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АҢДАТПА 

 

 Зерттеудің тақырыбы: Болашақ мектепке дейінгі  ұйым 

тәрбиешілерінің кәсіби лидерлік әлеуетін дамыту. 

Зерттеудің мақсаты:  Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің 

кәсіби лидерлік әлеуетін дамыту қажеттілігін теориялық тұрғыдан негіздеу, 

әдістемелік кешенін әзірлеу және эксперименттік-педагогикалық жұмыста 

тиімділігін тексеру. 

Зерттеу міндеттері: 

- лидерлік феноменінің қалыптасуы мен дамуын зерттеп, талдау; 

- болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерін дайындауда «кәсіби 

лидерлік әлеует» ұғымының мәнін, құрылымы мен қызметін анықтау;  

- болашақ тәрбиешілердің кәсіби лидерлік әлеуетін дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделін жасау;  

- болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің кәсіби лидерлік 

әлеуетін дамытудың әдістемелік кешенін әзірлеп, эксперименттік 

тәжірибеден өткізу. 

Зерттеу нысаны: жоғары оқу орнында  болашақ мектепке дейінгі 

ұйым тәрбиешілерін кәсіби даярлау үдерісі. 

Зерттеу әдістері: зерттеу мәселелері бойынша теориялық-әдіснамалық 

негіздерін анықтау, философиялық, педагогикалық, психологиялық 

еңбектерге сараптамалық шолу, қорытындылау, салыстыру  т.б., 

эмпирикалық (әңгімелесу, бақылау, тестілеу, сауалнама, педагогикалық 

эксперимент); зерттеу бойынша алынған нәтижелерді өңдеудің 

математикалық-статистикалық әдістері қолданылды. 

 Қорғауға ұсынылатын негізгі ережелер (дәлелденген ғылыми 

гипотезалар және жаңа білім болып табылатын басқа да 

қорытындылар):  

1. «Мектепке дейінгі ұйымның болашақ тәрбиешілерінің кәсіби 

лидерлік әлеуеті» ұғымының мәні,  болашақ тәрбиешінің танымдық іс-

әрекетін болжамдық, стратегиялық мақсат қою тұрғысынан сипаттайтын 

білім, білік, дағды, сапа жиынтығын қамтиды. Тапсырмаларды тиімді жүзеге 

асыру, шығармашылық пен өзгерістерге сезімталдық, өкілеттіктерді беру, 

фрустрацияға қарсы тұру, уақытты ұтымды пайдалану және кәсіпке белсенді 

қызығушылық. 

2. Болашақ тәрбиешілердің кәсіби лидерлік әлеуетін дамыту 

факторлары: мәдени-дамытушылық ортаның шығармашылық кәсіби 

ізденіске және өзгерістерге ұмтылуға әсері; педагогтердің адаптивті-

мотивациялық құзыреттілігінің шығармашылық кәсіби ізденіс пен 

өзгерістерге ұмтылуға, жасампаз, сапалы кәсіби нәтижеге жетуге ықпалы;  



«селф–менеджмент» әдісін іске асыру, креативтілік пен инновациялылыққа, 

бастамашылдыққа және әлеуметтік белсенділікке, харизмаға және 

ынтымақтастыққа бейімділікке қабілеттілікті дамытып, жағымды имидж 

қалыптастыруда өзін-өзі басқаруды, өзін-өзі дамытуды қамтамасыз етеді. 

3. Оқу-тәрбие және сабақтан тыс үдерістерді құрайтын мотивациялық, , 

танымдық, рефлексиялық компоненттер мен көрсеткіштерді, тұлғалық, іс-

әрекеттік, когнитивтік, мотивациялық, орта тұғырлар мен принциптерін 

қамтитын болашақ тәрбиешілердің кәсіби лидерлік әлеуетін дамытудың 

құрылымдық-мазмұндық моделі. Мектепке дейінгі ұйымның болашақ 

тәрбиешілерін зерттелетін кәсіби лидерлік әлеуетінің деңгейін анықтайтын 

мазмұны, қызметі, құралдары негізделетін әдістер мен іс-әрекеттер 

жиынтығынан тұратын құрылым. 

4. «Лидер» клубының бағдарламасы және элективті курсы, болашақ 

тәрбиешілердің  кәсіби  лидерлік  әлеуетінің табысты дамуын қамтамасыз 

ететін дәрістер жинағы, әдістемелік нұсқаулар. 

 Зepттeудiң негізгі нәтижелерінің сипаттамасы: 

болашақ мектепке дейінгі  ұйым тәрбиешілерінің кәсіби лидерлік 

әлеуетін дамытудың теориялық әдіснамалық негіздері анықталып, «кәсіби 

лидерлік әлеует»  ұғымының мәні, құрылымы, қызметі сипатталып, 

зерттеушінің берген өзіндік анықтамасымен толықтырылған; 

- болашақ мектепке дейінгі  ұйым тәрбиешілердің кәсіби лидерлік 

әлеуетін дамытудың компоненттері, көрсеткіштері, мазмұны мен әдістері, 

зерттеу әдістемелері, деңгейлерінен тұратын құрылымдық – мазмұндық 

моделі жасалған; 

- зерттеу барысында «Педагогикалық үдерісті басқарудағы лидерлік» 

элективті курс бағдарламасы, «Педагогикалық үдерісті басқарудағы 

лидерлік» дәрістер жинағы, «Лидер» клубының жұмысын  ұйымдастыруға 

арналған бағдарлама, Абай Құнанбайұлының «Қара сөздеріндегі лидерлік 

идеялары» атты  әдістемелік нұсқаулықтан тұратын оқу-әдістемелік кешен 

дайындалған. 

Алынған нәтижелердің жаңалығы мен маңыздылығын негіздеу: 

Зерттеуде тұжырымдалған әрбір ғылыми нәтижесінің жаңалығының 

дәрежесі келесідей: 

1-жаңа нәтиже. Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің кәсіби 

лидерлік  әлеуетін дамытудың теориялық және әдіснамалық негіздері 

анықталды. 

  2-жаңа нәтиже. Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің кәсіби 

лидерлік әлеуеті тұжырымдамасының мәні, құрылымы мен қызметі 

анықталды. 

3-жаңа нәтиже. Болашақ мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің кәсіби 

лидерлік  әлеуетін дамытудың құрылымдық-мазмұндық моделін құрайтын 

тұжырымдамалық, әдістемелік блоктар, компоненттер, соған сәйкес 

өлшемдер мен көрсеткіштер жоғары, орташа, төмен  құрылым деңгейлері 

анықталды. 



 4-жаңа нәтиже. «Педагогикалық үдерісті басқарудағы лидерлік» 

элективті курсынан, «Педагогикалық үдерісті басқарудағы лидерлік» 

дәрістер жинағынан тұратын мектепке дейінгі ұйымдардың болашақ 

тәрбиешілерінің кәсіби лидерлік әлеуетін дамытуға арналған әдістемелік 

кешен әзірленді.  «Лидер» клубының бағдарламасы, тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс барысында сыннан өткен Абай Құнанбайұлы «Қара 

сөзіндегі лидерлік идеялары» әдістемелік құралы, сонымен қатар жоғарыда 

аталған мәселе бойынша ғылыми негізделген ұсыныстар дайындалды.  

Ғылымның даму бағыттарына немесе мемлекеттік 

бағдарламаларға сәйкестігі: Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 

Заңы,  ҚР «Педагог мәртебесі» Заңы,  Білім берудің барлық деңгейінің 

мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарттары, Педагогтің кәсіби 

стандарты, Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік оқу 

бағдарламалары, Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқытуды дамыту моделі, 

Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешілерінің «Еңбек тәртіп» және лауазымдық 

қызмет нұсқаулығы. Осы аталған құжаттар мектепке дейінгі ұйым 

тәрбиешілерінің кәсіби лидерлік әлеуетін дамытудың өзектілігін айқындауға 

және зерттеу жұмысын жазу барысында басшылыққа алынды.  

Докторанттың әрбір жарияланымды дайындауға қосқан үлесі 

(диссертация авторының  жарияланымның жалпы көлемінен пайызбен 

өлшенген үлесі көрсетілген): 

Диссертациялық жұмыстың мазмұны бойынша барлығы 21 еңбек 

жарияланды, соның ішінде Қазақстан Республикасы Білім және  ғылым 

министрлігінің Білім және ғылым сапасын қамтамасыз ету комитеті ұсынған 

ғылыми басылымдарда – 6 мақала; Scopus базасына енген басылымда 1 

мақала; Халықаралық ғылыми конференция жинақтарында 9 мақала, 1 

дәрістер жинағы,  1 нұсқаулық, 1 бағдарлама. 

1.Organizational technics for developing the leadership potential of students 

in self-government // Cypriot Journal of Educational Sciences. – 2021. – Vol.16, 

Iss.5. – P. 2879-2886. CiteScore 0,8: 33%. (Co-authored by: Alimbekova A., 

Khatifovna A.K.) Мақалада жоғары оқу орнында студенттік өзін-өзі басқару 

әлеуметтік қажеттіліктер, мүмкіндіктер ескерілетін демократиялық 

принципке негізделген шығармашылық белсенділік және жаңа бастаманы 

жүзеге асыруда  өз жауапкершілігімен шешетін студенттердің ерікті 

бірлестігі туралы айтылған. Докторанттың қосқан үлесі  –  60%     

2. Мектепке дейінгі балалардың лидерлік әлеуетін дамыту 

технологиялары // «Қазақстандық  қоғамның  рухани  адамгершілік 

жаңғыруы жағдайындағы ғылыми - зерттеушілік және  білім беру  әрекеті  

әдіснамасының дамуы. Халықаралық ғылыми-әдістемелік конференция 

материалдары. - Алматы. - 2017.- Б. 287-290. (Қосалқы автор: А.А. 

Алимбекова) Докторанттың қосқан үлесі  – 70%         

3. Болашақ бала бақша тәрбиеші маманын кәсіби даярлау үрдісінде 

педагогикалық артистизмге баулудың маңыздылығы. //Абай атындағы 

ҚазҰПУ Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы. №1(57). - Алматы, 

2018 Б.261-265. (Қосалқы автор: А Е Манкеш ) Докторанттың қ үлесі  - 90%         



        4.Педагогикалық артистизм бала-бақша тәрбиешісінің кәсіби 

шеберлігінің ажырамас бөлігі. //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы 

«Педагогика ғылымдары» сериясы. №3(59). - Алматы, 2018 - Б. 265-269. 

Докторанттың қосқан үлесі  –  100%         

        5. Мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің сөйлеу мәдениеті - лидерлік 

әлеуетінің негізгі  құрамдас бөлігі. //Абай атындағы ҚазҰПУ Хабаршы 

«Педагогика ғылымдары» сериясы. №4(60).  –  Алматы, 2018. 

Б.347 -353.(Қосалқы автор:А.А.Алимбекова)  Мақалада болашақ  

тәрбиешілердің  кәсіби лидерлік әлеуетін дамытуда тіл негізгі  

құралы екендігі  және лидерліктің  маңызды әлеуеті  ораторлық  

өнер туралы идеялар айтылған. Докторанттың қосқан үлесі  – 70%         

       6. Некоторые особенности формирования педагогического артистизма 

будущего воспитателя дошкольного образовательного учреждения. 

//Международная научно-практическая конференция «Семья в социально-

культурном пространстве России». - Москва, 2018. - C. 183-186.  

Докторанттың қосқан үлесі  –  100%         

        7. Тәрбиеші жұмысында театрланған педагогиканың элементтерін 

пайдаланудың маңызы туралы //Международная научно-практическая 

конференция «STRATEGICZNE PYTANIA  SWIATOWEJ NAUKI-2018».-

Przemysi Nauka i studia, 2018. - Б.64-69. Докторанттың қосқан үлесі  – 100%         

        8. Болашақ тәрбиешілердің кәсіби лидерлік әлеуетін дамытуда имидждің 

алатын орны //Международная научно-практическая конференция 

«ТЕНДЕНЦII ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ НАУКИ ОСВIТИ В 

УМОВАХ ГЛОБОЛИЗАЦII». - Переяслав-Хмельницкий, 2018. - C.235-237. 

Мақалада педагогикалық имидж болашақ тәрбиешілердің іскерлік 

қатынастарын анықтайтын кәсіби лидерлік әлеуетінің қажетті атрибуты 

болып табылады және бүгінде кәсіби қызметінде табыстылыққа жетудің бір 

бөлігін құрайтыны туралы өзекті мәселелер айтылған.  Докторанттың қосқан 

үлесі  –  100%         

         9. ЖОО-дағы студенттердің лидерлік әлеуетін дамыту болашақ 

мамандарды даярлаудың сапасының артуының кепілі //Абай атындағы 

ҚазҰПУ Хабаршы «Педагогика ғылымдары» сериясы, №3(63) - Алматы,  

2019. - Б. 94-98. Докторанттың қосқан үлесі  - 100%                 

        10. Болашақ тәрбиешілердің лидерлік әлеуеті және оның өзін-өзі дамыту 

мәселесімен өзара байланысы //Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық 

университетінің хабаршысы «Педагогикалық ғылымдар бөлімі», №3(79),-

Алматы,  2019. - Б.241-246.  Мақалада  кәсіби лидерлік әлеуеттің дамуына 

ықпал ететін өзін-өзі дамытудың теориялық және практикалық жолдары 
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