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АҢДАТПАСЫ 

 

Зерттеудің өзектілігі. Қазақстан Республикасында әлемдік білім беру 
кеңістігінің қазіргі заманғы үрдістеріне бағдарланған білім берудің жаңа жүйесін 
қалыптастыру жүріп жатыр. Бұл процесс педагогика ғылымы мен оқу процесінің 
мазмұнына айтарлықтай өзгерістер әкеледі, сонымен қатар қазіргі заман 
мұғалімінің жаңа буынның оқу материалдарын құрастыруда заманауи 
инновациялық тәсілдерді кең тұрғыда меңгеруге құзыретті болуға міндеттейді. 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың «Нұрлы жол - болашаққа бастар жол» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында еліміздің болашағын Қазақстан халқының 
әлеуетін ашу үшін жаңа мүмкіндіктермен байланыстыратын «XXI ғасырдың 
дамыған елі - белсенді, білімді және дені сау адамдар» деп атап көрсетілген. Бұл, 
өз кезегінде, бес институционалдық реформаны,  Ұлттық Жоспарды іске асыру 
және «100 нақты қадам» бағдарламасында 30 дамыған жетекші елге қосылу, он 
жетекші колледждер мен университеттерде білікті кадрлар даярлау және 
халықаралық практикаға сәйкестік жөніндегі ұлт идеясы негізінде мамандардың 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған. 

Зерттелетін мәселе бойынша шетелдік әдебиеттерді талдау жеке пәндерге 
бөлінбестен, жалпы педагогтардың кәсіби құзіреттілік мәселелері кеңінен 
қарастырылатындығын көрсетті. Дж.Брианас, М. Хаберман, Ф. Парсон,            

В.А. Сластенин, П. Расмуссен, Л. Ф. Спирин, Дж. Спринг, Ж. Стейнер-Хамси 

және т. б. ғалымдардың еңбектері сараланды. 
Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға 

арналған мемлекеттік бағдарламасында педагогке де, білім алушыға да 
қойылатын негізгі талаптар қатарына коммуникативтік және кәсіби 
құзыреттілікті дамыту енгізілген. Ғылымның әртүрлі салаларындағы болашақ 
мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамыту проблемалары ресейлік және 
қазақстандық жетекші ғалымдардың  мысалы, С. Я. Батышев, Е. В. Бондаревская, 

Н.Д. Хмель, Ш. Абдраман, Б.А. Абдыкаримов, Г.К. Ахметова, Н. Завалко,           
Қ. М. Кертаева, Б. Т. Кенжебеков, С. З. Қоқанбаев, Н.А. Минжанов,              
Ж.Ж. Наурызбай, К. Құдайбергенова, Р.М. Қоянбаев, Қ. Бөлеев,           
Р.К. Дуйсенбинова, К.Ж. Қожахметова, С. Қалиев, Ә. Табылдиев,             

С.А. Ұзақбаева, Ш. М. Мұхтарова, К.А. Сарбасова және т. б. еңбектерінде 
ашылды, аталған ғалымдар білім беру мазмұнын жаңартудың негізгілерінің бірі 
болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қарастыру қажеттілігі деп атайды. 

Кәсіби білім беру сапасының психологиялық құрылым мәселелері, оның 
ішінде жоғары оқу орындарында оқытудың ерекшеліктері ресейлік және 
отандық ғалымдардың,  В.С. Безруков, В.И. Загвязинский, Э.Ф. Зеер,           
М.В. Калашникова, П.И. Пидкасистый, А.А. Реан, К.В. Адольф,            



В.Н. Введенский, А.А Воротникова, И.А. Зимней, И.Ф. Исаев, И.А. Колесникова, 

Н.В. Кузьмина,  А.К. Маркова, Л.М. Митина, Н.Н. Нацаренус, Н.А. Попованова, 

А.П. Тряпицын, В.В. Егоров, В.С. Портнов, Е.Г. Огольцов, К.М. Арынғазин,           
С.Т. Каргин, Ж.А. Караев, Ж.Ы. Намазбаева, Л.А. Шкутина, Ж. Асанова,           
Л.А. Болетова, К. Жарыкбаев, Р. Айтжанова, С.К. Абилдина, Л.С. Сырымбетова 

және т.б. еңбектерінде ғылыми негізделді. 
Қоғамның жаңа сын-қатерлерін ескере отырып, білім беру сапасының 

өзгеруі білім беру бағдарламаларының жаңа өзгерістерінің мәні мен мазмұнын 
түсінетін мұғалімнің жаңа бейнесінің қалыптасуына негізделуі керек. 

Қазақстан Республикасының қазіргі заманғы білім беру жүйесі әлемдік 
білім беру кеңістігіне енуге бағдарланған, бұл болашақ мұғалімдердің кәсіптік 
даярлығы мен  білім беру қызметтерінің деңгейі әлемдік стандарттар мен 
нормаларға сәйкестігі мәселесін жан-жақты қарастыруға мүмкіндік береді. 
Қазіргі уақытта бүкіл білім беру жүйесінің маңызды аспектісі халықаралық 
еңбек нарығында бәсекеге қабілетті жоғары білікті мамандарды даярлау болып 
табылады. Болашақ мамандарды даярлаудың жаңа тиімді тәсілдерін іздеу 
бірқатар басымдылық міндеттерді жүктейді. 

Оқу нәтижелерін бағалаудағы жаңа қарқын жоғары оқу орнының түлегі 
қажетті білім көлеміне ие болып қана қоймай, сонымен қатар жоғары оқу 
орнында алған құзыреттіліктерін одан әрі тәжірибеде дамыта алатындығын 
көрсетеді. Бұл қазіргі білім берудегі құзыреттілік тәсіліне көшуді анықтайды. 

Жоғары білім республика экономикасының барлық салалары үшін ғылыммен 
және өндіріспен кірігуде құзыретті және бәсекеге қабілетті мамандарды кәсіби 
даярлауды қамтамасыз етуде маңызды рөл атқарады. 

Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 
жоспарында, Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңында 

болашақ мұғалімдерді даярлаудың тиімділігін арттыру қажеттілігі айтылған. 
Бірақ, психологиялық-педагогикалық әдебиеттерде болашақ география 

мұғалімінің кәсіби құзыреттілік мәселелері толық зерттелмеген: болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігінің нақты анықтамасы жоқ; 
болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
процесінің құрылымы жеткіліксіз ашылған. Сондықтан болашақ география 
мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастыру мәселесі мен болашақ география 
мұғалімінің кәсіби қасиеттерінің мазмұны мен ерекшеліктері туралы теориялық 
идеялардың зерттелмеуі арасындағы объективті қайшылықтарды шешуге 
бағытталған кешенді шараларды құру және қолдану қажет. Бұл қарама-

қайшылық жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың заманауи тиімді жолдарын анықтауда зерттеу 
мәселесін тудырады. 

Аталған мәселелердің зерттеу деңгейін ескере отырып, «Болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру: мәні, 
мәселелері мен перспективалары» атты зерттеу тақырыбы анықталды. 

Зерттеудің мақсаты-болашақ география мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру бойынша шаралар кешенін теориялық және 
әдіснамалық негіздеу. 



Зерттеу нысаны-жоғары оқу орнындағы кәсіби дайындық процесі. 
Зерттеу пәні - жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерінің 

кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру. 
Зерттеу гипотезасы. Егер оқу-тәрбие жұмысының процесі кәсіби 

құзыреттіліктің негізгі компоненттерін (гносеологиялық, аксиологиялық, 
праксиологиялық және кәсіби-жеке) қамтыса, психологиялық, педагогикалық, 
ұйымдастырушылық-дидактикалық жағдайлар сақталса, онда болашақ 
география мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру процесінің тиімділігі 
артады. 

Болашақ география мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін қалыптастырудың 
шарты ретінде оқу процесінің моделі теориялық негізделген және 
эксперименталды түрде тексерілген. 

Қойылған мақсатқа және гипотезаға сүйене отырып, зерттеу объектісі мен 
тақырыбына сәйкес келесі міндеттер анықталды: 

1) географ-студенттің кәсіби құзыреттілігінің мәнін, құрылымын және 
ерекшелігін сипаттау; 
2) болашақ география мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың 
заманауи нәтижелі жолдарын анықтау; 
3) болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
мақсатында оларды даярлау бағдарламасының бейімделген моделін 
тәжірибелік-эксперименттік жолмен дайындау және тексеру. 
Зерттеудің жетекші идеясы: әлемдік инновациялардың талаптарына 

сәйкес жоғары білім берудің мазмұны мен әдістерін жаңғырту. 
Зерттеудің теориялық негіздері: құзыреттілік тәсіл (А.К. Маркова,            

А.А. Вербицкий, Б.Т. Кенжебеков, Г.Ж. Менлибекова және т. б.); жүйелік тәсіл 

(В.В. Краевский, Н. В.Кузьмина және т. б.); тұлғалық (В. В. Сериков,            
В.А. Сластенин, И.С. Якиманская және т. б.); мәдениеттану (Л.А. Федосеева,           
Б.С. Гершунский, И.Ф.Исаев және т. б.); синергетикалық (П.К. Анохин,               
З.Ж. Жанабаев және т.б.); рефлексивті (В.В. Давыдов, А.Н. Леонтьев,           
Б.Д. Эльконин және т.б.).  

Зерттеудің әдіснамалық негіздері: Жеке құзіреттіліктің мәні 
құбылыстардың өзара байланысы мен сабақтастығының философиялық, 
логикалық принциптеріне негізделген, сонымен қатар педагогикалық және 
психологиялық еңбектермен, тұжырымдамалармен, кәсіби педагогикалық 
қасиеттерді, құзыреттіліктерді, мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін, болашақ 
мұғалімдерді даярлаудың психологиялық-педагогикалық, әдістемелік, 
технологиялық негіздерін қалыптастыру туралы ғылыми еңбектермен 
анықталады. 

Зерттеу көздері: философтардың, психологтардың, педагогтардың және 
педагогика мен психология, география бойынша мамандардың зерттеу пәні 
бойынша ғылыми еңбектері, Қазақстан Республикасының "Білім туралы" Заңы; 
Қазақстан Республикасының "Педагог мәртебесі туралы" Заңы; Қазақстан 
Республикасының міндетті білім және жоғары білім берудің мемлекеттік 
стандарттары; Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің білім 
беруге байланысты нормативтік құжаттары; Қазақстан Республикасында білім 



беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 
ғылыми-педагогикалық мерзімді басылым және автордың педагогикалық 
тәжірибесі. 

Зерттеу әдістемесі: 
Зерттеуде келесі әдістер жүйесі қолданылды:  
Теориялық: философиялық, социологиялық, психологиялық-

педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді талдау; бұрын орындалған 
диссертациялық зерттеулердің тарихи, тұжырымдамалық талдауы; модельдеу; 
эмпирикалық материалдарды синтездеу; кәсіби мұғалімдердің педагогикалық 
тәжірибесін жинақтау.  

Эмпирикалық: бақылаушылық - тікелей, жанама және қосылған бақылау; 
диагностикалық-сауалнама жүргізу, сұхбаттасу, тест тапсырмалары; 
эксперименттік - айқындаушы және қалыптастырушы эксперименттер, (микро) 
оқыту; сандық-зерттеу барысында алынған эксперименттік деректерді өлшеу 
және математикалық өңдеу әдістері, олардың жүйелі және сапалы талдауы, 
графикалық интерпретациясы;  зерттеу материалы мен алынған нәтижелерді 
дескриптивті сипаттау және ауызша бекіту. 

Зерттеудің практикалық маңыздылығы. Зерттеу барысында алынған 
теориялық принциптер мен тұжырымдар оқыту мазмұнын жаңарту үшін 
практикалық оқу материалдарын жаңартуға мүмкіндік берді. 

Жоғары оқу орындарында «Сандық карталарды құру технологиялары» 

элективті курс бағдарламасын пайдалану арқылы болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін жаңғырту және арттыру. 

Қорғауға шығарылатын негізгі ережелер: 
1. Болашақ география мұғалімінің кәсіби құзыреттілігі төрт компоненттен 

тұрады: гносеологиялық, аксиологиялық, праксиологиялық, кәсіби және жеке. 
2. «Сандық карталарды құру технологиялары» элективті курсының 

мазмұны және ұсынылатын оқыту әдістері студенттердің білімін, ақпараттық 
дағдыларын қалыптастыру үшін негіз болып табылады. 

3. Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
үдерісінің құрылымдық моделі оқытудың тұжырымдамалық негіздеріне, 
принциптеріне, функцияларына, диалогтық технологияларына сүйену арқылы 
апробацияланды. 

Жұмыстың ғылыми жаңалығы және теориялық маңыздылығы:  
1. географ-студенттің кәсіби құзіреттілігінің мәні, құрылымы және 

ерекшелігі айқындалды;  
2. болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастырудың тиімді шарттарының кешені анықталды;  
3. болашақ география мұғалімінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

жүйесі ретінде студенттерді даярлау бағдарламасының бейімделген моделі 
әзірленіп, апробацияланды. 

Зерттеу базасы: «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» 
КЕАҚ, «Семей қаласының Шәкәрім университеті» КЕАҚ, Қазақстан 
Республикасы Алматы облысының жалпы білім беретін мектептері. 



Зерттеу кезеңдері: анықталған міндеттерге сәйкес болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру бойынша тәжірибелік-

эксперименттік жұмыс үш кезеңде жүргізілді. 
Бірінші кезеңде (2017-2018 жылдар) зерттеудің проблемалары, 

мақсаттары мен міндеттері айқындалды, зерттеудің ғылыми аппараты әзірленді. 
Отандық және шетелдік іргелі зерттеулерді талдау мәселенің теориялық және 
әдіснамалық негіздерін анықтауға мүмкіндік берді. Тақырып бойынша 
материалдар сұрыпталып, жиналды. Ғылыми мақалалар дайындалып, 
жарияланды. Эксперименттік алаңдар анықталды, эксперименттік жұмыс 
жоспары жасалды, таңдау курстарына арналған оқу жоспары құрастырылды. 

Екінші кезеңде (2018-2019 жылдар) теориялық материалдарды жүйелеу 
жалғастырылды, анықтау эксперименті барысында болашақ мұғалімдердің 
бастапқы білім деңгейлері тест, сауалнамалар арқылы тексеріліп, нәтижелері 
қорытындыланды және қалыптастырушы эксперимент жүргізілді. 

Үшінші кезеңде (2019-2020 жылдар) студенттер үшін әзірленген 
элективті курс, іріктелген әдістер сынақтан өткізіліп, практикаға енгізілді. 
Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың нәтижелері құрылым бойынша 
талданды, өңделді, жүйеленді. Ұсыныстар жасалды, диссертация талаптарға 
сәйкес дайындалды. 

Зерттеу нәтижелерін апробациялау: Диссертациялық жұмыс 
нәтижелерінің мазмұны 11 ғылыми жарияланымда, оның ішінде 2 - Scopus 

библиографиялық және реферативті деректер базасына енген журналдарда, 3 - 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің Білім және ғылым 
саласындағы бақылау комитеті ұсынған баспа басылымдарында, 1- шетелдік 
рецензияланатын журналда,  5 – халықаралық және республикалық ғылыми-

практикалық конференция материалдарында жарақтандырылды: 

1. Conditions for the Formation of Professional Competence of an Intending 

Geography Teacher // Revista ESPACIOS. ISSN 0798 1015, Volume 40, 

Issue 20, (2019) 10-19 р. 
2. The effectiveness of interactive teaching methods in the professional training 

of pre-service geography teachers // Cypriot Journal of Educational Sciences 

ISSN: 1305-905X, Volume 16, Issue 4, (2021) 1976-1996 р. 
3. Профессиональное саморазвитие как условие развития личности 

будущего учителя географии // Международный научно-популярный 
журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА», №1 (54), Астана, 2018. – 

С. 50-52. 

4. Педагогические условия формирования компетенций учителя 
географии в процессе обучения // Международный научно-популярный 
журнал «НАУКА И ЖИЗНЬ КАЗАХСТАНА», №10/2, Алматы, 2019. – 

С. 195-201. 

5. Значение педагогической практики в становлении будущих учителей 
географии // Вестник ЗКГУ, № 4 (76), Уральск, 2019. – С. 149-153. 

6. Mastering professional competences of students-geographers // International 

scientific journal «SCIENCE AND WORLD», № 7 (59), Volgograd, 2018. 
– 91-94 р. 



7. Формирование методологической компетентности будущего учителя 
географии средствами модульного обучения // Материалы 
международной научно-практической конференции «Ұлы дала 
Астанасы», посвященная 25-летию Астаны, г. Семей, 2018. – С. 109-112. 

8. Духовно-нравстенное воспитание учащихся на уроках географии // 

Материалы республиканского научно-практического симпозиума 
«Ұлттық рухани құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық 
технологиялар», Талдыкорган, 2018. – С. 51-54. 

9. The value of teaching practice in the development of professional 

competencies of future teachers (on the example of a geography teacher) // 

Материалы Международной научно-практической конференции 
«Молодежь –движущая сила образования, науки и общества», г. 
Талдыкорган, 2019. – С. 10-14. 

10. Творческий подход в профессиональном развитии педагога // Сборник 
статей XIV Международной научно-практической конференции 
«Актуальные вопросы современной науки и образования», г. Пенза, 
2021. – С. 181-184. 

11. Psychological aspect of teacher professional competence formation // 

Материалы Международной онлайн-конференции «Компетентностный 
подход в образовании: тенденции и проблемы», г. Нижний-Новгород, 
2021. – С. 89-92.   

Диссертацияның көлемі мен құрылымы: диссертацияның мазмұны 
кіріспеден, екі тараудан, қорытындыдан, пайдаланылған дереккөздердің 
тізімінен, қосымшалардан тұрады. 

Кіріспеде зерттеудің өзектілігі, тақырыбы, мақсаты, болжамы, міндеттері, 
басшылық идеялары, теориялық және әдіснамалық негіздері, дереккөздері, 
әдістері, зерттеудің негізгі кезеңдері мен негіздері, қорғауға шығарылатын 
қағидаттар, ғылыми жаңалықтар, зерттеудің теориялық және практикалық 
маңыздылығы, нәтижелердің шынайылығы қамтылған. 

«Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың теориялық негіздері» атты бірінші тарауда болашақ 
мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің мәні мен құрылымы, зерттеудің бастапқы 
ұғымдарына сипаттама берілген; болашақ география мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың педагогикалық шарттары талданған; болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың құрылымдық-

мазмұндық моделі әзірленіп, сипатталған. 
«Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыруды тәжірибелік - эксперименттік зерттеу» атты екінші 
тарауда болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
бойынша анықтайтын эксперименттің нәтижелері, болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың мазмұны мен әдістері, 
сондай-ақ зерттелетін мәселенің қалыптастырушы экспериментінің нәтижелерін 
талдау мен түсіндіру қамтылған. 

Қорытындыда  зерттеу нәтижелері бойынша тұжырымдар жасалып, 
ғылыми ұсыныстар берілді. 



Диссертациялық жұмысқа «Сандық карталарды құру технологиялары» 

элективті курсының мазмұны, «Ілияс Жансүгіров атындағы Жетісу 
университеті» КеАҚ және «Семей қаласының Шәкәрім атындағы университеті» 

КеАҚ оқу процесіне зерттеу нәтижелерін енгізу актілері тіркеледі. 


