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Зерттеу тақырыбы: Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке даярлау 

Зерттеу мақсаты: Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық 

әрекетке даярлаудың теориялық-әдіснамалық негіздерін айқындау және 

әдістемесін жасау, оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар 

арқылы дәлелдеу, ғылыми-әдістемелік ұсыныстар беру. 

Зерттеу міндеттері:  

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың теориялық-әдіснамалық 

негіздерін анықтау;  

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың мүмкіндіктерін айқындау; 

 болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке 

даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделін жасау; 

 болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке 

даярлаудың әдістемесін жасау, оны педагогикалық эксперименттен өткізу 

және тиімді нәтижелерін оқыту үдерісіне енгізу, ғылыми-әдістемелік 

ұсыныстар беру. 

Зерттеу әдістері:  

 теориялық әдістер: философиялық, психологиялық, педагогикалық 

және әдістемелік еңбектерді талдау, жинақтау, жүйелеу, құрылымдау, жіктеу, 

модельдеу, салыстыру, контент талдау, ассоциациялау, жобалау; 

 эмпирикалық әдістер: ойша эксперимент, сауалнама, әңгімелесу, 

бақылау, кесінді тапсырма орындату, сандық-сапалық тұрғыдан 

математикалық-статистикалық өңдеу. 

Қорғауға ұсынылатын негізгі қағидалар (дәлелденген ғылыми 

болжамдар және жаңа білім болып табылатын басқа да тұжырымдар):  
1. .Инновациялық әрекет – педагогикалық әрекеттің шығармашылық 

дамуының тәсілі; педагогтің инновациялық әрекеті – білім беру үдерісін 

ұдайы жаңартып, қоғамдастықта жұмыс жасай алатын, оқытудың жаңа 

түрлері мен әдістерін құруға қабілеттілігі. «Инновациялық әрекет» пен 

«Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инновациялық әрекетке 

даярлаудың» ұғым, түсінік ретіндегі нақтыланған мәні мен оның құрылымы 

оқыту үдерісін ұйымдастырудың ғылыми-әдістемелік негізін жасаудың 



базасы болып табылады. «Болашақ бастауыш сынып педагогтерінің 

инновациялық әрекетке даярлығы» оның жалпы кәсіби дайындығының 

құрамдас бөлігі ретінде жоғары деңгейдегі ғылыми-педагогикалық әрекетіне 

негіз болатын «инновациялық әрекет» жайындағы білімі мен оқу мен оқыту 

үдерісінде жаңартпалы әрекет түрлерін білуі, инновациялық әрекетке даярлау 

әдістерінің мәнін, қызметін түсінуі, бастауыш білім беруде жаңашылдыққа 

бейімделуі, жаңа идеяларды жүзеге асыруда тәуекелге баруы сияқты бір-

бірімен тығыз байланысқан компоненттерден тұратын тұлғаның кешенді 

сапасы.  

2. Зерттеу барысында айқындалған болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлау мүмкіндіктері жаңартылған 

білім мазмұны жағдайында  білім алушылардың өз бойындағы білімдік, 

рухани, жоғары білікті кәсіби тұлғасына байланысты. Инновация, 

инновациялық әрекет туралы арнайы білім мазмұнын игеру; педагогикалық 

инновациялық технологиялар туралы білім мен дағдыларды және 

ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдалану дағдыларын 

меңгеру; педагогикалық инновацияларға сараптама жасай білу; 

инновациялық идеяны тауып, дамытып, оны жүзеге асыру қабілеттерін 

қалыптастырып, дамыту; инновациялық оқу-тәрбие жүйесін құра білу 

дағдыларын меңгеру мүмкіндіктері болашақ бастауыш сынып педагогтерін 

инновациялық әрекетке даярлауды қамтамасыздандырады. 

3. Болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке 

даярлау үдерісі мотивациялық, когнитивтік, инновциялық-әрекеттік, жеке 

тұлғалық құрамдас бөліктерінің бірлігін, оған сәйкес өлшемдер мен 

көрсеткіштердің біртұтастығы негізінде қарастырылады. Жаңартылған білім 

мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық 

әрекетке даярлаудың құрылымдық-мазмұндық моделі ақырғы нәтижеге 

жетудің теориялық-әдіснамалық  негіздері, дайындау үдерісінің 

компоненттері мен  көрсеткіштері айқындалған, болашақ педагогтер 

даярлаудағы инновациялық әрекеттің зерттеу мәселесін тиімді шешуге 

бағытталған әдістерін, құралдарын сипаттайтын, «даяр» болудың деңгейлері 

айқындалған құрылым болып табылады. Модель болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін кәсіби даярлауды жетілдіруде, жоғары  педагогикалық оқу 

орындарының теориялық және практикалық міндеттерді шешудегі 

инновациялық әрекеттерін жаңғыртуда басшылыққа алатын ғылыми 

негізделген әдістемелік нұсқаулық бола алады. 

4. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлау арнайы әдістемені: «Бастауыш 

білім беруде инновациялық әрекетке даярлау негіздері» атты элективті 

курсын ЖОО педагогикалық үдерісіне енгізгенде және ғылыми 

инновациялық портал жобасын, ұтымды әдістерді, жаңа инновациялық оқыту 

құралдарын қолданғанда нәтижелі болады. 

Зерттеудің негізгі нәтижелерінің сипаттамасы:  

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың теориялық-әдіснамалық 



негіздері анықталды; «Инновациялық әрекет» және «Болашақ бастауыш 

сынып педагогтерінің инновациялық әрекетке даярлығы» ұғымдарының 

мазмұны мен мәні сипатталып, құрылымдалып, нақтыланды; 

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың мүмкіндіктері 

айқындалды; 

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың құрылымдық-мазмұндық 

моделі жасалды; 

 жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ бастауыш сынып 

педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың әдістемесі жасалды, 

оның тиімділігі тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар арқылы тексерілді 

және ғылыми негізделген ұсыныстар дайындалды. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығының 

негіздемесі: 

1-нәтиже – жаңа. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың 

теориялық-әдіснамалық негіздері айқындалады; «Инновациялық әрекет» 

және «Болашақ бастауыш сынып педагогтерінің инновациялық әрекетке 

даярлығы» ұғымдарының мазмұны мен мәні сипатталып, құрылымдалып, 

нақтыланады; 

2-нәтиже – жаңа. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың 

мүмкіндіктерін айқындалады; 

3-нәтиже – жаңа. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі компоненттері мен көрсеткіштері беріліп, 

жоғары, орта және төмен деңгейлері айқындалып жасалды; 

4-нәтиже – жаңа. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында болашақ 

бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке даярлаудың 

әдістемесін жасау, оның тиімділігін тәжірибелік-эксперименттік жұмыстар 

арқылы тексеріліп, ғылыми негізделген ұсыныстар дайындалды. 

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. 

Тоқаев өзінің 2021 жылғы 1 қыркүйектегі Қазақстан халқына Жолдауында: 

«Білім беру жүйесіне жігерлі әрі білікті мамандар қажет. Жоғары оқу 

орындары мамандардың сапалы даярлануына жауап беруге міндетті», – деп 

көрсеткен еді. Сонымен қатар Мемлекет басшысы өзінің сөзінде: «Ғылымды 

дамыту – біздің аса маңызды басымдығымыз... Жалпы, еліміздің білім беру 

және ғылым саласының алдында кезек күттірмес ауқымды міндет тұр. Бұл – 

уақыт талабына сай болуымен қатар, әрқашан бір адым алда жүріп, тың 

жаңалықтар ұсына білу деген сөз», – деп инновациялық әрекетке даяр 

болудың маңызын атап көрсеткені белгілі. 

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

«инновациялық – білім беру консорциумы... технология инновациялар 



негізінде жоғары білікті мамандар даярлау үшін зияткерлік және өзге де 

ресурстарды біріктіретін бірлескен қызмет туралы тең құқықты бірлестік» 

деп көрсеткен. Заңда көрсетіліп отырған ұғым негізгі ұғымдардың бірі бола 

тұрып, ЖОО-да болашақ мамандарды кәсіби даярлау ісінде субъективті 

идеяларды жүзеге асыруға тірек болады. 

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер 

палатасының Басқарма төрағасының 2017 жылғы 8 маусымдағы № 133 

бұйрығына қосымшасындағы «Педагогтің кәсіби стандартында»: 

«Педагогтік іс-әрекет – бұл бір адамның басқа адамға тікелей әрекет 

жасауы емес, олардың өзара әрекеттесуі» деп педагог қызметінің 

маңыздылығына ерекше назар аударған. Кәсіби стандарт «Педагог» білім 

бағдарламаларын қалыптастыруға, оның ішінде білім ұйымдарының 

қызметкерлерін оқытуға, білім ұйымдарының бітірушілері мен 

қызметкерлерін сертификаттауға арналған құжат болып табылады.  

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесінің 

сипаттамасы: Зерттеу жұмысының мазмұны бойынша 10 мақала жарық 

көрді. Соның ішінде 1-еуі Scopus деректер қорына енетін жарияланымда: 

1. «Training of future primary teachers for innovation in the context of the 

updated content of education». World Journal on Educational Technology: 

Current Issues Volume 13, Issue 4, (2021) 758-774, ISSN: 967-979. (Co-

authored by: Stambekova Zh. 50, Zhumabayeva А. 10, Uaidullakyzy Е. 

10, Kaziyev K. 10, Ablyazimova N. 10, Ryskulova А. 10). 

Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті ұсынған 

басылымдарда 4-еуі жарияланды: 

1. Cтамбекова Ж.К. Жaңapтылғaн бiлiм мaзмұны жaғдaйындa 

иннoвaциялық тeхнoлoгияны пaйдaлaну. Хабаршы-Вестник-Bulletin. Серия 

«Педагогика-психология» № 3(79), Алматы 2019 «Қыздар университеті» – 

С. 228-233 (Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі – 100); 

2. Stambekova Zh. Features of interactive forms of learning in the context 

of an updated education program. Абай атындағы ҚазҰПУ-нің 

ХАБАРШЫСЫ, «Психология» сериясы, № 4(61), 2019 ж. (100); 

3. Cтамбекова Ж.К. Бастауыш сынып педагогтарының кәсіби 

даярлығын қалыптастыруда инновациялық әрекеттің тиімділігі. Хабаршы-

Вестник-Bulletin. Серия «Педагогика-психология» № 4 (84), Алматы 2020 

«Қыздар университеті» - С. 171-177 ISSN 2306-5079 (Мақаланы жазудағы 

докторанттың үлесі – 70. Қосалқы авторлар: А.Е. Жұмабаева 20, А.Н. 

Умирбекова, 10); 

4. Cтамбекова Ж.К. Болашақ бастауыш сынып мұғалімін 

инновациялық әрекетке даярлаудың маңыздылығы. Абай атындағы 

ҚазҰПУ-нің ХАБАРШЫСЫ, «Педагогикалық ғылымдары» сериясы, № 2, 

2022 ж. (Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі – 70. Қосалқы автор: 

А.Е. Жұмабаева 30). 

Шет елдік және Отандық халықаралық конференция 

материалдарында басылымдарда 5 мақала жарық көрді: 



1. Cтамбекова Ж.К. Болашақ бастауыш сынып педагогтарын 

инновациялық әрекетке даярлау жолдары. «Білім және ғылымдағы 

инновациялар» атты Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. 

Қазақстан, Алматы обл., «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы 

бойынша педагог қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты», 

Алматы: 22-23 қараша 2018. Б. 131-133. (Мақаланы жазудағы 

докторанттың үлесі – 100); 

2. Cтамбекова Ж.К. «Технология» және «Инновациялық әрекет» 

ұғымдарының мәні. V Халықаралық ғылыми-практикалық конференция 

«Башкар мемлекеттік университеті» (Ресей) «Қ. Жұбанов атындағы Ақтөбе 

өңірлік мемлекеттік университеті» - Стерлитамак-Актобе, 28 наурыз 2019 

ж. Б. 111-115. (Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі – 100); 

3. Cтамбекова Ж.К. Бiлiм беру үдерісінде инновациялық 

технологияларды қолдану. «Білім және ғылымдағы инновациялар» атты 

Халықаралық ғылыми-практикалық конференциясы. Қазақстан, Алматы 

обл., «Өрлеу» «БАҰО» АҚ филиалы «Алматы облысы бойынша педагог 

қызметкерлердің біліктілігін арттыру институты», Алматы: 30 мамыр 2019. 

Б. 441-446. (Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі – 100); 

4. Stambekova Zh. The role of innovation in the updated content of 

education. 8th International Symposium on Social Studies Education 7-9 

November 2019, Ankara/TURKEY Р. 321-327 (Мақаланы жазудағы 

докторанттың үлесі – 100); 

5. Cтамбекова Ж.К. Жаңартылған білім мазмұны жағдайында 

болашақ бастауыш сынып педагогтерін инновациялық әрекетке 

даярлығының мәні. «Заманауи мектепке дейінгі білім беру: 

трансформация, даму векторлары» атты Халықаралық онлайн-

конференциясы. Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті 

«Қыздар университеті» баспасы, Алматы: 24 қараша 2021. Б. 356-360 

(Мақаланы жазудағы докторанттың үлесі – 100). 

Бұл жарияланымдар докторанттың диссертация мазмұнына 

байланысты, алынған нәтижелерге сәйкес негізінен жеке орындаған 

еңбектері болып табылады. 


