама нәтижелері 4 курс студенттерінің болашақ мамандыққа 

дайындық кезеңі ретінде педагогикалық практикаға байыпты қарайтындығын 

көрсетті. Сонымен, көптеген түлектер педагогикалық практикаға дайындықты 

4-5 баллмен бағалады, ал теориялық дайындық 4,5-5 баллдан әлдеқайда 

жоғары. 

4 курс студенттеріне 7-8 сыныптарда биология сабақтарын өткізу ұнады,  

көбісі осы жас санатындағы оқушыларға мұғалім болып жұмыс істегісі 

келетіндігі байқалды. Себебі, осы жастағы білім алушылар белсенді және 

студент-практиканттармен жақсы  қарым- қатынаста болумен байланысты. 

Көптеген практиканттар оқытудың жаңа ақпараттық технологияларын 

табысты игерді және практикада қолданды. Бұған түсініктеме де бар - оқу 

жоспарына сәйкес олар 3,4 курста «биологиядағы заманауи оқыту 

технологиялары», «биологияны оқытудың жаңа тәсілдері» сияқты пәндерді 

оқыды, сондықтан бұл мәселені 4 және 5 баллға бағалады. 

Студенттердің педагогикалық практикасын барлық кезеңдерде 

ұйымдастыру түлектердің дайындық деңгейіне қойылатын талаптарға сәйкес 

студенттердің кәсіби қызметті меңгеруінің үздіксіздігі мен дәйектілігін 

қамтамасыз етуге бағытталған. Педагогикалық практика студенттерге оқу-

диагностикалық қызметті мақсатты түрде жүзеге асыруға, мектепке білім беру 

мекемесі ретінде бейімделуге, мұғалім кәсібінің мәні мен ерекшелігін түсінуге, 

болашақ мұғалімнің коммуникативті мәдениетін қалыптастыруға, 

ұйымдастырушылық дағдыларды, педагогикалық қарым-қатынас тактикасы 

мен стратегиясын дамытуға, тәрбие жұмысының әртүрлі технологияларын және 

сыныптан тыс жұмыстардың формаларын игеруге және болашақ мұғалімнің 

мәдени және эстетикалық құзіреттілігін қалыптастыруға, балаларға ұқыпты 

және дұрыс көзқарас қалыптастыруға мүмкіндік береді, балалармен 

шығармашылық іс-шаралар өткізу барысында қарым-қатынас тәсілдерін 

меңгеруінде студенттер бұл сұрақ бойынша 3,96 баллға бағаланды. Бұл 

жеткілікті балл, бірақ кейбір студенттердің педагогикалық практиканы 

ұйымдастыруды 3 баллдан төмен бағалағаны алаңдатады. Бұл барлық 

мектептер материалдық және әдістемелік базаға қатысты педагогикалық 

практикадан өтуге қолайлы емес дегенді білдіреді. 

Уақытты басқаруға қатысты респонденттер биология сабақтарында 

уақытты тиімді пайдалануды жоғары бағалады. Диаграмма студент-

практиканттардың әртүрлі оқу топтарында өткізген 10 сұрақ бойынша 

сауалнаманың жалпыланған деректері негізінде құрылған және барлық 
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бақылаулар бойынша студенттердің өткізу сапасы мен педагогикалық 

практикаға дайындығы туралы орташаланған деректерді көрсетеді (5-сурет). 

 

 
 

Сурет 5 – Студенттерінің сауалнама сұрақтары бойынша нәтижелері 

 

3, 4-кестелер мен диаграммадан тыңдаушылардың алған ұпайларының 

қосындысы максималды санның орташа жартысын құрайтынын көруге болады, 

бірақ сауалнаманың маңызды тармақтарына әсер етеді. Сонымен қатар, 3 курс 

студенттері белгілеген ұпайлар 4 курс студенттеріне қарағанда төмен. Бұл факт 

3 курс студенттерінің мектептегі оқу процесіне алғаш рет тап болуымен 

түсіндіріледі, дегенмен 1 және 2 курстарда олар практикадан өтті, онда олар 

сынып жетекшілерінің көмекшілері болды. Сондай-ақ, 3 курс студенттері 

теориялық тұрғыдан аз дайындалғанын және болашақ мамандыққа аз 

жауапкершілікпен қарайтындығын атап өтуге болады. Керісінше, бұл 4 курс 

студенттерінің оқытушылық қызметке дайындығын көрсетті. 

Сауалнама нәтижелерін талдау тыңдаушылардың оқушылардың жеке 

қасиеттерін дамыту мақсаттарын қоя алатындығын және оларды оқу пәнінің 

көмегімен жүзеге асыра алатындығын оқу материалын сенімді меңгергендігінен 

байқадық. Практиканттар оқытудың инновациялық технологияларын 

пайдаланды. Үлестірмелі көрнекі статистикалық материалдар мен динамикалық 

дидактикалық материалдар кеңінен қолданылды. Интерактивті тақтаны, сапалы 

презентациялар мен слайдтарды шебер қолданды. Барлық сабақтарда диалогтік 

оқыту тәсілдері тиімді қолданылды, студенттер белсенді қатысқан қызықты 

пікірталастар өткізді. 

Сауалнаманың 4 және 10 сұрақтарына жауаптарды талдай отырып, 

тыңдаушылардың педагогикалық практика кезінде қандай қиындықтарға тап 
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болғанын анықтауға болады: басқа пәндермен байланыс орнату, оқу 

материалын әртүрлі білім салаларынан, адам өмірінен біріктіру. 

Әрбір студент педагогикалық практика барысында педагогикалық-

психологиялық, әдістемелік  әдебиеттерге талдау жасап, сынып жетекшісімен, 

оқушылармен, ата-аналармен педагогикалық  қарым-қатынасқа бейімделіп, 

кәсіби-тұлғалық бағыттылығы қалыптасуы керек. Педагогикалық практика 

кезінде студент теориялық білімі мен практикалық іс - әрекетін ұштастыруға 

ұмтылыс жасап, кәсіби қалыптасуы мақсатында біз зерттеу жұмысымыздың  

қалыптастырушы кезеңінде педагогикалық практика өту барысында 3- 4 курс 

студенттеріне  тапсырмалар құрастырып ұсындық. 

1 тапсырма  

Кезеңдердің жүйелілігімен ерекшеленетін бір тақырыпқа арналған сабақ 

жоспарының нұсқаларын әзірлеңіз. 

Орындауға ұсыныстар:  

– сабақ құрылымын анықтау; 

– сабақтың әр кезеңіне қажетті уақытты бөлу; 

– әдістерді ұтымды іріктеу жүргізу (мазмұнына сәйкес), әдістерді 

ауыстырудың оңтайлы тәртібін қарастыру; 

Конспекті жазғанда қосымша ғылыми және әдістемелік әдебиеттерді 

қолдану қажет. 

2 тапсырма  

Оқушылардың зерттеу іс-әрекетінің элементтерін қоса отырып, 

зертханалық жұмыс әдістемесін (нақты оқу тақырыбы бойынша) дайындаңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– сабақ контекстінде зертханалық жұмыс орнын анықтау; 

– зертханалық жұмыстың мақсатын қалыптастыру;  

– жұмысты орындау алдында мұғалім беретін нұсқаманы ойластыру; 

– зертханалық жұмысты орындау барысында тапсырмалардың реттілігін 

анықтау; 

– жұмысты орындау үшін қажетті оқу құралдарын нақтылау; 

– оқушылардың іс-әрекеті қалай ұйымдастырылатынын шешу (жеке 

немесе топтық); 

– зертханалық жұмысты орындау нәтижелері қандай нысанда көрсетілуі 

тиіс (қорытынды, сурет салу, кестені толтыру, сұрақтарға жауап түрінде)  

3 тапсырма  

Биология бойынша үйірмелік сабақтардың тақырыбын анықтаңыз 

("Өсімдіктер", "Жануарлар" бөлімдерінде). Оқушыны жеке сүйемелдеу 

технологиясы элементтерімен жеке сабақтар әдістемесін әзірлеңіз. Денсаулық 

сақтау технологиялары элементтерін қолдануға болатын сабақтар (сабақтар, 

экскурсиялар, сыныптан тыс жұмыстар) тақырыптарын ұсыныңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– сабақтың тақырыптарын анықтау мақсатында ғылыми-педагогикалық 

және биологиялық әдебиеттерді зерттеу; 

– денсаулық сақтау технологияларының тәсілдерімен танысу; 
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– сабақ тақырыптарының тізімін құру (5-тен кем емес)  

4 тапсырма 

Оқу тақырыптарының біріне тақырыптық жоспарды құрыңыз.  

Орындауға ұсыныстар: 

Келесі бағандарды қамтитын кестені құру 

Сабақтың 

тақырыбы 
Түсінік 

Зерттеу жұмыстары мен 

тәжірибелері 

Оқыту 

құралы 
    

Оқу тақырыбының білімдік, дамытушылық, тәрбиелік мақсаттарын 

қалыптастыру. 

5 тапсырма  

Оқу тақырыбының тұжырымдалуын анықтаңыз және оқушының 

тәрбиесіне бағытталған сыныптан тыс іс-шараның жоспарын дайындаңыз. 

Тәрбиелік міндеттерді (экологиялық, гигиеналық, эстетикалық жыныстық 

тәрбие және т. б.) қалыптастырыңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– өткізілетін сыныптан тыс іс-шараның тақырыбын нақтылау; 

– тақырыптың педагогикалық негіздемесін беру (неге бұл іс-шараларды 

қабылдау жоспарына енгізу керек ); 

– тұжырымдау мақсаты; 

– оның ұйымдастырылуы мен мазмұнын ойластыру; 

– жетілдіру бойынша нәтижелерді, ұсыныстар мен ескертулерді талдау. 

6 тапсырма 

Биология пәнінен сабақ конспектісін дайындаңыз (нақты оқу тақырыбы 

бойынша). 

Орындауға ұсыныстар: 

– бағдарламаның мазмұнымен танысу; 

– осы тақырыптың сабақ жүйесіндегі сабақтың орнын анықтау; 

– сабақ тақырыбы бойынша мектеп оқулығының мазмұнын қарау; 

– осы сабақтың білім беру, дамыту және тәрбиелік міндеттерін анықтау; 

– кезеңдерді нақты белгілеу; 

– сабақтың міндеттеріне қарай мазмұнын таңдау, оқыту әдістерін 

таңдауда қолданылатын әдістерден оқыту құралдарын таңдау сабағының 

мазмұнына тәуелділігі неде екенін атап өту керек. 

7 тапсырма 

Қызметіне қарай талдау жасау  

Орындауға ұсыныстар: 

– сабақтың орнын оқу тақырыбы мен бөлімінде анықтау; 

– сабақтың басты міндеттері қандай екенін анықтау, оларды жүзеге асыру 

мүмкін болды ма (егер қиындықтар туындаса, неге?); 

– сабақ құрылымына, уақыт көлеміне, оқушылардың сабақтағы қызметіне 

негіздеме беру; 

– оқыту әдістерінің қаншалықты сәтті таңдалғанын негіздеу; 

– сабақта оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыруға қандай әдістемелік 

тәсілдерді анықтау; 
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– сабаққа қатыстырылған оқыту құралдарының қажеттілігін түсіндіру; 

– осы сабақта білім мен іскерлікті бақылау әдістемесін анықтау.  

8 тапсырма 

Студент-практиканттар өткізетін биология сабақтарында педагогикалық 

бақылауды жүзеге асырыңыз. Мұғалімнің сабақты ұйымдастыру, оны әр түрлі 

кезеңдерде өткізу бойынша қызметіне талдау беріңіз (білім мен іскерлікті 

бақылау, жаңа материалды зерделеу, жаңа материалды бекіту). Биология 

сабақтарында оқушылар мен мұғалімнің өзара қарым-қатынасының басым 

түрлерін анықтаңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– сабақта оқушылардың басым қызмет түрлерін анықтау; 

– оқушылардың шығармашылық белсенділігін анықтау; 

– сабақта оқушылардың танымдық белсенділігінің төмендеуі мен 

көтерілуінің мүмкін себептерін анықтау; 

– сабақтың әр түрлі кезеңдерін өткізу әдістемесінің ықтимал нұсқаларын 

ойластыру. 

9 тапсырма 

Студент-практиканттар өткізетін биология сабақтарына кіріңіз. 

Оқушылардың өзара қарым-қатынасының сипатын, олардың мұғаліммен 

қарым-қатынасын бағалай отырып, сабақ талдауын жүргізіңіз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– биология кабинетінің сабақ алдындағы дайындығын, санитарлық 

жағдайын, демонстрациялық және тарату жабдықтарын тексеру; 

– мұғалім мен оқушылардың сабаққа дайындығын бағалау: 

– конспектінің болуы; 

– қажетті көрнекі құралдар; 

– мұғалімнің ұйымдастырушылық сәтін өткізу (оқушылардың назарын 

белсендендіру, жұмыс орнының дайындығы); 

– мұғалімнің ұйымдастыру сәтіне жұмсаған уақыты;  

– сабақ мазмұнын іріктеуді, сабақтың тақырыбын тұжырымдауды, оның 

мақсатының анықтығын бағалау; 

– оқушылардың білімі мен іскерлігін бақылау әдістемесінің тиімділігін 

талдау: 

– бақылау формалары, сипаты, бақылау сұрақтары  мен 

тапсырмаларының мазмұны; 

– білім мен іскерлікті бақылау кезіндегі оқушылардың белсенділігі мен 

тәртібі; 

– оқушылардың білімі мен іскерлігін мұғалімнің бағалауы және баға 

түсініктемесі; 

– бақылаумен қамтылған оқушылар саны. 

Жаңа материалды зерттеу бойынша сабақ кезеңіне талдау жасау: 

– оқушылардың жаңа білімді қабылдауға дайындығы; мұғалімнің сабақ 

тақырыбын жинауы, бұрын оқыған материалмен байланысты орнату, 

мұғалімнің оқушыларды суреттен сұрай білуі; 
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– оқылатын материалдың мазмұны: ғылымилық, қол жетімділік, оқу 

бағдарламасына сәйкестігі; 

– жаңа материалды зерттеу әдістері мен тәсілдерін таңдау; 

– сабақта қолданылатын оқыту құралдары: олардың болуы, пайдалану 

тиімділігі; 

– оқушылардың білімін қайталау және бекіту тәсілдері; 

– оқулықты сабақта қолдану әдістемесі (онымен жұмыс істеу әдістемесі); 

– үй тапсырмасы (қашан берілген, көлемі, тапсырманың сабақ 

материалына сәйкестігі, мұғалімнің тапсырманы орындау тәртібін түсіндіруі); 

Cабақта оқушылардың мінез-құлқын бақылау (қызығушылық пен назары, 

активтілік, тәртібі); сабақта мұғалімнің мінез-құлқын бақылау (сынып басқара 

білу, педагогикалық тәсіл, екпін, эмоционалды, сынып оқушыларын білу). 

Сабақ нәтижелерін бағалау (сабақ жоспарын орындау, мақсатқа жету 

және сабақтың міндеттерін орындау, сабақ материалын қорытындылау сапасы). 

10 тапсырма 

Ата-аналар жиналысына барыңыз, сынып жетекшінің, биология пәнінің 

мұғалімі мен оқушылардың ата-аналарының өзара қарым-қатынасын құру 

үрдісін бағалаңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– сынып жетекшісінің оқушылардың ата-аналарымен қарым-қатынас 

жасау стиліне назар аудару; 

– мұғалімнің ата-аналар алдында сөз сөйлеуін бағалау және оның 

қаншалықты конструктивті екенін анықтау (мұғалім оқушылардың үлгерімі 

мәселесі бойынша ақпаратты меңгере ме, сыныптағы жұмыстың негізгі 

проблемалары мен перспективаларын қаншалықты шебер жариялай ма); 

– қарым-қатынас үшін педагогикалық жағымды атмосфераны 

қалыптастыра білу, эмоциялық фонды бағалау; 

– мұғалім жанжалды жағдайларды қалай болдырмайтынын немесе 

оларды табысты шешетінін бақылау; 

– оқушылардың ата-аналарымен қарым-қатынас орнату және мұғалімнің 

өзара қарым-қатынасын жетілдіру бойынша ұсыныстарды ойластыру. 

11 тапсырма 

Биология сабағында тірі табиғат бұрышы объектілерін (немесе оқу-

тәжірибелік қатысу арқылы өсірілген нысандарды) қолдану мүмкіндігін 

анықтаңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– мектептегі тірі табиғат бұрышындағы объектілердің тізбесі мен оларды 

күту ерекшеліктерін, тірі табиғат бұрышының әдістемелік талаптарға сәйкес 

келтіру; 

– әдістемелік әдебиетті талдау негізінде тірі объектілермен жұмыс істеу 

бойынша тапсырмалардың нұсқаларын нақтылау; 

– тақырыптық жоспарлаумен тапсырмалар нұсқаларын салыстыру (нақты 

оқу тақырыбының мысалында).  

12 тапсырма 
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Биология сабақтарында бөлме өсімдіктерін қолдану бойынша әдістемелік 

ұсыныстар әзірлеңіз (нақты оқу тақырыптары бойынша) 

– биология кабинетіндегі бөлме өсімдіктерінің тізбесін олардың 

мазмұнына қарай қойылатын талаптарға сәйкес келтіру; 

– әдістемелік әдебиеттерді талдау негізінде бөлме өсімдіктерімен жұмыс 

істеу бойынша тапсырмалардың мүмкін нұсқаларын нақтылау; 

– биология кабинетінде, қысқы бақта, бөлме өсімдіктерінің коллекциясын 

орналастыру нұсқаларын ойластыру; 

– тақырыптық жоспарлаумен тапсырмалар нұсқаларын салыстыру (нақты 

оқу тақырыбының мысалында)  

13 тапсырма 

Биологияны оқытуда оқушылардың зерттеу жұмыстарын жүргізуге 

арналған әдістемелік әдебиеттерді оқу. 

Орындауға ұсыныстар: 

– алфавиттік және жүйелі каталогтар мәліметтерін пайдалана отырып, 

берілген мәселе бойынша әдебиет көздерін таңдау; 

– кем дегенде 10 әдеби көздерден картатека жасау; 

– картотеканы жасау кезінде әдебиеттер тізімін ресімдеуге қойылатын 

талаптарды ескеру. 

14 тапсырма 

Оқушылармен жұмыс кезінде кездесетін әдістемелік мәселелерді 

қалыптастырыңыз. 

Орындауға ұсыныстар: 

– практика кезінде өзінің педагогикалық қызметін талдау; 

– ең сәтті сәттерді таңдау; 

– туындаған қиындықтарды анықтау және олардың себептерін талдау. 

Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде біз, педагогикалық практикаға 

бағыттап оқытудың әдістемелік тиімділігін ашуға тырыстық. Болашақ 

мамандардың арқасында оқытудың мотивациясы біршама өзгерді, 

педагогикалық практика  үдерісінде студенттер теориялық білімнің қажеттігін 

түсінді. Студенттерде біліктілік, жинақылық, өз уақытын үнемдеу, 

ұйымдастырушылық қабілеттері, жаңалыққа құштарлық анық көрінді.  

Педагогикалық практиканы өткізудің осы жағдайларында студент-

практиканттар өздерін күн сайын педагогикалық жағдаяттарға тап болатын 

жаңашыл мұғалімдер ретінде сезіне алды. 

Жоғарыда  көрсетілген жұмыстардың түрі мен ұсынылған тапсырмалар  

эксперименттік жұмыс барысында толығынан пайдаланылды. 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың қорытынды бөлімінде 

студенттердің педагогикалық практика туралы ғылыми ұғымының деңгейін 

анықтаудың мүмкіндігі туды. Эксперименттің қалыптастырушы кезеңі 

әзірленген әдістемені педагогикалық ЖОО биолог бакалаврларын даярлау 

тәжірибесіне ендіруді қамтыған болатын. Ол анықтаушы және 

қалыптастырушы эксперимент кезеңдерінің нәтижесін салыстыру негізінде 

құралған болатын.  
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Эксперименттің басында және соңында көлденең жұмысты бағалау үшін 

қазіргі заманғы педагогикалық практика бағдарламасының жиынтық 

сипаттамасы жасалды. Бұл  ЭТ студенттер бөлген құрылымдық элементтерден 

және оқытушы қосқан элементтерден анықталды. 

Эксперименттің анықтаушы және қалыптастырушы кезеңдерінің 

нәтижелерін өңдеу эксперименттік материалды өңдеудің статистикалық 

әдістерін қолдана отырып жүргізілді. Бақылау және эксперименттік топтар 

үшін кесіндіні орындаудың толықтығының жеке және орташа топтық 

коэффициенттері анықталды. 

Жұмыстың толық орындалуының жеке коэффициенті Кі былай 

есептеледі: 

 

 
 

мұнда Ni – балл саны, кесіндіні орындаған үшін жинаған балл –i; 

Nmax – кесіндіні орындау кезіндегі максималы жинаған балл (Nmax= 

19).  

Кcр кесіндісін орындаудың толықтығының орташа коэффициенті 

формуласы: 

 

 
 

мұнда Кi – орындалудың жеке коэффициенттері;  

n – жұмысты орындаған студент саны.  

Содан кейін студент критерийін қолдана отырып, алынған нәтижелер 

экспериментке дейін және одан кейінгі екі үлгі үшін салыстырылды. 

Эксперименттік және бақылау топтары үшін зерттеу жүргізгенге дейін 

(Студент коэффициенттінің кестелік мәні tmаб=2,71, ал эксперименттік мәні - 

tэ=0,280) статистикалық маңызы жағынан айырмашылық байқалмады.  

Бұл эксперимент басталған кезеңде студенттік топтар алған нәтижелер 

аздап ерекшеленеді деген қорытынды жасауға мүмкіндік береді.  

Эксперименттік (te=2,862) және кестелік (tmab=2,71) студент 

коэффициентінің мәндерін эксперименттік жұмыстан кейін салыстыру te > 

tmab, сондықтан 0,01 маңыздылық деңгейінде статистикалық маңызды 

айырмашылық бар екенін көрсетті (6-кесте). 
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Кесте 6 – Анықтау экспериментінің нәтижелері 
 

Кәсіби 

компоненттер 

Кәсіби компоненттер көрсеткіштері (%) 

бақылау тобы (84) экспериментальды топ (102) 

төмен орташа  жоғары төмен орташа  Жоғары 

Мотивациялық 

компонент  
76,0 22,9 1,1 71,0 26,8 2,2 

Әдіснамалық 

компонент 
45,1 50,0 4,9 47,0 48,8 4,2 

Әдістемелік 

компонент 
36,0 54,1 9,9 35,2 54,9 9,9 

Технологиялық 

компонент  
65,1 30,9 4,0 58,0 38,8 3,2 

Мазмұндық 

компонент 
62,1 36,0 1,9 69,0 28,5 2,5 

Бағалаушылық-

рефлексиялық 

компонент 

63,2 34,7 2,1 61,0 37 2,0 

 

6-кестеден көріп отырғанымыздай, эксперименттің басында бақылау және 

эксперименттік топтар кәсіби компоненттердің қалыптасуында бірдей 

көрсеткіштерге ие болды (6-сурет). 

 
 

Сурет 6 – Педагогикалық эскперименттің басындағы бақылау және 

эксперименттік топтарының көрсеткіштері 

 

Бақылау тобында біз, ұсынған компоненттер толық қалыптасқан жоқ, 

сондықтан ондағы кәсіби қасиеттердің қалыптасу деңгейі жоғары және орташа 

деңгейден төмен, ал төмен деңгейден жоғары болды. Бұл деректер кәсіби 

қасиеттердің қалыптасуының жеткіліксіз деңгейі туралы қорытынды жасауға 

мүмкіндік берді. Осылайша, анықтау кезеңінің нәтижелері көрсеткендей: 
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студенттердің кәсіби педагогикалық қасиеттерінің деңгейі жеткіліксіз 

қалыптасқан, бұл дәстүрлі тәсілдің тиімсіздігіне байланысты болып отыр. 

Алынған мәліметтерге сәйкес әзірленген педагогикалық құрылымдық-

мазмұндық модель бойынша жұмыс жалғастырылды. 

Осылайша, оқу процесін бағалау университеттің білім беру жүйесін 

дамыту бойынша жүргізіліп жатқан жұмыстың жай-күйін, сондай-ақ білім 

алушылардың берілген сапаларының қалыптасу деңгейін анықтауға мүмкіндік 

беретін танымал әдістемелердің көмегімен жүргізілді. 

Анықтау экспериментінің нәтижелері өзіндік анықтамалық нүктеге, 

қалыптастырушы эксперименттің бастапқы сәтіне айналды. 

Педагогикалық ЖОО студенттерінің кәсіби қасиеттерін қалыптастыру 

бойынша оқытудан өтіп, оқушылардың білімін, іскерлігін және дағдыларын 

бақылаудың жоғарыда аталған түрлерін қолдана отырып, біз бақылау және 

эксперименттік топтарда бөлімдер өткіздік. Одан әрі педагогикалық 

эксперименттің мәні студенттердің кәсіби дайындығының білім беру жүйесін 

қалыптастыруда педагогикалықпрактика жүргізу болды (7-кесте). 

 

Кесте 7 – Қалыптастырушы эксперименттің нәтижелері 
 

Кәсіби компоненттер 

Кәсіби компоненттер көрсеткіштері (%) 

бақылау топ (84) эксперименталдық топ (102) 

Төмен орташа жоғары төмен орташа Жоғары 

Мотивациялық 

компонент 
47,1 43,2 9,7 15,8 58,2 26,0 

Әдіснамалық 

компонент 
49,0 44,2 6,8 7,1 67,9 25,0 

Әдістемелік 

компонент 
24,1 63,9 12,0 3,0 72,8 23,2 

Технологиялық 

компонент 
46,0 47,0 7,0 13,0 64,8 22,2 

Мазмұндық 

компонент  
46,1 47,1 6,8 12,0 62,1 25,9 

Бағалаушылық-

рефлексиялық 

компонент 

58,1 38,0 3,9 4,0 74,8 21,2 

 

Қалыптастырушы эксперименттің соңында студенттер бақылау және 

эксперименттік топтарда әртүрлі нәтижелер көрсетті. Әзірленген кәсіби 

қасиеттер бойынша білім, білік және дағды көрсеткіштері педагогикалық 

модельде іске асырылған және оқу-тәрбие процесіне енгізілген эксперименттік 

топтың таңдалған педагогикалық кәсіби қасиеттері бақылау тобына қарағанда 

әлдеқайда жоғары және нәтижелі болғанына көз жеткізуге мүмкіндік берді (7-

сурет). 
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Сурет 7 – Педагогикалық эксперименттің соңындағы бақылау және 

эксперименттік топтарының көрсеткіштері 

 

7-суреттен (диаграммалардан) эксперименттік топта студенттердің кәсіби 

сапасының деңгейі бақылау тобына қарағанда жоғары және орта деңгейлердегі 

барлық көрсеткіштер бойынша жоғары екенін көруге болады. 

Кесте мен графиктен студенттердің эксперименттік және бақылау 

топтарындағы кәсіби қасиеттерінің қалыптасу деңгейлеріндегі айырмашылық 

айтарлықтай үлкен екенін көруге болады. Мысалы: ЭТ бойынша мотивациялық 

компонентте төмен - 15,8; орташа - 58,2; жоғары - 26,0; әдіснамалық 

компонентте  төмен - 7,1; орташа - 67,9; жоғары - 25,0; әдістемелік компонентте  

төмен - 3,0; орташа - 72,8; жоғары - 23,2; технологиялық компонентте төмен - 

13,0; орташа - 64,8; жоғары - 22,2; мазмұндық компонентте төмен - 12,0; орташа 

- 2,1; жоғары - 25,9; бағалаушылық-рефлексиялық компонент төмен - 74,8; 

орташа - 4,0; жоғары -21,2;   Ал, БТ - да мотивациялық компонент төмен - 47,1 

орташа - 43,2 жоғары - 9,7 әдіснамалық компонент төмен - 49,0 орташа - 44,2 

жоғары - 6,8 әдістемелік компонент төмен - 24,1 орташа - 63,9 жоғары - 12,0 

технологиялық компонент төмен - 46,0 орташа - 47,0  жоғары - 7,0 мазмұндық 

компонент төмен - 46,1 орташа - 47,1 жоғары - 6,8 бағалаушылық-

рефлексиялық компонент төмен - 58,1 орташа - 38,0 жоғары - 3,9. 

Бұл эксперименттік топта педагогикалық практиканың жаңартылған 

бағдарламасын, кәсіби қасиеттерді қалыптастыруға бағытталған әдістерді 

қолдану арқылы түсіндіріледі. Бақылау тобында біз ұсынған компоненттер 

жеткіліксіз себебі,  ондағы кәсіби қасиеттердің қалыптасу деңгейі жоғары және 

орташа деңгейден төмен, ал төмен деңгейден жоғары болды. 

Педагогикалық эксперименттен кейінгі 5В011300-Биология 

мамандығының студенттерінің кәсіби бағыттылығын анықтауға арналған 

диагностикалық тест жүргізілді. Эксперименттік топта кәсіби қасиеттердің 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

төмен/бақылау тобы/ 

орташа/бақылау тобы/ 

жоғары/бақылау тобы/ 

төмен/экспер.топ/ 

орташа/экспер.топ/ 

жоғары/экспер.топ/ 



92 
 

қалыптасу деңгейі әлдеқайда жоғары. Зерттеу нәтижесінде, ең алдымен, 

мотивациялық салада, кәсіби қасиеттердің қалыптасу деңгейлерінде, ең 

алдымен, олардың кәсіби бағытын, дағдылары мен құзыреттерін дамытуда, оқу 

процесінде олардың қызметін жандандыруда өзгерістер болды. 

Жүргізілген тәжірибелік-педагогикалық жұмыс студенттердің кәсіби 

қасиеттерінің қалыптасу деңгейін едәуір арттыруға ықпал етті деп қорытынды 

жасауға болады. 

 

Кесте 8 – Педагогикалық эксперименттен кейінгі 5В011300-Биология 

мамандығының студенттерінің кәсіби бағыттылығын анықтауға арналған 

диагностикалық тест 
 

Сұрақтар 
Әркез 

де 
Жиі 

Өте жиі 

емес 
Сирек 

Еш 

уақытта 

Сіз болашақ қызметіңізді мектеп жұмысымен 

байланыстырасыз ба 
әк ж өже с Еу 

Педагогикалық практиканың болуын күтемін әк ж өже с Еу 
Педагогикалық практика туралы әдебиеттерді 

жинаймын 
әк ж өже с Еу 

Сабақта қосымша материалды пайдаланамын әк ж өже с Еу 
ПП–ның қысқа уақыт аралығында  сіз 

оқушылардың болашағына оң немесе теріс әсер 

ете аласыз ба 

әк ж өже с Еу 

Практикада педагогикалық жағдаяттарға көңіл 

бөлемін 
әк ж өже с Еу 

Тек жолдастарыммен педагогикалық практика 

туралы сөйлесемін 
әк ж өже с Еу 

7-8 сынып оқушыларымен жұмыс жасаған ұнайды әк ж өже с Еу 
8-9 сынып оқушыларымен жұмыс жасаған ұнайды әк ж өже с Еу 
10-11 сынып оқушыларымен жұмыс жасаған 

ұнайды 
әк ж өже с Еу 

Педагогикалық практикадан оптимальды, оң 

шешімді іздеймін 
әк ж өже с Еу 

Педагогикалық практика өту  барысында күрделі 

қиындықтардың шешімін таба аламын 
әк ж өже с Еу 

Мен  сабақты дұрыс жоспарлай алмаймын  әк ж өже с Еу 
Мен сынып тәртіптерін сақтай алатыныма сенімді 

емеспін 
әк ж өже с Еу 

Сабақты уақытында мұқият жоспарлай аламын әк ж өже с Еу 
Алдыңғы қатарлы практика туралы студенттердің 

ғылыми конференциясында және педагогикалық 

кеңесте баяндай аламын 

әк ж өже с Еу 

Күрделі педагогикалық жағдаяттарды талдауға, 

жалпылауға қатысамын 
әк ж өже с Еу 

Педагогикалық практика басында жоспарларды 

талқылау қажет пе 
әк ж өже с Еу 

Болашақ маман ретінде сізге педагогикалық 

практика  пайдалы болды ма 
әк ж өже с Еу 

Педагогикалық практика аяқталғаннан кейін 

нәтижелерін талқылау қажет пе 

әк ж өже с Еу 
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Ескерту: әк, ж, өже, с, еу  белгілерінің біреуін белгіле. ӘК- 5балл, ж-4 

балл, өже -3 балл, с -2 балл, еу -1 баллды білдіреді.  

Төмендегі тесттің кілтіндегі әріпке баллдарын қойып, оның қосындысын 

шығарса, онда студенттің педагогикалық практикаға кәсіби қызығуының 

деңгейі шығады. Егер 12 балл жинаса, онда жоғары деңгейді көрсетеді.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Сурет 8 – Педагогикалық эксперименттен кейінгі 5В011300-Биология 

мамандығының студенттерінің кәсіби бағыттылығын анықтауға арналған 

диагностикалық тест нәтижелері 

 

Жүргізілген диагностикалық тест нәтижесінде студенттердің 40,5% -  

кәсіби қызығушылығы қалыптасқан 12 балл жинады, 39,9 - кәсіби білуге 

құштарлық, білгісі келетіндігін көрсетті, 19,6% - немқұрайлықты студенттер 

екендігі анықталды. 

Айта кету керек, бақылау және эксперименттік топтарда жүргізілген 

бөлімдерден басқа, тәжірибелік-педагогикалық жұмыстың басында және 

соңында біз тікелей тәжірибелік топтарда бөлімдер жасадық. Салыстырмалы 

кестеден көруге болады (9-кесте). 

 

Кесте 9 – Педагогикалық ЖОО-да студенттерінің кәсіби сапасының орташа 

салыстырмалы кестесі 
 

Кәсіби дайындықтың сапалық 

көрсеткіштері 

Тәжірибелік-педагогикалық 

жұмыстың басында 

Тәжірибелік-

педагогикалық жұмыстың 

соңында 

Теориялық білімді меңгеру 48,8 67,9 

Практикалық дағдыларды 

меңгеру 54,9 72,8 

Педпрактикада оқу-тәрбие 

процесін ұйымдастыра білу 
38,8 64,8 

Өз бетінше шешім қабылдау 

қабілеті 
26,8 77,8 

кәсіби 
қызығушылығы 
қалыптасқан  

кәсіби білуге 
құштарлық 

немқұрайлық 
танытқан  
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Сурет 9 – Педагогикалық ЖОО-да студенттерінің кәсіби сапасының орташа 

салыстырмалы кестесі 

 

Осылайша, тәжірибелік-педагогикалық эксперименттің нәтижелерін 

қорытындылай келе, келесі қорытынды жасауға болады: біз әзірлеген әдістеме 

студенттердің болашақ кәсіби қызмет саласына деген қызығушылығын 

дамытуға, қарапайым кәсіби дағдыларды қалыптастыруға, кәсіби 

қызығушылын арттыруға, педагогикалық білім сапасын жоғарлатуға және 

практикалық дағдыларды толық меңгеруге ықпал етеді. Педагогикалық 

практика кезеңінде кәсіптік даярлықты іске асыру білім алушылардың кәсіби 

сапасы процесіне жағымды әсер етеді. Ең үлкен тиімділік негізгі 

эксперименттік топтарда байқалады, бұл педагогикалық практикада кәсіби 

қасиеттерді қалыптастыру әдістерін қолданудың маңыздылығын көрсетеді. 

 

Екінші тарау бойынша тұжырым  

«Биолог-студенттерді практикаға бағыттап оқытудың оқу-әдістемелік 

жүйесі» атты екінші тарауда зерттеуіміздің ғылыми болжамы мен міндеттеріне 

сәйкес біз биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық 

жүйесі ұсынылды. Мұнда, биолог студенттердің теориялық дайындығы 

биологиялық пәндер арқылы жүзеге асырылды және  педагогикалық 

практиканы өткізудің шарттары арқылы педагогикалық іс-әрекеттің 

субъектісіне айналды, педагогикалық іс-әрекетін жобалау және педагогикалық 

тәжірибесі туралы ойлау қабілеті қалыптасты. 

Биолог студенттердің педагогикалық практикадан өту барысында -

мектеппен және оқушылармен танысты, пассивті практиканы өтті, биология 

мұғалімінің қызметін атқарды, сынып жетекшісі қызметін орындады, мектеп 

құжаттарымен танысты және жұмыс істей алды, сыныптан тыс іс - шараларды 

жоғары деңгейде ұйымдастырды және өткізді, педагогикалық практиканың 

қорытынды есептерін дайындауды үйренді, тренингтен өтіп отырды, ғылыми-

зерттеу іс-әрекетін өткізуді және оқу, зерттеу жобаларын ұйымдастыруды 

үйренді. Бұдан келіп студенттердің рефлексиялық есеп өткізуімен қорытынды 

конференция ұйымдастырылып педагогикалық практика  қорытындыланды.  
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Педагогикалық практика өткізуге арналған оқу-әдістемелік нұсқаулық 

(«Биология» профилі бойынша) дайындалды  (Қосымша Ә) және оқу үдерісіне 

енгізілді.  Бұл нұсқаулықта 3-4 курс студенттердің көп деңгейлі дайындық 

жағдайында педагогикалық практиканы ұйымдастыру, өткізу тәжірибелері, 

бақылау-өлшеу материалдары, бағалау және практиканы қорытындылау 

мәселелері жан-жақты қарастырылған.  

Тәжірибелік- эксперимент жұмысымызға 2017-2020 жылдары аралығында 

Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті және 

Х.Досмұхамедов атындағы Атырау университеті  «5В011300-Биология» 

мамандығының студенттері оның  ішінде бақылау тобында - 84 студент, 

эксперимент тобында-102 студент, барлығы -186 студент қатысты. 

Тәжірибелік-эксперимент бірнеше кезеңдерден тұрды, атап айтсақ: 

анықтаушы, қалыптастырушы және бақылау. 

Анықтау кезеңінде - оқытудың мониторингін іске асыру үшін бастапқыда 

сауалнама дайындалды ол, студенттердің педагогикалық практикадан өтуге 

дайындық деңгейін анықтауға, сондай-ақ мектепке кездесетін проблемаларды 

шешуге көмектесті. Ол болашақ мұғалімнің білім сапасы мен оның мамандыққа 

деген көзқарасын оқушылармен жұмыс істеуге ынтасын бағалауға 

болатындығымен сипатталды.  

Анықтау экспериментінде зерттеу жүргізілген екі топта ұсынған 

компоненттер студенттерде толық қалыптаспағандығын көрдік. Олардың 

кәсіби қасиеттерінің қалыптасу деңгейі жоғары және орташа деңгейден төмен, 

ал төмен деңгейден жоғары болды. Осылайша, анықтау кезеңінің нәтижелері 

көрсеткендей: студенттердің кәсіби педагогикалық қасиеттерінің деңгейі 

жеткіліксіз қалыптасқан, бұл дәстүрлі тәсілдің тиімсіздігіне байланысты болып 

отыр. 

Қалыптастыру кезеңінде - студенттердің теориялық білімі мен 

практикалық іс –әрекетін ұштастыруға ұмтылыс жасау үшін, кәсіби қалыптасуы 

мақсатында біз зерттеу жұмысымызда педагогикалық практика өту барысында 

5В011300-Биология мамандығының 3-4 курс студенттеріне  тапсырмалар 

құрастырылып ұсынылды. 

Біз әзірлеген тапсырмаларды студенттер орындады және педагогикалық 

практика кезінде практикалық растау алды оларда, біліктілік, жинақылық, өз 

уақытын үнемдеу, ұйымдастырушылық қабілеттері, жаңалыққа құштарлық 

анық көрінді. Педагогикалық практиканы өткізудің осы жағдайларында 

студент-практиканттар өздерін күн сайын педагогикалық жағдаяттарға тап 

болатын жаңашыл мұғалімдер ретінде сезіне алды. 

Бақылау кезеңінде - педагогикалық эксперименттен кейінгі 5В011300-

Биология мамандығының студенттері кәсіби бағыттылығын анықтауға арналған 

диагностикалық тест  орындады.  

Жүргізілген диагностикалық тест нәтижесінде студенттердің кәсіби 

қызығушылығы қалыптасқан жоғары балл жинады, ал, кәсіби білуге құштарлық 

білгісі келетіндігін көрсетті орташа балл,  немқұрайлықты студенттер екендігі 

төмен балл көрсеткішінде анықталды.  
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Бақылау экспериментін жүргізу кезінде біз биолог студенттерді кәсіби 

сапалы сипаттамалардың алты компоненті бойынша даярлау әдістемесінің 

тиімділігін анықтадық. 

Тәжірибелік-эксперимент қорытындысы бойынша талдау жұмыстары 

жүргізілді, нәтижесі қорытындыланды.  
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Зерттеу жұмысымызды қорытындылай келе, мемлекетіміздің білім беру 

үдерісіне енген  заман талабына сай бәсекеге қабілетті, жаңашыл педагог өз 

ісінің шебері бола отырып, қазіргі қоғам сұраныстарын қанағаттандыратын  

маман даярлау өзекті болып отыр. Осыған орай жоғары оқу орындарында 

болашақ биолог мұғалімдерді педагогикалық практикаға бағыттап оқытуда 

студенттер өзінің мүмкіндіктерін жаңа формация мұғалімі ретінде объективті 

бағалай алуы, кәсіби мамандығына қажетті қабілеттерді меңгеруі, мәдениетті, 

әлемдік білім кеңістігі қарқынына бағытталған болуы қажет.  

Зерттеу барысында қол жеткізген нәтижелер төмендегідей қорытындылар 

жасауға мүмкіндік берді: 

1. Болашақ мұғалімдерді даярлауда педагогикалық практиканың 

қалыптасу кезеңдері мен болашақ биолог мұғалімдерді даярлауды жаңғырту 

аспектілері және  жоғары оқу орындарындағы болашақ биолог мұғалімдерді 

даярлау үдерісіндеғі «практика» ұғымының мәні мен маңыздылығы сараланды. 

Болашақ биолог мұғалімдердің практикаға бағыттап оқытудың ғылыми-

теориялық негіздері айқындалды. 

ЖОО-ның білім беру жүйесінде болашақ педагогтарды дайындауда 

педагогикалық практиканың әр кезеңдегі даму тарихына тоқталып, шетелдік 

және отандық ғалымдардың зерттеулеріндегі практика барысында болашақ 

мұғалімдердің кәсіби тұлғалық қасиеттерінің маңыздылығын дамыту, 

мұғалімге аса қажетті қасиеттер, болашақ мұғалім оқушы мұқтажын сезінуі, 

қарым-қатынас психологиясын меңгеруі, ата-анасымен байланыстың күшеюі, 

оқушы мінез-құлқының қалыптасуына ықпал ету, педагогикалық практика 

барысында қалыптасатындығына сипаттама берілді.  

2. Биолог студенттердің педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби 

даярлығын қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі ұсынылды.  

Біз, ұсынылып отырған модель мұғалімдерді даярлау талаптарына сәйкес 

педагогикалық білім беруді жаңғырту процесінде биолог-студенттердің 

педагогикалық практикаға бағытталған кәсіби даярлығын қалыптастырудағы 

білім беру үрдісінің үлгісі болып табылады. Зерттеудің  мақсаты, міндеттері, 

мазмұндық-технологиялық жүйесі, алты компоненті айқындалды атап айтсақ, 

мотивациялық, әдіснамалық, әдістемелік, технологиялық, мазмұндық, 

бағалаушы-рефлекциялық компоненттері қазіргі білім беру талаптарына сәйкес 

жасалынды, бағалауда критерийлер, деңгейлер, нәтижесі көрсетілді. 

Құрылымдық-мазмұндық модель бойынша биолог-студенттердің практикаға 

бағытталған кәсіби даярлығын қалыптастыру нәтижесінде педагог- 

биологтардың кәсіби дайындығын қалыптастыруға мүмкіндік берді.  

3. Биология бағытындағы педагогикалық практиканың мазмұндық жүйесі 

ұсынылды. Мұнда, биолог студенттердің теориялық дайындығы биологиялық 

пәндер арқылы жүзеге асырылды және  педагогикалық практиканы өткізудің 

шарттары арқылы педагогикалық іс-әрекеттің субъектісіне айналды, 

педагогикалық іс-әрекетін жобалау және педагогикалық тәжірибесі туралы 
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ойлау қабілеті қалыптасты. Сонымен қатар педагогикалық практикадан  өту 

барысында биолог студенттердің мотивациялық, әдіснамалық, әдістемелік, 

технологиялық, мазмұндық, бағалаушы-рефлексиялық кәсіби қасиеттері 

қалыптасты.  

Педагогикалық практика өткізуге арналған оқу-әдістемелік нұсқаулық 

(«Биология» профилі бойынша) дайындалды. Бұл нұсқаулықта 3-4 курс 

студенттердің көп деңгейлі дайындық жағдайында педагогикалық практиканы 

ұйымдастыру, өткізу тәжірибелері, бақылау-өлшеу материалдары, бағалау және 

практиканы қорытындылау мәселелері жан-жақты қарастырылған.  

4. Тәжірибелік-эксперимент бірнеше кезеңдерден тұрды, атап айтсақ: 

анықтаушы, қалыптастырушы және бақылау. 

Сауалнама арқылы болашақ мұғалімнің білім сапасы мен оның 

мамандыққа деген көзқарасын оқушылармен жұмыс істеуге ынтасын бағалауға 

болатындығымен анықталды. Экспериментте зерттеу жүргізілген екі топта 

ұсынған компоненттер студенттерде толық қалыптаспағандығын көрдік. 

Олардың кәсіби қасиеттерінің қалыптасу деңгейі жоғары және орташа 

деңгейден төмен, ал төмен деңгейден жоғары болды.  Осылайша, анықтау 

кезеңінің нәтижелері көрсеткендей: студенттердің кәсіби педагогикалық 

қасиеттерінің деңгейі жеткіліксіз қалыптасқан, бұл дәстүрлі тәсілдің 

тиімсіздігіне байланысты болып отыр. 

Келесі кезеңде студенттердің теориялық білімі мен практикалық іс –

әрекетін ұштастыруға ұмтылыс жасау үшін, кәсіби қалыптасуы мақсатында біз 

зерттеу жұмысымызда  педагогикалық практика өту барысында 5В011300-

Биология мамандығының 3- 4 курс студенттеріне  тапсырмалар құрастырылып 

ұсынылды.  

Педагогикалық практиканы өткізудің осы жағдайларында студент-

практиканттар өздерін күн сайын педагогикалық жағдаяттарға тап болатын 

жаңашыл мұғалімдер ретінде сезіне алды. 

Соңғы кезеңде - студенттердің кәсіби бағыттылығын анықтауүшін 

диагностикалық тест жүргіздік.  

Жүргізілген диагностикалық тест нәтижесінде студенттердің кәсіби 

қызығушылығы қалыптасқан жоғары балл жинады, ал, кәсіби білуге құштарлық 

білгісі келетіндігін көрсетті орташа балл,  немқұрайлықты студенттер екендігі 

төмен балл көрсеткішінде анықталды.  

Зерттеу нәтижесі бойынша ұсыныстар: 

– болашақ биология мұғалімдерін даярлау процесіне әзірленген 

құрылымдық-мазмұндық модель мен педагогикалық практиканың мазмұндық 

жүйесін енгізу және педагогикалық практика бағыттап оқытудың сапасын 

арттыруды мектепте педагогикалық практикадан өту қызметінде қолдануға 

болады; 

– студенттердің кәсіби дайындығының тиімділігін арттыру үшін 

Педагогикалық практика өткізуге арналған оқу-әдістемелік нұсқаулық 

(«Биология» профилі бойынша) дайындалған нұсқаулықты педагогикалық 
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практикаға енгізу және болашақ педагогтердің кәсіби дайындығын 

қалыптастырудың маңыздылығын тексеруге мүмкіндік береді. 

Ұсынылып отырған диссертациялық жұмыс күрделі және өзекті 

болғандықтан, жоғары педагогикалық оқу орындарында болашақ биолог 

студенттерді практикаға бағыттап оқытуда болашақ педагог маман дайындауға 

бағытталған бір қадам болып табылады. Болашақта осы бағыттағы жұмыстар 

жалғасын табады деп ойлаймыз. Біз ұсынған зерттеу болжамы бойынша 

теориялық және эксперименталды түрде расталды. 
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Оқу-әдістемелік нұсқаулық 
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ҚОСЫМША В 

 

 

Кесте В.1 – Биология мамандығының 3,4- курс студентеріне арналған 

сауалнама 
 

Сұрақтар Максималды балл саны 

Сіз ЖОО-да алған біліміңізге қанағаттанасыз ба:  

а) биологиялық цикл бойынша- 

б) педагогикалық цикл бойынша - 

5 

Мектепте педагогикалық практиканы ұйымдастыру және 

өткізу қандай деңгейде? 

5 

3,4 курс студенттері педагогикалық қызметке қаншалықты 

дайын? 

5 

Сіз қандай сыныптарда жұмыс істегіңіз келеді?   Нақты сыныпты жазыңыз? 

Инновациялық технологиялар туралы біліміңіздің деңгейі 

қандай? 

5 

Педагогикалық практикаға дайындықты қаншалықты 

бағалайсыз? 

5 

Болашақ мамандыққа теориялық дайындықтың деңгейі 

қандай? 

5 

Педагогикалық үдерісте уақытты қалай реттеуге болатынын 

білесіз (уақытты басқару) 

 

5 

Оқушылардың биологиялық білімін бағалаңыз 

 

5 

Мектептегі студенттердің педагогикалық практикасын 

жетілдіру бойынша қандай ұсыныстарыңыз бен тілектеріңіз 

бар? 

Нақты ұсыныстар мен 

тілектер жазыңыз 

 

 
      


