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НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР 

 

Осы диссертацияда келесі стандарттар мен құжаттарға сілтемелер 
пайдаланылды: 

Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2020-2025 жылдарға 
арналған мемлекеттік бағдарламасы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 
жылғы 27 желтоқсандағы № 988 қаулысы, Астана қаласы. 

«Педагог мәртебесі туралы» 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VI 

Қазақстан Республикасының Заңы. 
Мемлекет Басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың 2021 жылғы 1 

қыркүйектегі «Халық бірлігі және жүйелі реформалар – елдің өркендеуінің 
берік негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауы. 

«Педагог» кәсіби стандарты («Атамекен» Қазақстан Республикасы 
Ұлттық Кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8 
маусымдағы № 133 бұйрығы). 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» 2007 жылғы 27 шілдеде 
№319-III Заңы.  (20.02.2021 ж. өзгерістер және толықтырулармен). 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2019 жылғы 15 
сәуірдегі № 145 "Рухани жаңғыру"бағдарламасын іске асыру жағдайында 
тәрбиенің тұжырымдамалық негіздерін қабылдау туралы бұйрығы. 

Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2020 
- 2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы (Қазақстан Республикасы 
Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 988 Қаулысы). 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру 
Қағидалары (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 
жылғы 12 қазандағы № 563 бұйрығына қосымша). 

2015-2019 жылдарға арналған «Нұрлы Жол» Жаңа Экономикалық саясат 
және Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамыту» 
мемлекеттік бағдарламасы. 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 
қазандағы № 604 бұйрығымен бекітілген Жоғары білім берудің мемлекеттік 
жалпыға міндетті стандарты. 

Білім және ғылым министрінің Қазақстан Республикасы 2010 жылғы 19 
наурыздағы № 130 жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің 
мемлекеттік жалпыға міндетті стандартын бекіту туралы. 

Еуропалық жоғары білім кеңістігінде (ESG) жоғары білім сапасын 
қамтамасыз ету үшін стандарттар мен нұсқаулықтар. 
 ГОСТ 7.1-84 Ақпарат, кітапхана және баспа ісі стандарттары жүйесі. 
Құжаттың библиографиялық сипаттамасы. Құрастырудың жалпы талаптары 
мен ережелері. 
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АНЫҚТАМАЛАР 

 

Осы диссертацияда тиісті анықтамалары бар мынадай терминдер 
қолданылады: 

Құзырет - жеке тұлға ішіндегі өзара байланысты қасиеттердің (білім, 
дағды, дағды, іс-әрекет тәсілі) жиынтығы.  

Құзіреттілік - практикалық және теориялық мәселелерді практикада, 
күнделікті өмірде шешу үшін білім мен дағдыларды қолдану мүмкіндігі. 

Кәсіби құзыреттілік - оқытушылық қызметті жүзеге асыруға дайындығы 
мен қабілетін анықтайтын кәсіби білімнің немесе жеке сипаттамалардың 
жиынтығы. 

Болашақ география мұғалімінің кәсіби-педагогикалық дайындығы - 

педагогикалық іс-әрекеттің басталуына дейінгі оның жағдайы, яғни саналы 
түрде таңдалған педагогикалық мамандық саласындағы алған білімі, танымы, 
дағдылары,  оның жеке қасиеттері, педагогикалық іс-әрекет арқылы өзін 
көрсете білу, өзінің кәсіби мүмкіндіктерін үнемі жетілдіруге ұмтылу. 

Интеграция - экономикадағы, әлеуметтік және саяси салалардағы 
халықаралық қатынастарды дамытудағы жаңа кезең. 

Инновация ( көне латын тілінде – innovato, ағылшынша - innovation -

жаңашылдық) - оның дамуының алдыңғы сатыларында болмаған, бірақ осы 
сатыда пайда болған және онда танылған ("әлеуметтендірілген") мәдениет 
құбылыстары; символдық түрде және (немесе) іс-әрекеттің тәсілдерін, 
тетіктерін, нәтижелерін, мазмұнын өзгерту арқылы қызметте бекітілген 
(тіркелген). 

Пәнаралық интеграция - болашақ мұғалімдерді даярлаудың барлық 
кезеңдеріндегі білім мен тәжірибенің бірлігі.  

Жеке тұлға - әлеуметтік қатынастар мен саналы әрекеттердің субъектісі 
ретінде жеке тұлға. 

Ақпараттандыру - ғылымның дамуының нәтижесі ретінде педагогиканы 
оқыту процесінде жаңа ақпараттық технологиялар мен телекоммуникациялық 
құралдарды пайдалану, сондай-ақ педагогикалық білімді жаңа ақпаратпен 
толтыру. 

Әдісі (грек. "Methodos") -  іс-әрекеттің соңғы бағыты белгілі бір жолмен 
жүзеге асырылатын тәсіл. 

Жаңа формация мұғалімі - бұл рухани-адамгершілік, азаматтық 
жауапты, белсенді-жасампаз, экологиялық мәдени, шығармашылық, 
рефлексияға, өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі жүзеге асыруға қабілетті, 
әдіснамалық, зерттеушілік, дидактикалық-әдістемелік, әлеуметтік  жеке, 
коммуникативті, ақпараттық және басқа да құзыреттілік түрлерінің 
қалыптасуының жоғары деңгейімен сипатталатын тұлға. 

Модель-зерттеу басқа жүйе туралы ақпарат алу құралы ретінде қызмет 
ететін жүйе; нақты процесті, құрылғыны немесе тұжырымдаманы ұсыну.  

Білім беру моделі -  білімге белгілі бір көзқарасты, оның адам мен қоғам 
өміріндегі рөлін елестететін ақыл-ой жүйесі. 

Модельдеу- педагогикалық процестің теориялық тұжырымдамасы. 
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Модель жағдайды, байланыстарды, педагогикалық процестің элементтер 
жүйесін көрсетеді. 

Педагогикалық жүйе-білім беру және даму мақсаттары үшін адаммен 
өзара байланысты бірқатар құрылымдар мен компоненттерден тұратын 
педагогикалық процесс. 

Мәдениет-адамдардың туған жерінде жинақталған өмірлік тәжірибе, 
тәрбие мен өмір салтын қалыптастыру. 

Студентке бағдарланған оқыту - нәтижелі тәсіл арқылы олардың 
дербестігі мен сыни қабілетін жақсартуға бағытталған, басқа оқу ортасында 
оқитын студенттер үшін сапалы трансформация процесі. 

Кредиттік оқыту технологиясы-жоғары білімді шығармашылық 
тұлғаны дамытуға бағытталған, дараландыру, білім беру траекториясын таңдау 
және кредиттер түрінде білім көлемін есепке алу негізінде өз бетінше білім алу 
және білімді шығармашылық игеру деңгейін арттыратын білім беру жүйесі. 

Блум таксономиясы-1956 жылы американдық психолог Бенджамин 
Блум ұсынған танымдық саладағы педагогикалық оқу мақсаттарының жіктелуі 
және ойлау дағдыларының алты деңгейін қамтиды: білім, түсіну, қолдану, 
талдау, синтез, бағалау. 

Рефлексия (көне латын тілінде. reflexio-артқа айналдыру) - субъектінің 
назарын өзіне, атап айтқанда, оларды қайта ойластыру мақсатында өзіндік 
белсенділік өнімдеріне аудару. 
 Жүйе (грек тіл. Systëma-бүтін, бөліктерден құралған, қосылыс) - бір-

бірімен қарым-қатынаста және байланыста болатын, белгілі бір тұтастықты, 
бірлікті құрайтын элементтер жиынтығы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/
https://translate.google.kz/
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БЕЛГІЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 
 

Осы диссертацияда келесі белгілер мен қысқартулар қолданылады:  
ТМД – Тәуелсі мемлекеттер достастығы 

КСРО– Кеңестік Социалистік Республикалар Одағы 

ҚР - Қазақстан Республикасы 

ЖОО – Жоғары оқу орны 

ҰБТ – Бірыңғай ұлттық тестілеу 

ЮНЕСКО - Біріккен Ұлттар Ұйымының білім, ғылым және мәдениет 
 мәселелері  жөніндегі ұйымы. 

БҰҰ – Біріккен ұлттар ұйымы 

АҚШ – Америка Құрама Штаттары 

БАҚ – Бұқаралық ақпарат құралдары 

ҚР МЖМБС - Қазақстан Республикасының мемлекеттік жалпыға 
 міндетті білім беру стандарты  

ҚР ҰҒА– Қазақстан Рспубликасының Ұлттық ғылым академиясы 

ХҒТК - Халықаралық ғылыми-тәжірибелік конференция  

PhD - Философия ғылымдарының докторы 

І. Жансүгіров ат. ЖУ – Ілияс Жансүгіров атындағы Жетысу 
 университеті  

МУ – Мемлекеттік университет 

ЖЖОБҰ – жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымы 

ББ – Білім беру бағдарламасы 

ЖБП –жалпы білім беру пәні 
БП – Базалық пән 

ПП – Профилдік пән 

МК –  Міндетті компонент 

ЖООК – Жоғары оқу орны компоненті 
ТК – Таңдау компоненті 
АКТ –Ақпараттық-коммуникативтік технология 

БӨЖ – Білім алушылардың өздік жұмысы 

БТД –Білім, таным  және дағды 

ЭТ - Эксперименттік топ  

БТ - Бақылау тобы 
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КІРІСПЕ 

 

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 [1]. 
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 [2]. 

Зерттелетін мәселе бойынша шетелдік әдебиеттерді талдау жеке пәндерге 
бөлінбестен, жалпы педагогтердің кәсіби құзіреттілік мәселелері кеңінен 
қарастырылатындығын көрсетті. Дж.Брианас. [3], М. Хаберман [4], Ф. Парсон 
[5], В. А. Сластенин [6], П. Расмуссен [7], Л. Ф. Спирин [8], Дж. Спринг [9], Ж. 
Стейнер-Хамси [10] 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 [11]. Ғылымның әртүрлі салаларындағы 
болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін дамыту проблемалары ресейлік 
және қазақстандық жетекші ғалымдардың  мысалы, С. Я. Батышев [12],                    
Е.В. Бондаревская [13], Н.Д. Хмель [14], Ш. Абдраман [15], Б.А. Абдыкаримов 
[16], Г.К. Ахметова [17], Н. Завалко [18], Қ.М. Кертаева [19], Б. Т. Кенжебеков 
[20], С. З. Қоқанбаев [21], Н.А. Минжанов [22], ж. Ж. Наурызбай [23],            
К. Құдайбергенова [24],  Р.М. Қоянбаев [25], Қ. Бөлеев [26], Р. К. Дуйсенбинова 
[27], К.Ж. Қожахметова [28], С. Қалиев [29], Ә. Табылдиев [30], С. А. Ұзақбаева 
[31], Ш. М. Мұхтарова [32], К. А. Сарбасова [33] 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 [34], В.И. Загвязинский [35],            
Э.Ф. Зеер [36], М.В. Калашникова [37], П.И. Пидкасист [38], А.А. Реан [39] К.В. 
Адольф [40], В.Н. Введенский [41], А.А Воротникова [42], И.А. Зимней [43], 
И.Ф. Исаев [44], И.А. Колесникова [45], Н.В. Кузьмина [46],           
А.К. Маркова [47], Л.М. Митина [48], Н.Н. Нацаренус [49], Н.А. Попованова 
[50], А.П. Тряпицын [51], В.В. Егоров [52], В.С. Портнов [53], Е.Г. Огольцов 
[54], К.М. Арынғазин [55], С.Т. Каргин [56], Ж.А. Караев [57],            
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Ж.Ы. Намазбаева [58], Л.А. Шкутина [59], Ж. Асанова [60], Л.А. Болетова [61], 
К. Жарыкбаев [62], Р. Айтжанова [63], С.К. Абилдина [64],           
Л.С. Сырымбетова [65] 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 [66], Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» 

Заңында [67] 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 және 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 
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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 [68], 
А. А. Вербицкий [69], Б.Т. Кенжебеков [70], Г.Ж. Менлибекова [71] және т. б.); 
жүйелік тәсіл. (В.В. Краевский [72], Н. В.Кузьмина [73] және т. б.); тұлғалық 
(В. В. Сериков [74], В. А. Сластенин [75], И.С. Якиманская [76] және т. б.); 
мәдениеттану (Л. А. Федосеева [77], Б.С.Гершунский [78], И.Ф.Исаев [79] және 
т. б.); синергетикалық (П.К. Анохин [80], З.Ж. Жанабаев [81] және т.б.); 
рефлексивті (В.В. Давыдов [82], А.Н. Леонтьев [83], Б.Д. Эльконин [84] 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 
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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: «І. Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ, 
«Семей қаласының Шәкәрім университеті» КЕАҚ. 

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

Зерттеудің негізгі ережелері мен нәтижелері Ілияс Жансүгіров атындағы 
Жетісу университетінің «Педагогика және психология», «География» білім 
беру бағдарламаларының бағыты бойынша ғылыми-әдістемелік семинарларда, 
сондай-ақ Вильнюс университетінің философия факультетінде ғылыми 
тағылымдамадан өту кезінде (Вильнюс қ., Литва) тыңдалып, талқыланды. 

Бұдан басқа, ғылыми-зерттеу жұмысының нәтижелері «Ұлттық рухани 
құндылықтарды дамыту мақсатындағы инновациялық технологиялар» 

республикалық ғылыми – практикалық симпозиумында (Талдықорған қ., 2018 
ж.), «How to Get Published in Scientific Journals» семинарында (Бурса қ., Түркия, 
2019 ж.), «Innovative Teaching» воркшопында (Вильнюс, Литва, 2019 ж.), «Білім 
берудегі құзыреттілік тәсіл: үрдістер мен проблемалар» халықаралық онлайн-

конференциясында ұсынылды (Чебоксары қ., Ресей). 
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. 

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. 



12 

 

«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 қоса берілген. 
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 1 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың теориялық негіздері 
 

 1.1 Зерттеудің бастапқы ұғымдарының сипаттамасы, болашақ 
мұғалімдердің кәсіби құзіреттілігінің мәні мен құрылымы 

 

 Қазір мектептерде мұғалімдердің оқуда және оқушылардың жетістігінде 
шешуші рөл атқаратынын хабарлайтын кең білім базасы бар. Зерттеулер 
көрсеткендей, мұғалім-оқушылардың өзара іс-қимылы мен оқытуы 
айналасында тиімді мектептер салуға болатын іргетас болып табылады. Бiлiм 
берудiң «негiзгi драйверi», педагог құзыретi жөнiндегi әлемдiк зерттеулер 
оқушылардың еңбек өнiмдiлiгiн және жалпы жұмыс сапасын арттыруға 
мүмкіндік беретін оқытуды жетiлдiру жолдарын басшылыққа алудың 
тәжірибелердің стратегияларын, практикаларын, ережелерiн ұсынады.  
 Жалпы педагогикалық әдебиеттегі «құзірет» ұғымы білімді, дағдыны, 
қабілеттерді (мазмұндық бөлікті), кәсіби шеберлік деңгейін және тұлғаның 
құрылымын (құрылымдық сипаттамасын), маманның алдағы жұмысқа 
дайындығын (жеке тұлғаның жағдайына тән) қамтиды. Жалпы «құзыреттілік» 
ұғымының мәнін қарастырайық.  
 И.Я. Кривидина «құзыреттілік» ұғымын құзіретті сын есімнің мағынасы 
бойынша қасиет ретінде анықтайды [85]. Сөйтіп, "құзіретті" терминінің 
мағынасын қарастыру қажеттілігі туындайды. Әр түрлі педагогикалық 
дереккөздерде бұл ұғым білімді, білімді, қандай да бір салада беделді, не кез 
келген салада берік білімге ие деп қарастырылады. Ғалымдар Е.M. Кузьмина 
[86], Ю.Н. Емельянов [87] «кәсіби педагогикалық құзыреттілік» терминін 
енгізді. Бұл термин практикалық міндеттерді шешуде ғылыми-практикалық 
білім қалыптастыру үшін мұғалімнің іргелі дағдыларының жиынтығы ретінде 
қарастырылды. 
 Білім беру саласындағы құзыреттілік тәсілін қарастырғанда «құзырет» 
және «құзыреттілік» ұғымдарын ажырату қажет. Осы ұғымдарды анықтау 
барысындағы даулар қазіргі уақытқа дейін жалғасып отыр. 
 Еуропалық біліктілік шеңберінің контекстінде «құзыреттілік білімді, 
дағдыларды және жеке, әлеуметтік, әдіснамалық қабілеттерді еңбек немесе оқу 
қызметінде, кәсіби және жеке дамуында пайдаланудың дәлелденген қабілетін 
білдіреді» деп берілген. 

 IEEE Reusable Competency Definition (RCD) анықтамасына сәйкес 
"құзырет оқыту, тәрбиелеу немесе оқыту контекстiнде сипатталуы мүмкiн 
бiлiмнiң, бiлiктiлiктiң, қарым-қатынастың, қабiлеттiлiктiң немесе бiлiм беру 
мақсатының кез келген түрi ретiнде айқындалады". 
 TENCompetence анықтамасы бойынша, «құзіреттілік - актердің белгілі 
бір жағдайда туындауы мүмкін сыни оқиғалардың, проблемалардың немесе 
міндеттердің белгілі бір кластарын шешуге бағалау қабілеті». 

Болгар өнеркәсіптік бірлестігінің құзыреттіліктерді бағалауда қолданатын 
әдіснамасын MyCompetence ақпараттық жүйесі (http://en.mycompetence.bg) 
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құзыреттіліктің белгілі бір деңгейіне жету адамның өз мінез-құлқына әр түрлі 
дағды элементтерін біріктіру және ықпалдастыру қабілетінің көрінісі ретінде 
өткен тәжірибеден кәсіби, жеке қасиеттерін біліп, қарастыруға болады деп 
санайды.Талдау нәтижелеріне сүйене отырып, құзырлылықты адамның «багаж» 
білімінің бір түрін білдіретін бастапқы санат деп атауға болатынын айтуға 
болады. 

Педагогикалық кәсіби құзыреттілікті  негіздеу бағытындағы зерттеулер 
(И.А. Зимняя [88], А.В. Хуторская [89], т.б.) түрлі ғалымдардың мұғалімнің 
құзырына сан жағынан да (отыз тоғызға дейін) және сапалық жағынан да әр 
түрлі мазмұн беретінін дәлелдейді.  

Бұл анықтамаларда түбегейлі айырмашылықтармен қатар ортақ 
ерекшеліктер де жеткілікті: кейбір жағдайларда тәжірибе мен білім негіз болып 
табылса, басқаларында - «мәселелер ауқымы» деген абстрактілі ұғым кездеседі.  
 Ғалымдар Е.Ю.Петрова, Т.В. Ершова өз зерттеулерінде Г.Вайнердің 
анықтамасын негізге алады, ол құзіретті адамның еңбекке, оқуға, саясатқа, 
жалпы қоғамға барабар бағдары ретінде қарастырады. Бұл бағалау бізге «кәсіби 
құзыреттілік» ұғымын анықтауға жол ашады[90]. 
 Сөйтіп, мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі дегеніміз - сапалы 
педагогикалық қызмет үшін қажетті кәсіби және жеке қасиеттер жиынтығы 

болып табылады. Егер мұғалім педагогикалық белсенділікті жоғары деңгейде 
орындаса және жоғары нәтижелерге қол жеткізгені де атап өтілсе, онда бұл 
мұғалімді кәсіби сауатты деп атауға болады. 
 Географияны зерттеудің мақсаты жер бетіндегі табиғат құбылыстарын, 
олардың адамдармен қарым-қатынасын түсіндіру болып табылады. Ол үшін 
география мұғалімі пән ретінде географиялық материалмен мақсаттарды 
тұжырымдай білуі, сондай-ақ қойылған міндеттерді шешуге ықпал ететін 
барлық мүмкіндіктерді пайдалануы қажет. Педагогтың өзiн-өзi дамытуына, 
функционалдық оқуына және ұжымдық белсендiлiгiне барынша көңiл бөлiнген 
жөн. 
 Құзыреттілік - білім мен дағдыда қарағанда әлдеқайда кең. Ол 
психологиялық және әлеуметтік қасиеттерді жұмылдыруға негізделген күрделі 
талаптарды орындау қабілетін білдіреді. Мысалы, Словакияда құзыреттер, 
әсіресе негізгі құзыреттіліктер іргелі бөлік ретінде ұлттық білім беру 
бағдарламасына енгізілген [91].  

 Педагог-географтың кәсіби құзыреттілігінің маңыздылығы маманның 
оқытушы қызметінің дайындығын және табысты іске асырылуын жақсы 
деңгейде қамтамасыз ету қабілетін қамтиды. География бойынша білім 
алушының кәсіби дайындығына құрылымдық жағынан гнесеологиялық, 
аксиологиялық, праксеологиялық және кәсіби-тұлғалық компоненттер кіреді, 
олардың дамуы оқытушының құзыреттілігін арттыруға тікелей әсер етеді [92]. 

 Құзыреттер базалық білімнен, дағдыдан және жеке қасиеттен тұрады. 
Педагогтың негізгі құзыреттілік құрылымының үлгісін орыс профессоры            
В. Д. Шадриковтың басшылығымен бір топ ғалымдар жасап шығарды, ол 
«Педагогикалық қызметтің негізгі құзыреттері» (1-кесте) еңбегінде ұсынылған.  
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1 кесте– Мұғалімнің негізгі құзыреттері [93] 
 

№ Оқытушының 
негізгі 

құзыреттері 

Құзыреттілік 
сипаттамасы 

Құзыреттіліктерді бағалау 
көрсеткіштері 

1 2 3 4 

1. Жеке қасиеттер 

1.1 Оқушылардың 
мүмкіндіктері мен 
қабілеттері 
туралы сенім 

Бұл құзыреттілік 
мұғалімнің 
адамгершілік 
ұстанымының 
көрінісі болып 
табылады. Онда 
мұғалімнің негізгі 
міндеті – оқушының 
әлеуетін ашу. Бұл 
құзыреттілік 
оқушылардың 
жетістігіне қатысты 
мұғалімнің 
ұстанымын 
анықтайды.  

- әлеуметтік табысқа жету 
жағдайын жасай білу; 
- олардың іс-әрекеті мен 
мінез-құлқына сауатты 
педагогикалық баға беру 
қабілеті; 
- әр балаға жағымды 
қасиеттер таба білу, оны 
басқалардың арасында дұрыс 
ұстанып, осы қасиеттерге 
сүйене білу.  
- білім алушының жеке 
көрінісінде даму 
бағдарламаларын әзірлеу 
қабілеті. 

1.2 Баланың ішкі 
әлеміне деген 
қызығушылығы 

Бұл олардың жеке 
және жас 
ерекшеліктерін 
білумен қатар, 
барлық 
педагогикалық іс-

шараларды жеке 
ерекшеліктерін 
ескере отырып, 
құруды көздейді. 

- оқушының ішкі әлемінің 
әртүрлі аспектілерін 
көрсететін ауызша және 
жазбаша сипаттамасын жасай 
білу; 
 - жеке артықшылықтарды, 
мүдделерді анықтау 
мүмкіндігі; 
 -жеке білім беру 
бағдарламасын құру 
мүмкіндігі;  
- тұлғааралық қатынастар 

жүйесінде осы немесе басқа 
әрекеттің мәні мен 
мағынасын көрсете білу. 
- шындық бір бола алмайды 
деген сенім және оқушының 
мінез-құлқы әртүрлі 
себептермен түсіндіріледі; 

1.3 Оқушылардың 

позициясын 
қабылдаудағы 

Бұл мұғалім өз 
көзқарасын жалғыз 
дұрыс деп 

- оқушылардың пікіріне 
қызығушылығы; 
- оқу процесіндегі түрлі 
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ашықтық санамайды деп көзқарастар ескеріледі. 
1 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 

  болжайды. Оқытушы 
білім алушының 
пікірлеріне икемді 
жауап беруге, оның 
ішінде өз ұстанымын 
өзгертуге дайын 

 

1.4 Жалпы мәдениет Білім беру 
қызметінің сипаты 
мен стилін 
анықтайды. 
Оқушылардың көз 
алдында мұғалімнің 
позициясын 
анықтайды. 

-оқушыларды құрметтеуге 
шақыру; 

- баланың ішкі дүниесіндегі 
проблемаларға бағдарлану; 
- тұлғааралық қатынастар 
жүйесіндегі бағдар. 

1.5 Эмоциялық 
тұрақтылық 

Тәрбие процесіндегі 
өзара қарым-

қатынастың сипатын 
анықтайды. 
Қақтығыстарды 
болдырмауға 
көмектеседі, 
оқушыларды 
объективті бағалауға 
ықпал етеді 

- қақтығыс жағдайларында 
тыныштық сақтау қабілеті; 
- оқушылардың мінез-құлқын 
объективті бағалай білу; 
 - эмоционалды күйзеліске 
ұшыраған жағдайлардан 
аулақ болу. 

1.6 Білім беру 
қызметіне оң 
көзқарас 

Білім беру процесін 
оқыту мен тәрбие 
бірлігінде жүзеге 
асыруға мүмкіндік 
береді 

- өз мүмкіндіктерін сезіну, өз 
қабілеттеріне сенім білдіру;  
- жағымды көңіл-күйдің 
басымдығы;  
- олардың білім беру 
қызметіне қанағаттануы;  
- өзiн-өзi кәсiби бағалау  
 

2. Білім беру үдерісінде мақсаттар мен міндеттерді қою 

2.1 Ұжымға және 
белгілі бір 
оқушыға қатысты 
білім беру 

мақсаттарын қою 
қабілеті 

Барлық білім беру 
үдерісінің бағытын 
анықтайды 

- ұжымда және әрбір оқушы 
үшін проблемалық 
жағдайларды диагностикалау 
әдістерін меңгеру; 
- проблемалық жағдайларды 
іс-әрекетке аудару әдістерін 
білу. 
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№1 Кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 

2.2 Білім 
алушылардың 
жасына және 
жеке 
ерекшеліктеріне 
сәйкес білім беру 
мақсаттарын қоя 
білу 

Осы құзыреттілік 
алдыңғының 
ерекшелігі болып 
табылады 

- жасына байланысты 
проблемалық жағдайларды 
білу; 
- белгілі бір жастағы 
проблемалық жағдайларды 
шешуге бағытталған 
ұйымдастырушылық мінез-

құлық тәсілдерін меңгеру 

3. Іс-әрекет мотивациясы 

3.1 Білім алушының 
мінез-құлқына 
дұрыс позициядан 
психологиялық 
талдау жүргізу 
қабілеті 

Мұндай құзыреттілік 

оқушының өз мінез-

құлқының 
моральдық қырын 
көрсетуін, өзін 
сырттан көруін, 
оқушының ар-

ұжданын оятуын 
қамтамасыз етуге 
мүмкіндік береді. 

- оқушылардың мүдделері 
мен қажеттіліктерін білу; 
- оқушылардың әлеуметтік 
мәртебесін анықтау 
мүмкіндігі; 
- белгілі бір іс-әрекеттің, 
мінез-құлықтың салдарын 
болжау және көрсету. 

3.2 Педагогикалық 
бағалаудағы 
құзыреттілік 

Педагогикалық 
бағалау-оқушының 
мінез-құлқының 
моральдық 
негіздерін түсінудің 
нақты құралы 

- білім беру процесіндегі 
бағалау критерийлерін білу; 
- Бағалаудың әр түрлі 
әдістерін меңгеру. 

4. Ақпараттық құзыреттілік 

4.1 Пәндік білім 
берудегі 
құзыреттілік 

Әлеуметтік 
тапсырысқа сәйкес 
ғылыми негізде оқу 
процесін 
ұйымдастыруға 
мүмкіндік береді 

- білім беру саясаты мен 
стратегияларын, нормативтік-

техникалық құжаттарды білу;  
- білім беру саласында алға 
қойған мақсаттарды белгілей 
білу; 
- Заманауи техниканы 
меңгеру  
 

4.2 Тәрбие 
әдістеріндегі 
құзыреттілік 

 

 

 

Практиканың 
тиімділігі мен 
тиімділігін 
қамтамасыз етеді 
 

- нормативтік әдістер мен 
әдістемелерді білу; 
- нақты жағдайға нормативтік 
әдістерді қолдану мүмкіндігі; 
- білім берудің инновациялық 
әдістерін қолдану 
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1 кестенің жалғасы 

 

1 2 3 4 

4.3 Білім берудің 
субъективті 
жағдайларындағы 
құзыреті 

Тәрбиенің негізі 
ретінде баланың ішкі 
әлемін білу. 
Бұл шеберлік оқу 
процесін 
ұйымдастыруға жеке 
көзқарасты жүзеге 
асыруға мүмкіндік 
береді. 

- оқушылардың жеке 
ерекшеліктерін білу; 
- оқушының өмір жолын білу; 
- студенттің отбасылық 
ортасын білу; 
- оқушылардың әлеуметтік 
мәртебесін белгілеу қабілеті;  
- оқушылардың жеке 
ерекшеліктерін 
диагностикалау әдістерін 
білу. 

4.4 Ақпаратты өз 
бетінше іздеу 
қабілеті 
 

 

 

Үздіксіз кәсіби өсуді 
және оқытудың 
шығармашылық 
тәсілін қамтамасыз 
етеді 
 

- кәсіби ғылыми 
"қызығушылық";  
- әртүрлі ақпараттық-іздестіру 
технологияларын пайдалану 
мүмкіндігі; 
- оқу үрдісінде әртүрлі 
мәліметтер базасын 
пайдалану. 

5. Оқу-тәрбие жұмысының бағдарламаларын әзірлеу және оқу 
процесінде шешімдер қабылдау 

5.1 Нақты білім 
алушыны, 
ұжымды оқыту 
бағдарламасын 
әзірлеу мүмкіндігі 

Бұл қабiлет негiзгi 
болып табылады, 
басқа құзыреттi 
бiрiктiрiледi. 

- қолданыстағы және 
практикалық білім беру 
бағдарламаларын білу;  
- өзiнiң әзiрленген 
бағдарламаларының болуы; 
- пайдаланылатын 
бағдарламалардың негізділігі  

6. Білім беру қызметін ұйымдастыру саласындағы құзыреті 
6.1 Білім 

алушылармен 
сенімді қарым-

қатынас 
орнатудағы 
құзыреті 

Ол білім беру 
жұмысының негізі 
болып табылады 

 

- тұлға болу;  
- студенттерді біл; 
 - ынтымақтастыққа 
дайындық 

6.2 Педагогикалық 
бағалау 
саласындағы 
құзыреттілік 

 

Оқушының нақты 
тәрбие тапсырмасын 
қабылдауына қол 
жеткізу мұғалімнің 
басты міндеті болып  

- оқушылардың нені білетінін 
және түсінетінін бақылау;  
- білім алушылардың білімі 
мен қарым-қатынасын балаға 
қолжетімді деңгейде жүйеге  



19 

 

1 кестенің жалғасы 

1 2 3 4 

  табылады жаңа нәрселерді саналы түрде 
қосу; 
- жаңаның практикалық 
қолданылуын көрсету;  
- Оқушының сенсорлық 
қабылдауына сүйену. 

6.3 Білім беру 
жағдайларын 
жасаудағы 
құзыреті 

Тәрбие жағдайы 
адамгершілік мінез-

құлықты қамтамасыз 
етуі тиіс 

- моральдық проблеманы оны 
шешуге болатын жағдайларға 
қатыстыра білу; 
- білім алушының қалаған 
әрекетін қамтамасыз ететін 
жағдайларды түсіне білу. 

 

 Сондай-ақ құзыреттілік пен құзыет деңгейлер ұғымы да бар, оларды 
жоғары, орташа, қанағаттанарлық деп бөлуге болады. 
 Жоғары деңгей: негізгі психологиялық және педагогикалық білімді 
игеру, кәсіби дағдыларды меңгеру, болашақ кәсіби қызметке жоғары жеке 
басының уәждемесі, педагогикалық практикада шығармашылық өзін-өзі іске 
асырудың көрінісі, эмоциялық қанағаттанушылық алу. 
 Аралық деңгей: негізгі кәсіби білімді меңгеру, педагогикалық 
дағдыларды меңгеру, оларды кәсіби қызмет процесінде дұрыс пайдалану, 
шығармашылық бастаманың болмауы. 
 Қанағаттанарлық деңгей: кәсіби білімнің болуы, үлгі бойынша 
практикада қолданылатын қажетті педагогикалық дағдыларды дамыту, белгілі 
бір шығармашылық міндеттердің болмауы. 
 Оқу процесінің жеке стилі мұғалімнің өз бетінше таңдауына 
негізделген. Мұғалімнің өзінің жеке қасиеттері негізінде атқаратын кәсіби 
қызметі оған қанағаттану сезімін береді. Осылайша, кәсіби өзін-өзі дамыту 
мұғалімнің жеке стилін қалыптастыруға көмектесетінін атап өткен жөн. 
 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігінің маңызды 
ерекшеліктеріне көшейік. 
 Кәсіптік-техникалық білім энциклопедиясында «кәсіби құзыреттілік» 
ұғымы табысты кәсіби қызметке, оның мағынасы мен белгілі бір нақты 
міндеттеріне оны іске асыруда қолданылатын барлық білімдермен және 
дағдылармен бірге қатынас ретінде ашылады [94]. 

 

2 кесте – Кәсіби құзыреттілік анықтамалары 

№ Авторлар Терминді түсіну Әдеби дереккөз 

1 2 3 4 

1. В.А. Сластенин, 
И.Ф. Исаев, А.И. 
Мишенко, E.H.  

Кәсібиліктің негізі-ғылыми-

теориялық және 
практикалық дайындық  

Педагогика: Учебное 
пособие для 
студентов  
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2 кестенің жалғасы 

 

 Шиянов (қызмет) педагогических 
учебных заведений 
/В.А. Сластенин, И.Ф. 
Исаев, А.И. Мишенко, 
E.H. Шиянов.-М.: 
Школа-Пресс, 1998.-
512 с. 

2. В. Шувалова и  
О. Шинясва 

Маманның кәсібилігі, бір 
жағынан, білімнің, 
қабілеттің және 
дағдылардың дәрежесімен, 
екінші жағынан, жаңасын 
шығару қабілетімен 
анықталады 

В. Шувалова, О. 
Шиняева. От 
неуверенности - к 
профессионализму // 
11ародное 
образование. - 1995. -

№ 1.-С. 121-123. 

3. В.В. 
Бондаревский 

Өз ғылымының 
жетістіктерін, білімнің 
байланысты салаларын, 
оларды өз тәжірибесінде 
қолдану өнерін толық игеру 

В.В. Бондаревский О 
педагогическом 
творчестве и 
опасности 
дилетантизма // 
Народное 
образование. - 1988.-

№6.-С. 76-80. 

4 Я.С.  Турбовский Кәсіби шеберлік «қажетті 
нәтиже алуға, жұмыстың 
сапалы және тиімді 
орындалуына кепілдік 
беретін білім мен 
дағдылардың органикалық 
қоспасы» ретінде 

қалыптасқан өз ісіне" 
әрқайсысы нақты, нәтижеге 
қол жеткізуді талап ететін 
міндеттер 
жиынтығы"ретінде қарауға 
дайын болу 

Без 
профессионализма 
нет ответственности // 
Народное 
образование. - 1999. - 

№ 10.-С. 215-222. 

5. В.Я. Синснко Кәсіби шеберлік-бұл кәсіби 
дайындық процесінің 
нәтижесі, кез-келген 
жұмысты орындау кезінде 
қажетті дағдыларды жоғары 
деңгейде меңгерудің дәлелі. 

Профессионализм 
учителя // Педагогика. 
- 1999. - № 5 .-С.  45-

51. 



21 

 

 Ғалым Б.С. Гершунский тұлғаның онтогенетикалық дамуындағы кәсіби 
құзыреттіліктің мәнін ашып, «әрбір адам процесте жеке тұлғаның 
қалыптасуына қайта оралады және келесі деңгейлерде жаңа білім беру 
деңгейлеріне дәйекті түрде көшу нәтижесінде: 

I. негізгі және функционалдық сауаттылық; 
II. жалпы білім беру; 
III. кәсіби құзыреттілік; 
IV. кең мәдениетті меңгеру; 
В. жеке менталитеттің қалыптасуы» [95]. 

 Осылайша, жоғарыда аталған барлық бiлiм деңгейiн сақтай отырып, 
кәсiби құзыреттi меңгеруге қол жетiмді.   
 «Кәсіби құзырлылық» феноменінің әр түрлі анықтамаларын талдай 
отырып, бұл терминнің мағынасын ғалымдар М.В. Киргинцев пен С.А. Нечаев 
барынша анықтады деп есептейміз, яғни бұл терминмен «маман кәсіби қызмет 
барысында әлеуметтік маңызы бар және жеке маңызды құзіреттілік жүйесімен 
көрініс тапты» [96]. 

 Кәсіби құзыреттіліктің мәнін Н.А. Колесникова төрт кіші түрге 
негізделген функционалдық және белсенділік, әмбебап, аксиологиялық және 
жеке белсенділік негізінде ашып береді [97]. 

 «Педагогикалық құзыреттілік» ұғымымен қатар И.Я. Кривидина 
мұғалімнің шеберлігін, техникасы мен істей алу қабілетін қарастырады. 
Педагогикалық шеберлік кәсіби білім мен педагогикалық техниканы пайдалану 
қабілетінің жеткілікті көрсеткіші ретінде түсіндіріледі (3-кесте). Педагогикалық 
құзыреттілік тиісінше педагогикалық шеберліктің бір бөлігі болып табылады, 
өйткені ол білімді, дағдыны, қабілеттерді пайдалану мен дамытуды және кәсіби 
және жеке ерекшеліктерін жетілдіруді көздейді [98]. 
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3 кесте – География пәні мұғалімінің кәсіптік және педагогикалық 
құзыреттілігінің құрамдас бөліктері [98] 
 

Компоненттер Мазмұн Құзырлылық 

1 2 3 
Гн

ос
ео

ло
ги

ял
ы

қ  

Білім жүйесі. 
1. География саласындағы 
білімдер: 
- қазіргі заманғы ғылыми 
білім жүйесіндегі 
географияның орнын және 
оның маңызын түсіну; 
- негізгі географиялық 
ұғымдарды, теорияларды, 
себеп-салдарлық 
байланыстарды, заңдарды, 
мектеп географиясы 
курстарының негізін қалайтын 
заңдылықтарды білу. 
2, Экология саласындағы  

- кәсіби міндеттерді шешуде 
ғылым мен білімнің қазіргі 
заманғы проблемаларын 
білуді пайдалануға дайын 
болу; 
- білім беру процесіне 
қатысушылармен және 
әлеуметтік серіктестермен 
өзара іс-қимыл жасауға, 
ұжымды басқаруға, 
әлеуметтік, этно-

конфессионалдық және 
мәдени айырмашылықтарды 
толеранттылықпен 
қабылдауға дайын болу. 

Гн
ос

ео
ло

ги
ял

ы
қ  

білім: географияның 
айқаспалы бағыты ретінде 
экологиялық мазмұнды білу; 
3, Географияны оқытудың 
педагогикасы мен әдістері 
саласындағы білімдер: 
- заманауи оқыту құралдарын, 
кәсіби қызметтің әдістері мен 
технологияларын білу. 
4. Мұғалімнің географиялық 
мәдениеті: әлемнің 
географиялық суреті, 
географиялық ойлау, 
география әдістері, география 

тілі. 

 

А
кс

ио
ло

ги
ял

ық
 Жеке тұлғаның өзінің 

тәрбиелік қажеттіліктеріндегі 
құндылық ұстанымы, 
педагогикалық қызметке деген 
қызығушылығы, эмоциялық 
және құндылығы, өзін-өзі 
тәрбиелеуге және өзін-өзі 
дамытуға ұмтылысы. 

- болашақ кәсібінің әлеуметтік 
маңызын сезінуге, кәсіби 
қызметті жүзеге асыруға 
түрткі болуға дайын болу; 
- кәсіби және жеке өзін-өзі 
тәрбиелеуді жүзеге асыра 
білу, одан әрі білім беру 
бағыттарын және кәсіби 
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3 кестенің жалғасы 

 

 мансапты жобалау; 
- олардың кәсіби өсуі мен 
жеке даму траекторияларын 
құрастыра білу. 

П
ра

кс
ео

ло
ги

ял
ы

қ  

Кәсіби дағдылар 

- гностикалық дағдылар: 
ғылыми географиялық, 
педагогикалық, әдіснамалық 
әдебиеттермен жұмыс істей 
білу; педагогикалық зерттеу 
әдістемесін меңгере білу, т.б. 
- Жобалау дағдылары: уақыт 
пен кеңістіктегі табиғи және 
әлеуметтік процестер мен 
құбылыстарды өлшеу, 
бақылау, болжау, үлгілеу және 
т.б. дағдылар; 
- Сындарлы дағдылар: сабақ 
сценарийін әзірлеу; оқытудың 
үздік әдістері мен 

технологияларын таңдау; 

- Ғылыми зерттеулердің 
нәтижелерін талдай білу, 
оларды ғылым мен білім 
саласындағы нақты ғылыми-

зерттеу проблемаларын 
шешуде қолдана білу, ғылыми 
зерттеулерді өз бетінше 
жүргізу, білім беру ұйымы 
үшін заманауи әдістер мен 
технологияларды қолдану 
мүмкіндігі — оқытудың 
әдіснамалық модельдерін, 
әдістерін, технологиялары мен 
әдістерін әзірлеуге және 
енгізуге, талдау жасауға 
әзірлік  
білім беруді жүзеге асыратын 

П
ра

кс
ео

ло
ги

ял
ы

қ  

заманауи оқыту құралдарын 
пайдалану; 
- Ұйымдастыру дағдылары: 
ұйымдастыру қабілеті 
студенттермен диалогтық 
өзара іс-қимыл; күтпеген 
жағдайларда ұстамдылық пен 

педагогикалық тактиканы 
көрсете білу, т.б. 
- коммуникативтік дағдылар: 
әңгіме, талқылау өткізе білу; 
оқушылармен, мұғалімдермен, 
ата-аналармен және т.б. 
байланыс орната білу. 
- рефлекторлық дағдылар: 
интроспекция мен өзін-өзі 
бағалау қабілеті; 
оқушылардың қызметін 
лайықты бағалай білу, т.б. 
 

ұйымдарда оларды пайдалану 
процесінің нәтижелері қызмет; 
- кәсіби саладағы отандық 
және шетелдік әдіснамалық 
тәжірибені жүйелеуге, 
қорытуға және таратуға 
әзірлік; 
- кәсіби қызмет міндеттерін 
шешу үшін кәсіби қарым-

қатынасты жүзеге асыруға 
дайын болу; 
- білім беру процесіне 

қатысушылармен және 
әлеуметтік серіктестермен 
өзара іс-қимыл жасауға, 
ұжымды басқаруға дайын 
болу. 
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3 кестенің жалғасы 

Кә
сі

пқ
ой

 

ж
ек

е 

География пәні мұғалімінің 
эмоциялық, интеллектуалдық, 
белсенділік-ерік қасиеттері. 

Кәсіби педагогикалық 
қызметті жүзеге асыруға 
әзірлік. 

 

Мектеп әрқашан шығармашылық тұлға болып табылатын мұғалімдерге 
деген қажеттілікті сезінеді. Әрбір ұстаздың өзінің жеке қасиеттерін, қабілеттері 
мен талантын барынша пайдалана алуы, бастамашылдық пен шығармашылық 
ізденіс көрсетуі, қазіргі ғылым тұрғысынан өз тәжірибесін сыни тұрғыдан қайта 
ойластыруы маңызды.  

Ұстаз мамандығында шығармашылық оның қызметінде табысқа жетудің 
басты шарты болып табылады. Бұл туралы В.А. Сухомлинский еді. Мұны 
педагогикада саласындағы шығармашылық проблемаларын зерттеген ғалымдар 
Б.Г. Ананиев, Л. С. Выгоцкий, В. И. Загвязинский, И. А. Зиязюн, В. А. Канн-

Калик, В. А. Моляко, В. Ф. Паламарчук, Н.M. Поташник, А. Я. Савченко,           
В. А. Семиченко, С.А. Сысоева да көрсетеді.  

Бiлiм берудiң құзыреттiлік бағдарланған тәсiлi қазiргi заманда әлемдiк 
бiлiм беру кеңiстiгiнде өзектілiгiн арттыруда, оны бiлiм беру жүйесiнiң дәстүрлi 
бiлiм беруден кәсiби құзыреттi қалыптастыратын жағдайлар жасауға көшуi 
ретiнде қарастыруға болады. 

Болашақ география оқытушыларының кәсіби құзыреттілігінің 
жалпыланған құрылымына мотивация (мұғалімнің кәсіби қызметте өзін-өзі 
өзектендіруге және дамытуға ұмтылысы), танымдық (кәсіби құзыреттілікке ие 
болу) және жеке (кәсіби қызметте маңызды болып табылатын мұғалімнің жеке 
қасиеттері) сияқты негізгі 3 компонент кіреді.  

Жоғарыда аталған компоненттер болашақ география мұғалімінің кәсіби 
құзыреттілік процесі моделінің негізін қалыптастырды. География мұғалімі 
оқу-тәрбие процесінде әр түрлі функциялар атқарады және әр түрлі қызмет 
түрлерін жүзеге асырады, олардың әрқайсысына белгілі бір уәждерді 
(қызметтің осы түрін орындауға ұмтылу, оған кәсіби құндылық ретінде қарау, 
қызметтің осы түрін жақсартуға ұмтылу), білім (қызметтің осы түрінің 
ерекшелігі туралы), дағдылар (тиісті іс-шараларды жүзеге асыра білу) және 
жеке қасиеттерін (мысалы, география пәнінің ерекшелігіне сәйкес келетін 
танымдық процестер) талап етеді. Сондықтан кәсіби құзыреттілік ғана емес, 
сонымен қатар география пәні мұғалімі қызметінің функционалдық құрамына 
сәйкес келетін құзыреттердің жекелеген түрлерін айтуға барлық негіз бар. 
Сонымен, кәсіби құзыреттердің мынадай түрлерін ажыратуға болады: 
психологиялық, мазмұндық (географиялық), дидактикалық, әдіснамалық, 
коммуникативтік, басқарушылық, жобалау және т.б. Кез келген құзыреттілік өз 
кезегінде компоненттерден (мотивациялық, танымдық, жедел, жеке) және 
элементтерден (қызметтің белгілі бір түріне қатысты мотивтер мен құндылық 
бағдарлардан; оған қызмет ететін білімнен, дағдылар мен қабілеттерден; оның 
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табысты іске асырылуын қамтамасыз ететін жеке қасиеттерден) тұратын жүйе 
болып табылады. Ғылыми дереккөздерді зерттеу әлемде «құзырлылық» ұғымы, 
оның негізгі параметрлері төңірегінде қарқынды педагогикалық пікірталас 
жалғасуда деп тұжырымдауға негіз береді. Бүгінде «құзыреттілік» терминінің 
әр түрлі анықтамалары, жаңа білім беру ортасындағы құзыреттілікті түсінудің 
түрлі көзқарастары мен тәсілдері бар.  

Қазiргi заманғы педагог құзыретiн қалыптастыру процесiнiң негiзгi 
қайшылықтарын, бiлiм берудiң тәртiптiк-бағдарлау жүйесiнен жеке қызметiне 
көшу үрдiсiн, сондай-ақ әр түрлi үлгiдегi оқу орындарындағы инновациялық 
гуманистiк бағдарламалармен бетпе-бет келетiн негiзгi себептердi бөлiп 
көрсетуге болады:  

- ізгілендіру принциптеріне сенетін және өз өмірлерін соларға сәйкес 
ұйымдастыру ғана емес, сонымен бірге адамгершілік- әлеуметтік өмірде 
тәжірибесі бар адамдардың жетіспеушілігі;  

- әрбір ұйымның қызметінде білім беру мекемелерін ізгілендіруге және 
жаңа әдістер мен технологияларды іздеуге ішкі кедергі болатын қызмет етудің 
дәлелденген тәсілдерін әзірлеу үрдістерінің болуы;  

- қоғамда оқу орындары әкiмшiлiктерiнiң қызметiн басшылыққа алатын 
және бақылайтын дербес гуманитарлық ұйымдардың жұмыс iстеу 
тәжiрибесiнiң iс жүзiнде болмауы, олардың көпшiлiгi бағыныштылардың 
(оқытушылардың, студенттердiң) билiгiн өзiнiң мәнi бойынша оқыту мен 
дамыту құндылықтарынан асатын мән деп санайды.  

Қазiргi заманғы кәсiптiк бiлiм беру проблемаларының номенклатурасы 
және оларды шешудiң тәсiлдерi бүгiн кәсiби салада басқа санаттарды - 

құзыреттi пайдалану қажет деген ережеге негiзделедi. Бұл мағынада кәсіп 
адамның қандай құзыреттілікке ие болуы керектігіне, не оның құзырының аясы 
қандай екеніне жауап береді. Сондықтан кәсіби сала құзіреттілікпен, ал білім 
беру – біліммен, дағдымен, қабілетпен жұмыс істейді. Ал егер кәсіби сала 
білімге қойылатын талаптарды тапсырыс деңгейінде дәл ұсына алатын болса, 
онда білім берудің міндеті – білімді, дағдыны, қабілеттерді кәсіби сала талап 
ететін белгілі бір құзыреттерге айналдыру болып табылады. Егер осы 
трансформация барысында мұғалім оқушылармен технологиялық өзара іс-

қимылды ұйымдастырса, онда ойды өмірге, коммуникативтік (түсіну және 
түсінікті болуға ұмтылу), рефлекторлық (өз іс-әрекетін сезіну) қабілеттерін іске 
асыру ойдағыдай дамиды.  

М.И. Подболотова кәсіби және педагогикалық қызметтің төрт 
компонентін анықтайды: эмоциялық-құндылық, пәндік-теориялық, жедел-

технологиялық, кәсіби-тұлғалық 1-суретте жоғарыда аталған компоненттердің 
негізгі қасиеттерін көруге болады [99]. 

Бұл тұрғыда біз мектепте география курсын оқытуға қажетті арнайы, 
нақты дағдыларды игеруге бағытталған жобалау дағдыларына тоқталғымыз 
келеді, атап айтқанда:  

- өлшеу, бақылау, анықтау, сипаттау, сипаттау, салыстыру, бағалау, 
болжау және т.б.;  

- географиялық білімді өмірмен байланыстыру үшін;  
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- географиялық ғылымның өзекті мәселелерін өз бетінше зерттейді. 
Сондай-ақ, 1-суретте көрсетілген болашақ география оқытушылары үшін 
ұйымдастырушылық дағдылар өте маңызды. Мұны дала практикасын 
ұйымдастыру, жорықтар, жергілікті жерлердегі практикалық жұмыстар, 
экологиялық соқпақтар, т.б. сияқты жұмыстарға жатқызуға болады.  

 

 

 

  
 

1-сурет – Болашақ география мұғалімінің кәсіби және педагогикалық 
құзыреттілігінің құрылымы 

 

Олардың кәсіби қызметін уәжді орындау, өзін-өзі талдау, педагогикалық 
қызметке моральдық дайындығы мұғалімнің кәсіби құзыреттілігінің маңызды 
тұлғалық аспектілері болып табылады. Олармен қатар қазіргі заманғы 
география пәнінің мұғалімі шығармашылық және коммуникативтік дағдыға ие 
болуы тиіс.  

Мұғалімнің шығармашылығы оның кәсіби қызметіндегі педагогикалық, 
психологиялық, ұйымдастырушылық мәселелерді шешуге, шығармашылық 
жобаларды іске асыруға, оқушыларға өз шығармашылығын жеткізуге, олардың 
шығармашылығын нығайтуға деген стандартты емес көзқарасынан көрінеді.   

Коммуникативтік дағдылар мұғалімге өзінің эмоциялық жағдайы, сөйлеу 

    

• Позитивті психологиялық  
позицияны қалыптастыру 

• Толеранттылықтың,  
шығармашылықтың  
көрінісі 

• Педагогикалық  
көрегендікке ие болу 

• Дұрыс кәсіби міндеттерді  
қоя білу және шешім табу 

• Түрлі әдістемелік жүйелер  
мен әдістерді меңгеру 

• Инновациялық  
шығармашылық жобалар  
өткізу 

• Меңгеруі коммуникативті  
шеберлігімен 

• Оқытылатын саладағы негізгі  
теориялық білімді меңгеру 

• Гуманитарлық, әлеуметтік - 
экономикалық,  
психологиялық - педагогикалық  
ғылымдар саласындағы  
білімдерін көрсету 

• Кәсіби қызмет мәселелерін  
шешуде әртүрлі теориялық  
тәсілдерді талдау 

• Әлемдік суреттегі бағдарлау 

• Моральдық құндылықтардың  
қалыптасуы 

• Кәсіби қызметке  
қызығушылық 

• Рухани құндылықтарды  
дамыту 

Эмоционалд 
ы - құндылық 

Пәндік - 
теориялық 

Кәсіби - 
тұлғалық 

Операциялы 
қ - 

технологиял 
ық 
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мәдениеті, қимылы, мимикасы арқылы оқушыларға қажетті материалды дұрыс 
және сапалы жеткізуге көмектеседі. Осыған байланысты болашақ география 
мұғалімдерін даярлау процесінде симуляциялық, рөлдік ойындарды 
пайдаланудың маңыздылығын атап өтеміз.  

Сөйтіп, мұғалімнің кәсіби қызметтің мазмұндық құрылымының белгілі 
бір ережелері мен принциптерін түсінуі, өзі үшін белгілі бір кәсіби стандартты, 
оң психологиялық ұстанымын, кәсіби міндеттерді қоя білуі, кәсіби талдауды 
жүргізу қабілеті, болашақ география мұғалімінің кәсіби қызметті орындау 
тиімділігін және кәсіби құзыреттілігін арттырады.   

 

 
 

2-сурет – Мұғалім құзыретінің құрылымы 

 

Болашақ география оқытушыларын даярлаудың практикалық құрамдас 
бөлігінің мақсаты ЖОО қабырғасында алынған құзыретті практикада қолдануға 
әзірлікті қалыптастыру болып табылады. 2-суретте географияның болашақ 

  

Кәсіби құзыреттілік 

Қызметтік  құрамдас бөлігі 

Ақпаратпен  
жұмыс 

Құзыреттер:  
ақпаратты жинау  

және талдау,  
шешім қабылдау,  

ақпаратты  
түрлендіру 

Нәтижелерге  
қол жеткізу 

Құзыреттер:  
жоспарлау,  

қызметті  
бағдарлау,  

нәтижелерді  
талдау 

Жеке компонент 

Адамдармен  
жұмыс жасау 

Құзыреттер:  
қарым - 

қатынасты  
басқару,  

командада  
жұмыс істеу,  

басқаларға әсер  
ету. 

Өзін - өзі  
жетілдіру 

Құзыреттер: өзін - 

өзі диагностикалау,  
Кәсіби өсу,  

инновациялық  
ұтқырлық 

Мотивационная составляющая   



28 

 

оқытушыларының кәсіби құзыреттілігінің жалпыланған құрылымы келтірілген, 
оған жоғарыда аталған тұлғалық қасиеттер мен қызметтің құрамдас бөлігі 
кіреді. 

Қызметтің құрамдас бөлігі ақпаратпен жұмыс істеуге және одан әрі 
нәтижелерге қол жеткізуге баса назар аударады. Білім беру процесінің 
диалогына, материалды талдау және одан әрі түсіндіру әдістерін дұрыс 
әзірлеуге, нақты шешімдер қабылдауға және оқу материалын әр оқушының 
мінездемесіне сүйене отырып бейімдеуге баса назар аударылады. Осылайша, 
өзінің кәсіби қызметін жүргізудің нақты жоспарын өзі анықтап, болашақ 
мұғалімнің құрамына кіретін іс-шараларды іске асыру оның жұмысына толық 
талдау жасап, атқарылған жұмыстың тиімділік деңгейін көре алады.  

Барлық компоненттерді кешенді іске асыру болашақ мұғалімнің 
тұлғасын, оның психикалық белсенділігін жүйелі сипат алу және іс-әрекет 
икемділігін дамыту, оның кәсіби маңызды қасиеттерін қалыптастыру арқылы 
дамыту процесін бастайды.   
 

 1.2 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың педагогикалық шарттары 

 

Ғылыми ақпараттың қарқынды өсуі, оқытудың инновациялық 
педагогикалық технологияларын енгізу жағдайында жұмыс істей алатын 
жоғары білікті болашақ география мұғалімдерін даярлау мәселесі бүгінде 
ерекше маңызға ие және өзекті болып отыр. 

Педагогикалық жоғары оқу орындарына ұсынылған әлеуметтік тапсырыс 
география мұғалімінің кәсіби мәселелерді шешуге өз бетінше және 
шығармашылықпен қарауды білетін, жаңа географиялық білімді іздейтін және 
оларды оқу процесінде дұрыс қолдана алатын белгілі бір бейнесін ашты. 

Өйткені, география мұғалімінің кәсіби қызметі оқушылардың танымдық 
және шығармашылық қабілеттерін дамытуға, әлемнің ғылыми бейнесін 
қалыптастыруға, географиялық ойлауды дамытуға және әртүрлі көздерден 
ақпарат алуға, табиғи және әлеуметтік процестер арасындағы байланыстарды 
анықтауға және талдауға бағытталған. Сондай-ақ жаратылыстану-ғылыми 
бағытты дамытудың маңызы Қазақстан Республикасында білім беруді 
дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 
Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары, 

Қазақстан Республикасының Білім және ғылым туралы бағдарламалық 
құжаттарында көрініс табады. 

Қазақстан Болон процесіне қосылғаннан кейін ұлттық білім беру 
жүйесінің халықаралық стандарттарға сәйкес болу қажеттілігі туындады. Оның 
қызметін халықаралық деңгейде тану маңызды мәселе болып: кадрларды 
даярлау деңгейі, білім беру қызметтерінің халықаралық нарығында 
қазақстандық дипломдарды, дәрежелер мен біліктіліктерді тану табылады. 

Педагогикалық кадрларды даярлауда студенттердің педагогикалық 
практикасы ерекше сәттердің бірі болып табылады. Педагогикалық практика – 

бұл студент-болашақ мұғалімнің теориялық дайындық барысында алған өз 
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дағдыларын, білімі мен танымын тексеруге ғана емес, сонымен қатар педагог 
ретінде одан әрі жұмысты жүзеге асыруда өз сезімдері мен тілектерін растауға 
мүмкіндігі бар алаң. Себебі, балаларды оқытуға деген ұмтылыс болашақ 
мұғалімнің қалыптасуындағы негізгі факторларының бірі.  

Қазіргі уақытта педагогикалық практика пән мұғалімі, сынып жетекшісі, 
өз саласындағы заманауи маман функцияларын орындау бойынша жұмысты 
қамтиды. 

Педагогикалық практикадан өту кезінде студент ғылыми-материалистік 
дүниетанымды қалыптастырады, ойлаудың инновациялық шығармашылық 
түрін дамытады, тұтас педагогикалық процесті басқаруға дайындық 
қалыптасады, сыни ойлау дамиды және т. б. 

Студент-практикант әр түрлі педагогикалық, психологиялық, санитарлық-

ағартушылық практикалық тапсырмаларды орындайды немесе білім беру іс-

шараларын өткізеді, сонымен қатар, оның міндеттеріне кәсіби қызмет 
барысында басқа педагогтер өткізетін сабақтар мен өзге де іс-шараларды 
байқауға, талдауға, бағалауға үйрену кіреді. 

Ю. К. Бабанский өз еңбектерінде педагогикалық практика процесінде 
оқыту мен тәрбиенің заңдылықтары мен принциптерін толық түсінуге, кәсіби 
дағдылар мен танымдарды, практикалық іс-әрекет тәжірибесін игеруге 
болатындығын атап өтті [100]. 

Бірақ білім беру кеңістігіндегі әлемдік тенденциялардың өзгеруі 
барысында педагогикалық практиканың негізгі идеясын сақтай отырып, оны 
ұйымдастыруда және өткізуде инновациялық әдістер қажет. 

Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарындағы педагогикалық практиканың 
құрылымы демонстрациялық кезеңді, кәсіби сынамалар кезеңін және 
эксперименттік рефлексиялық кезеңді қамтиды (3-сурет). 

 

 
 

3-сурет-педагогикалық практиканың негізгі кезеңдері 



30 

 

 

Демонстрациялық кезең кәсіби ортадағы ең жақсы тәжірибелермен 
танысуды, кәсіби ортаны талдауды, болашақ кәсіби қызметтің негізгі 
мәселелері мен міндеттерін анықтауды қамтиды. 

Кәсіби сынамалар кезеңі болашақ кәсіби қызметтің модельдерін 
жобалаудан, теорияда зерттелген әдістемелерді сынақтан өткізуден, болашақ 
кәсіби қызметтің Еңбек міндеттерін орындаудағы проблемаларды анықтаудан, 
өз жобаларын әзірлеуден тұрады. 

Қорытынды, эксперименттік-рефлексиялық кезең өз жобасы аясында 
педагогикалық эксперимент жүргізуді, эксперимент нәтижелерін талдауды, 
анықталған проблемалар негізінде жобаны түзетуді қамтиды. 

Педагогикалық практиканы жоспарлауды бастағанда, практика 
жетекшісінің де міндеттерін нақты білу қажет. Дұрыс нұсқау беру және 
практика барысын сауатты жүргізу-бұл жұмыстың сәтті болуының шарты. 

Ғылыми жетекші: 
- педагогикалық практика кезінде студенттің өзіндік жұмысы бойынша 

кеңес береді және жүргізеді; 
- педагогикалық практиканың жеке жоспарын бекітеді; 
- педагогикалық практика бағдарламасын жүзеге асыру үшін қажетті 

ұйымдастыру іс-шараларын жүзеге асырады; 
- білім алушыларды педагогикалық практика нәтижелері бойынша 

аттестаттаудан өткізеді. 
Дәріс мазмұны пәннің оқу бағдарламасы негізінде анықталады. Бұл 

материалдарды қатаң іріктеуге, көрнекі құралдарды, техникалық құралдарды 
пайдалануға және компьютерлік техниканы шебер пайдалану дағдыларына 
әкеледі. Дәрістердің белгілі бір мазмұны әртүрлі болуы мүмкін. Белгілі бір 
ғылымдардың сипаттамасы қажет. 

Оның негізгі мазмұны келесідей: 
- ғылым мен зерттеудің мәселелерін, әдістері мен жетістіктерін анықтау; 
- ғылымның әртүрлі жалпы және нақты мәселелерін қарастыру (күрделі 

мәселелер); 
- ғылыми зерттеулерді ашу;  
-тарихи аспектілерді талдау;  
- теория мен практиканы сынға алу және ғылыми бағалау. 
Өткен педагогикалық тәжірибенің қорытындысы бойынша есеп 

дайындалады. Есеп практиканың жеке жоспарына сәйкес жасалады және 
ғылыми-зерттеу жұмыстарының талаптарына сәйкес жасалады. 

Педагогикалық практика туралы есеп келесідей: 
- педагогикалық практиканың жеке жоспары;  
- педагогикалық практиканың жеке жоспарына сәйкес іс-әрекеттің 

сипаттамасы; 
- сілтемелер және т. б. 
Есепке келесі материалдар енгізілді: 
- дәрістердің толық мәтіні, практикалық сабақтар мен семинарлардың 

мазмұны; 
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- интерактивті сабақтың жоспары мен сипаты; 
-университеттің жетекші ғалымдары мен оқытушыларының 

практиканттардың ғылыми-педагогикалық практика барысында өткізетін 
дәрістері туралы пікірлері; 

-әзірленген оқу-әдістемелік материалдардың мәтіндері (кейс, бизнес-

жағдай, баяндамалар, презентациялар және т. б.); 
- мәтіндер, бақылау сұрақтары, емтихан сұрақтары, курстық және 

дипломдық жобалар және т.б. тақырыптар. 
Студенттердің педагогикалық қызметі педагогикалық қызметтің 

функцияларын өзін-өзі жүзеге асыруға дайындығын анықтайтын 
сипаттамалардың күрделілігін ескере отырып бағаланады. Практика 
нәтижелерін практика жетекшісі рейтингтік жүйеге сәйкес бағалайды және 
сертификаттау тізіміне енгізіледі. Ол теориялық оқу шығындарын ескере 
отырып есептеледі. Алайда, педагогикалық практиканың осы құрылымын 
жүзеге асырмас бұрын тек теориялық, әдістемелік дайындық қана емес, 
сонымен бірге студенттің психологиялық көзқарасы да қажет. 

Педагогикалық практика аясында мектеп табалдырығын алғаш аттаған 
студент алдына қойылған мақсат пен міндеттерді нақты түсінуі керек. Осыған 
байланысты педагогикалық психологияны педагогикалық теория мен 
практиканы біріктіретін көпір деп санауға болады. 

Психологиялық – педагогикалық әдебиеттерді талдау бізге педагогикалық 
практикадан сәтті өтуге және жалпы кәсіби құзыреттілікті арттыруға ықпал 
ететін педагогикалық жағдайларды анықтауға мүмкіндік берді. Негізгі 
шарттарды атап өтеміз: 

1) Студенттердің кәсіби қызметке деген көзқарасын қалыптастыру. 
Мыналарды атап өту керек: танымдық, әлеуметтік, еңбек және кәсіби 
көзқарастар, олардың әрқайсысы студенттің кәсіби қызметке деген қажеттілігін 
қалыптастыруға ықпал етеді. 

2) Оқытудың белсенді түрлерін қолдану. Оқытудың белсенді әдістері 
мамандарды даярлаудың перспективалық нысандарының бірі болып табылады. 
Пән бойынша интерактивті әдістерді қолдана білу оқытушының 
құзыреттілігінің көрсеткіші болып табылады. Бұл шарт тыңдаушылардың 
қызығушылығын арттырады, тыңдаушының өз сабақтарын өткізудегі жұмысын 
жеңілдетеді. 

3) Мотивациялық бағытты қалыптастыру. Мотивацияны дамыту 
студенттің алған теориялық білімдерін практикалық іс-әрекетте жүзеге асыруға 
болатындығына сенімді болу үшін қажет. 

Педагогикалық практика өтетін мектептердегі практика жетекшілері мен 
тәлімгерлердің рөлін атап өтеміз. Себебі, студенттердің педагогикалық 
практикадан өтуге деген қызығушылығын сақтап қалу керек, оны жалпы сынып 
іс-шараларына, сабақты жоспарлау процесіне, мектептің оқытушылар құрамы 
арасындағы оқу процесін тікелей оқыту процесіне дейін талқылауға тарту 
керек. 

Педагогикалық практиканы өткізу алдында кафедралар мен 
факультеттерде белгіленген конференциялар өткізіледі, онда негізгі мақсаттар 
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мен міндеттер, жоспарланған практика бағдарламасы айқындалады. Қазіргі 
студенттердің жұмыстың инновациялық түрлеріне қызығушылығын ескере 
отырып, тренинг форматында конференцияларды өткізуді орынды деп 
санаймыз. Тренинг неғұрлым еркін жағдайда өтеді, онда студенттер мұғалімнің 
бейнесін көре алады, осылайша алдағы тәжірибеге дайындалады. Сондай-ақ, 
кері байланыс материалдарынан тренингтер өткізу кезінде қарастырылған 
материал неғұрлым пассивті жұмыс барысында қызмет еткен ақпаратпен 
салыстырғанда жақсы есте қалады, айқындық пен түсіну деңгейі 25 пайызға 
артады [101]. 

Студенттің сабақ өткізуге психологиялық дайын емес болу мәселесі де 
кездеседі. Осыған байланысты сабақты сауатты жоспарлау әр сынып 
оқушыларының өзіндік ерекшеліктеріне сүйене отырып, бірінші қатарға 
шығады. Жеке компонентті ескерусіз жасалған шаблондық сабақтар оң нәтиже 
бермейді. Алдағы сабақтың рефератын жасау алгоритмі міндетті компонент 
сыныпқа психометриялық талдауды қамтуы керек деп санаймыз. Бұл жағдайда 
ең қолайлы әдістер мен қызмет түрін таңдау оқу процесін сәтті жүзеге асыруға 
әкеледі. 

Е.Б.Козлова және М.Е.Буслаева педагогикалық тәжірибенің әдіснамалық 
мазмұнының бірнеше негізгі тәсілдерін сипаттайды: 

1. Құзыреттілік тәсіл. Идея – білім беру процесіне жеке мағынаны енгізу. 
Мазмұны: жеке тұлға туралы білім объектісіз, иеліктен шығарылған, ақпарат 
түрінде таратылады: жеке білім, жеке түсіну сияқты, алынған материалды 
түсіну ғана емес, сонымен қатар оны нақты өмірлік жағдайларда қолдану болып 
табылады. 

2. Әрекеттік тәсіл. Идея – ойлау мен іс-әрекет тәсілдерін игеру, 
студенттердің танымдық қабілеттері мен шығармашылық әлеуетін дамыту. 
Мазмұны: әлеуметтік-кәсіби-коммуникативті іс-әрекеттің жаңа формаларын, 
ережелерін, әдістері мен құралдарын интернационализациялаудың өзекті 
жағдайының болуы. Тәсілдің негізі – білім беру процесінің диалогизациясы, 
оқытудың мазмұны мен әдістерінің проблематизациясы, қызметтің 
креативтілігі мен рефлексивтілігі, студенттерге таңдаудың педагогикалық 
негізделген еркіндігін ұсыну. 

3. Контекстік тәсіл. Идея – игерілетін кәсіби қызметтің пәндік және 
әлеуметтік мазмұнын оқытудың барлық формалары, әдістері мен құралдары 
арқылы дәйекті модельдеу. Мазмұны: өзара байланысты оқыту модельдерінің 
үш түрі: семиотикалық, имитациялық және әлеуметтік, олар жиынтықта білім 
беруден кәсіби қызметке ауысудың динамикалық моделі болып табылады. 
Студенттердің білімді игеруі болашақ педагогикалық жағдайларды шешу 
тұрғысынан жүзеге асырылады, бұл оқу процесінің кәсіби мотивациясын, жеке 
мағынасын қалыптастыруға жағдай жасайды. 

4. Жүйелік тәсіл. Идея – жүйелі ойлауды қалыптастыру. Мазмұны: 
оқытудың негізгі буыны – ассимиляция процесі-ерекше әрекет ретінде 
ашылады. Студенттің барлық сипаттамалары осы қызметті ұйымдастыру 
тәсілдеріне байланысты: құзыреттілік, білім, Дағдылар, қабілеттер және т.б. 
[102]. 
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Қазіргі уақытта педагогикалық практикадан өту мерзімі оқу 
жоспарларымен анықталады. Осы тақырыпты зерделеуде болашақ география 
мұғалімдерінің педагогикалық құзыреттілік негіздерін бекіту үшін 
педагогикалық практика барысында бітіруші курс студенттері өткізетін 18 
практикалық сабақтың жеткіліксіз екендігі анықталды. 

Сонымен қатар, заманауи сабақты өткізуде құзыреттілік тәсілдің 
маңыздылығы атап өтілді. Құзыреттілік тәсіл-географиялық құзыреттілік пен 
экологиялық құзыреттілікті қамтитын көп өлшемді ұғым. Педагогикалық 
практикадан өту кезеңінде құзыреттілік тәсілді іске асыру мамандандырылған 
оқыту, желілік ынтымақтастық, мемлекеттік-қоғамдық білім беру сияқты 
бірқатар кешенді инновациялардың қатарында тұр. Географ-мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігінің мәні маманның мұғалімнің дайындығын және оның қызметін 
сәтті жүзеге асыруды жақсы деңгейде қамтамасыз ету қабілетін қамтиды. Бұл 
процеске білім беру процесінің барлық қатысушылары қатысуы керек: деканат, 
студенттер, оқытушылар, мектеп басшылығы, пән мұғалімдері, оқушылар мен 
олардың ата-аналары. 

Қазіргі заманғы жоғары білім беру жүйесінде құзыреттілік тұрғысынан 

болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың тиімді және 
технологиялық жолдарына баса назар аударылады. Алдыңғы қатарға 
мұғалімнің әртүрлі педагогикалық жағдайларда жұмыс істей білуі сияқты 
қасиеттер шығады. ЖОО оқытушысының міндеті оқу процесінде алынған 
дағдыларды практикалық қолдануға назар аудару болып табылады, бұл оқу 
жоспарын қайта қарау, жүргізілетін жұмыстың тиімділігін арттыру үшін 
қажетті материалдармен толтыру арқылы педагогикалық практика мазмұнында 
айтарлықтай өзгерістерді талап етеді. 

Болашақ география мұғалімдерінің жоғарыда аталған қасиеттерін 
қалыптастыру үшін университеттің оқу процесінің жаңа инновациялық 
әдістеріне көшу қажет. Болашақ маманның тәуелсіздігіне назар аудару керек, 
оларды одан әрі жүзеге асыру үшін қолайлы жағдайлар жасау қажет. 

Бүгінгі таңда қоғамды шешім қабылдау процесіне тартудың 
маңыздылығы артты. Интерактивті әдістерді қолдану сыртқы көріністе өте 
жеңіл болып көрінеді, бірақ сонымен бірге оның ерекшеліктері мен 
қиындықтары да бар [103]. 

Интерактивті – бұл ағылшын тіліндегі «өзара әрекеттесу» сөзі. 
Осылайша, оқытудың интерактивті әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа 
негізделген және «жеке дамуға бағытталған» заманауи білім беру 
парадигмасына сәйкес келеді. Сонымен қатар, сапалы білім алудың алғышарты 
болып табылатын танымдық іс-әрекет тәуелсіз іздеуді құрып қана қоймай, оны 
дамытады. 

Оқытудың интерактивті әдістері, оқытудың дәстүрлі әдістерінен 
ерекшеленеді, өйткені олар оқу процесінде өз тәжірибелерін қолдана отырып, 
деректерді талдау және жалпылау, жеке және кәсіби дағдыларын жинау арқылы 
оқушылардың есте сақтау қабілетін сақтайды. Алайда, интерактивті оқыту 
қажетті ақпаратты пайдалануға, бағалаудың жаңа, күрделі аспектілерін 
қолдануға және танымдық іс-әрекетті басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдермен 
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туындайтын қиындықтармен жұмыс жасауда көп уақытты қажет етеді. 
Интерактивті әдістердің мәні мен ерекшеліктері – субъектілердің бір 

бағыттағы өзара әрекеттесуінің жоғары деңгейі, қатысушылардың өзара 
әрекеті, эмоционалды және рухани интеграция. Қытай халқының бір 
мақалында: «Маған айтсаң – мен ұмытып кетемін, маған көрсет – мен есімде 

сақтаймын, мен мұны істеймін - мен оны түсінемін», - делінген. Осы сөздерден-

ақ интерактивті оқытудың мәнін айқындауға болады [104]. 

Интерактивті әдісті қолданған кезде мыналарды ескеру қажет: 
- студенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу; 
- болашақ мұғалімнің өзін-өзі көрсетуі үшін жағдай жасау; 
- болашақ әріптесіне педагогикалық қолдау көрсету. 
Интерактивті әдіс, сонымен қатар интерактивті тақталар, бейне слайдтар, 

флипчарттар, компьютерлер, бейнелер мен бейнеклиптер, презентациялар мен 
науқандар сияқты әртүрлі көмекші құралдарды қолдануды қамтиды. 

Интерактивті әдістерге проблемаларды шешу әдістері, презентациялар, 
пікірталастар, топтық жұмыс, ми шабуылы, зерттеу, іскерлік ойындар, Рөлдік 
ойындар, «инертті» әдіс, қойылым, тест әдісі, пікірталас кіреді, оның 
барысында болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі дамиды. 

Болашақ география мұғалімдерін даярлау процесінде интерактивті 
әдістерді қолдану мамандыққа деген қызығушылықты оятады, оқу материалын 
тиімді игеруге ықпал етеді, алдағы кәсіби іс-әрекетте белгілі бір мінез-құлық 
үлгілерін қалыптастырады, мотивацияны қамтамасыз етеді, командалық рухты 
көтереді, өз пікірін айта алады, болашақ география мұғалімдерінің негізгі 
кәсіби құзыреттіліктерін жан-жақты дамытады. 

Ғылыми-әдістемелік әдебиеттерде жиі кездесетін және болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру процесінің 
тиімділігін арттыратын кейбір заманауи оқыту әдістерін қарастырайық. 

Тренинг 

Тренинг – бұл білімді нығайтуға және дағдыларды арттыруға бағытталған 
оқыту әдісі. Ағылшын тілінен аударғанда "жаттығу" деген мағынаны білдіреді. 
Оқу тарихы өнер мен білім дәуірінен бастау алады. Оқыту әдістемесін алғаш 
рет американдық педагог Дейл Карнеги қолданды. 1912 жылы ол Дейл 
Карнегидің оқу орталығын ашты. Американдық психолог Курт Левин оқу 
топтарының одан әрі қалыптасуына айтарлықтай үлес қосты. 

Тренинг дәріс емес. Тыңдау және жазу оқуға кірмейді. Тыңдаудан басқа 
қатысушылар практикалық тапсырмаларды орындайды. Нәтижесінде олар 
шешім қабылдауға және әрекет етуге үйренеді. 

Жалпы, оқыту екі түрге бөлінеді: практикалық және теориялық. 
Практикалық сабақтар қатысушыларды тақырыпқа сәйкес мәселені шешуге 
үйретеді. Алайда әдістер белгілі бір шектерде ғана қолданылады. Бұл жағдайда 
теориялық сабақтар мәселенің мәнін анықтауға көмектеседі. 

Тренингтер бірнеше кезеңмен жүзеге асырылады. Әр кезең тыныш, 
демократиялық атмосфераны құра отырып, болашақ жұмыстың тонын 
белгілейді. Кезеңдер әртүрлі нысандарда немесе кез келген құралдармен 
жүргізіледі (4-кесте). Тренингтер сенімді және жайлы жағдай жасау және 
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болашақ кәсіби қызмет үшін қажетті қадамдарды іс жүзінде қарау мүмкіндігі 
арқылы студенттердің кәсіби құзыреттілігін тиімді қалыптастырады. 

 

4 кесте -тренингті өткізу кезеңдері [105] 
 

№ Кезең атауы Сипаттамасы 

1 2 3 

1.  Зерттеу/Танысу Бұл қадам жаттығуды бастау үшін қажетті процедура 
болып табылады. Осы кезең барысында топ өзара 
әрекеттесу үшін белсендіріледі, қарым-қатынас 

  дағдылары дамиды. студенттер бір-бірін бұрыннан 
білсе де тиімділік байқалады. "Сұхбат", "Мені біл" 
және "Визит карточкаларымен алмасу" сияқты 
ойындар арқылы қатысушылар бір-бірінің жаңа 
қырларын көре алады. 

2.  Студенттердің 
үміттерін 
анықтау 

Студенттердің күтуі тренинг аясында жұмысты 
жоспарлауда маңызды нұсқаулық болып табылады. 
Өйткені, сайып келгенде, білім беру міндеттерін 
шешумен қатар, біз студенттердің – болашақ 
география мұғалімдерінің мүдделерін 
қанағаттандыруымыз қажет. Бұл кезең "ауа-райы 
болжамы", "білімді игеруге лицензия" және т.б. 
сияқты түрлі тәсілдер арқылы жүзеге асырылуы 
мүмкін. 

3.  Тренингтің 
мақсатын 
анықтау 

Егер алдыңғы кезең студенттердің үміттерін анықтаса, 
онда "тренинг мақсаттарын анықтау" кезеңінде 
студенттер үшін осы сабақтың соңында ортақ күш-

жігермен қол жеткізуге болатын нәрсені нақты айту 
керек. 

4.  Топ ережелерін 
бекіту 

«Келісім» 

Қатысушыларға басынан бастап оқу жауапкершілігін 
сезіну үшін оқу ережелерін немесе «келісімді» 

қабылдау ұсынылады. 
Келісімнің мәтіні әдетте қатысушылар үшін көрінетін 
жерде жазылады және ілінеді. 
Бұл тиісті жағдайды жасауға көмектеседі. 
Материалды зерттеуді жақсартатын жұмыс 
атмосферасы, өзара құрмет пен сенім.  
Әр студент «Келісімнің» орындалуына жауап береді. 

5.  Студенттердің 
дайындық 
деңгейін бағалау 

Әдетте оқу тақырыбы бойынша сұрақтары бар 
сауалнама немесе бақылау парағы студенттердің 
дайындық деңгейін анықтау үшін қолданылады.  

Сұрақтар тренингтің мақсатына байланысты. 
Сауалнама нәтижелері студенттердің дайындық 
деңгейін көрсетеді және көмектеседі 
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4 кестенің жалғасы 

6.   Оқытушыға тақырыптардың мазмұны мен тепе-

теңдігін түзету, оқытуды бейімдеу және материалдың 
қол жетімділік деңгейін бақылау бойынша сауалнама 
жүргізіледі, кейін қайтадан тренинг аяқталғаннан 
кейін нәтижелерді салыстыра отырып, мұғалім 
студенттердің дайындығын қаншалықты арттырғанын 
бағалай алады, бұл оқу тиімділігінің маңызды 
көрсеткіші болып табылады. 

7.  Негізгі бөлім 

 

Осы кезеңде оқыту оқытушы мен студенттер 
арасындағы тікелей қарым-қатынастың негізгі  
мақсатын жүзеге асыру болып табылады. Оқытудың 
бұл кезеңі екі кіші кезеңді қамтиды. Бірінші кезең 
негізінен дәрістер, әңгімелер, рөлдік ойындардан және 
тренингті өткізу тақырыбы бойынша шағын топтық 
жұмыстардан  тұрады. 

Бұл кіші кезеңде оқушылардың теориялық 
сұрақтарына назар аударылып, ғылыми негізделген 
жауаптар беріледі. 
 Екінші кезең тәжірибеге бағытталған, ол 

студенттерге практикалық тәжірибе жинауға 
көмектесуге арналған. Осы мақсатта рөлдік ойын, 
драматизация, пікірталас, ми шабуылы және басқа да 
интерактивті жұмыс түрлерін қолдануға болады. 
Таңдау жаттығу шарттарына байланысты. 

8.  Қорытындылау 

 

Әдетте, бұл процедура студенттерге өз әсерлері мен 
сезімдерін білдіруге, тілектерін білдіруге арналған. 
Қорытындылау «аян парағын», хаттарды, 
сауалнамаларды немесе сауалнамаларды толтыруды 
қамтуы мүмкін. Тренингтің маңызды құрамдас бөлігі-
оқушының үлгерімін құжаттау.  

«Case study» әдісі  
«Case study» әдісі академиялық теорияларды нақты жағдайлар 

тұрғысынан көрсетеді.  Бұл студенттерге пәнді оқуға, білімдерін тереңдетуге, 
ақпаратты өңдеуге және талдауға, әртүрлі жағдайларды талдауға мүмкіндік 
береді.  
        CASE құрудың келесі негізгі кезеңдері анықталады: мақсаттарды анықтау, 
әртүрлі жағдайларға арналған критерийлерді белгілеу, қажетті ақпарат көздерін 
анықтау, CASE әдісіне бастапқы материалдарды дайындау, сараптау, оны 
қолдану бойынша әдістемелік материалдарды дайындау енеді. Оқыту 
процесінде кейстермен жұмыс істеу технологиясы келесі кезеңдерден тұрады:  
       1) іс материалдарын зерттеушілердің жеке жұмысы (проблеманы анықтау, 
негізгі баламаларды тұжырымдау, ұсынылатын іс-әрекетті немесе шешімді 
баяндау);  
       2) негізгі мәселені енгізуге және шешуге байланысты шағын топтармен 
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жұмыс.  
       3) жалпы талқылауда шағын топтардың тұсаукесерлері (оқу тобы 
шеңберінде) және эксперименттердің нәтижелері. 
 Бұл әдіс келесі дағдыларды дамытады:  
 - аналитикалық: деректерді деректерден бөлу мүмкіндігі, маңызды және 
маңызды емес ақпаратты ажырата білу, талдау, визуализация және оларға қол 
жеткізу, Жоғалған ақпаратты табу және қалпына келтіру мүмкіндігі және 
басқалары. Нақты және логикалық ойлау қабілеті. Бұл ақпарат сапасы төмен 
болған кезде өте маңызды.  
  - практикалық: мәселенің күрделілігінің төмен деңгейі іс жүзінде 
көрсетілген нақты жағдайлармен салыстырғанда экономикалық теорияларда, 
әдістер мен қағидаттарда қолданылатын практикалық дағдыларды жүйелеуге 
мүмкіндік береді.  
  - шығармашылық: әдетте, мәселе бір жағдайда шешілмейді. Мұнда 
логикалық тұрғыдан шешілмейтін балама шешімдерді құрудың 
шығармашылық дағдылары өте маңызды.  
 - коммуникативті: пікірталас жүргізу, басқаларды сендіру мүмкіндігі. 
Көрнекі құралдарды және басқа да бұқаралық ақпарат құралдарын пайдалану-

топтарға бірігу, өз көзқарасын қорғау, қарсыластарын сендіру, қысқаша есеп 
дайындау.    
 - қарым-қатынас дағдылары: талқылау кезінде белгілі бір әлеуметтік 
дағдылар дамиды: өзін-өзі бағалау, тыңдау, пікірталасты қолдау немесе қарама-

қарсы көзқарасты негіздеу, яғни мінез-құлық және т. б.  
 - интроспекция: пікірталастардағы келіспеушіліктер басқалардың және 
олардың пікірлерін түсінуге және талдауға ықпал етеді. Туындайтын 
моральдық және этикалық мәселелер оларды шешу үшін әлеуметтік 
дағдыларды қалыптастыруды талап етеді.  
 Кейс әдісін қолдану оқумен шектелмейді, бұл әдіс зерттеу әдісі ретінде де 
белсенді қолданылады. Бұл сонымен қатар оқу, білім және оқу зерттеулерін 
біріктіру арқылы мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін арттырудың нақты 
әдістерінің бірі. Бұл әдістің тиімділігі - оны басқа оқыту әдістерімен біріктіру 
оңай [106]. 
 Мінез-құлықты модельдеу (behavioural modelling)  
 Мінез-құлықты модельдеу - бұл тұлғааралық және кәсіби дағдыларды 
игеруге мүмкіндік беретін әдіс. Бұл әдіс игерілуі қажет кәсіби мінез-құлық 
моделін ұсыну,; мінез-құлық моделін көбейту, тиісті дағдыларды игерудің 
тиімділігін бағалай отырып талдау жасау арқылы жүзеге асырылады.  

          Мінез-құлықты модельдеу әдісі нақты жағдайларға тез бейімделу 
мақсатында оқушының нақты кәсіби жағдайға психоэмоционалды енуіне ықпал 
етеді [107]. Мінез-құлықты модельдеудің тиімділігі студенттің көрсетілген 
модель құрылымының дұрыстығына сенімділігімен артады. Студент болып 
жатқан процеске толығымен сенуі керек, бұл университет мұғалімінің алдына 
жаңа міндеттер қояды: материалды студентке қол жетімді және түсінікті 
әдіспен жеткізе білу және орындалған барлық әрекеттерді негіздеу. 
          Кері байланыс әдісі  
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          Кері байланыс - үздіксіз оқыту мен бағалаудың біртіндеп процесінің 
негізгі элементі. Жиі және тұрақты кері байланыс беру өнімділікті арттырудың 
маңызды құралы болып табылады. Ол түсіну және өнімділік аспектілері туралы 
ақпарат беруді қамтиды және оны тәжірибешілер, әріптестер, сіз өзіңіз және 
студенттерден тәжірибешілерге бере аласыз. Тиімді кері байланыс оқушыға 
оқуын және оқу стратегиясын түсінуге көмектеседі, осылайша олар оқуда үлкен 
жетістіктерге жету үшін түзетулер енгізе алады.  
          Академиялық үлгерім деңгейі талқыланатын және оқу процесі аяқталған 
деп болжанатын бағалауды немесе түсініктемені қамтитын ресми тапсырмалар 
бойынша кері байланысты болдырмау керек. Бұл оқушының кері байланысты 
толығымен қарастыруына және жауап беруіне кедергі келтіруі мүмкін. Оқу 
кезінде жиі берілетін пікірлер, сұрақтар мен пікірталастар сияқты кері 
байланыстың бірнеше түрлері табысқа жету үшін қызығушылық пен уәжге 
ықпал етеді [108]. 
       Кері байланыстың тиімділігі үшін сізге қажет:  
       • оқушыларға олардың оқу тиімділігін арттыруға назар аударғаныңызды 
түсіндіру;  

       • оқушыларды қойылған сұрақтар үшін ынталандыру;  
       •  оқушылармен кері байланысты жеке немесе шағын топтық негізде 
талқылау үшін уақыт бөлу;  
       • мүмкіндігінше мысалдар келтіре отырып, кері байланыс туралы нақты 
және ашық айту;  
       • оқушының не туралы сөйлесетінін түсінетініне көз жеткізіңіз;  
       • оқушылардан сіз жүргізетін білім беру процесінің әлсіз жақтарын 
олардың пікірінше сұрау;  
       • оқушының іс-әрекетін жақсарту бойынша келесі қадамдар туралы өз 
кеңестеріңізді ұсыну;  
       • оқушыларды Сізбен және / немесе құрдастарымен жұмысты талқылауға 
шақыру [109]. 
        Ойын жобалау әдісі  
          Ойын дизайны - бұл оқушының жан-жақты дамуына, оның сезімдерін, 
ақыл-ойы мен белгілі бір құзыреттіліктерін дамытуға мүмкіндік беретін әдіс. 
          Ол тек субъективті дамуға ғана емес, сонымен бірге тыңдаушының 
эмоционалды дамуына да назар аударады. Оқытудың бұл әдісінде ойын 
қозғаушы күш ретінде әрекет етеді, өйткені бүкіл оқыту әдісі іс-әрекетке 
негізделген оқытудың шеңберінде айналады. Ол студенттердің өзін-өзі көрсетуі 
мен шығармашылық қабілеттерін қолдайды [110].  
 Адамзаттың пайда болуынан бастап, қоршаған ортаны және қоршаған 
ортаны зерттеу процесі үздіксіз жүрді, бұл іс жүзінде ғылыми білім мен дамып 
келе жатқан зерттеулерге сұраныстың артуына әкелді [111]. Қазіргі дәуірде 
ғылыми білімге деген сұраныс пен маңыздылықтың артуы байқалады, ғылыми 
білімге қол жеткізу үшін қолданылатын әдістерді пайдалана отырып білімді 
жобалау қажеттілігі туындайды. Неміс ғалымы О. Байн ғылыми білімге 
адамдардың құзыреттілігін арттыру арқылы ғана қол жеткізуге болатындығын 
айтады, олар ғылыми зерттеулердің қадамдары мен принциптерін қолдана 
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отырып, зерттейтін, сұрақ қоятын, білім алатын, ғылым құратын адамдар болуы 
керек [112]. Сондай-ақ, ғылым «фактінің белгілі бір бөліктерімен дәлелдемелер 
беру және осы процестің соңында қол жеткізілген динамикалық білімнің 
жинақталуы негізінде гепотезді құру процесі» ретінде анықталған. 
           «Ғылыми зерттеу» ұғымы «үлкен кеңес энциклопедиясында» «жаңа 
білімді өңдеу процесі және танымдық іс-әрекет» ретінде түсіндіріледі.  
            Ғылыми-зерттеу пәнін ғалым А. И. Савенков маңызды психологиялық 
құбылыс ретінде түсіндіреді. Ғылыми зерттеулер дарынды студенттерді 
оқытудың негізі ретінде қарастырады. Онсыз білім алушының әлеуетін ашу 
және дамыту мүмкін емес. Әр түрлі әдіснамалық тәсілдерді қолдану ең 
дарынды студенттерді табу және олардың шығармашылық деңгейін бақылау 
үшін қажет. Ғылыми зерттеу аясында құзыретті студентті қалыптастыру үшін 
жұмыстың мақсаты мен міндеттерін анықтау, оқушының ерекше қабілеттерін 
ашу және оның жолдарын бағыттау қажет [113].  
          Ғылыми қажеттілікке сәйкес студенттік таланттың дамуы мен 
қанағаттану жағдайларын анықтау кезінде диагностикалық кезеңде студенттік 
топтың дайындық деңгейін анықтау қажет, өйткені зерттеу жұмысының екінші, 
үшінші кезеңдері міндетті түрде қажет, өйткені бұл студенттердің жасына 
байланысты. Студенттің негізгі мақсаты-қоғамдық өмірге бейімделген 
интеллектуалды адамды қалыптастыру.  
          Белгілі психолог Л.С.Выготский былай деп жазды: «тек жақсы 
ұйымдастырылған оқу процесі баланың жеке басының дамуын ынталандыруы 
мүмкін». Сондықтан оқу процесі жаңа инновациялық тәсілге ықпал етеді. 
Дамытуға негізделген білім және өз өзін оқыту. Инновациялық оқыту-ашу, 
дамыту және өмірге енгізу.  
           Ғылыми-зерттеу жұмысы студенттің зияткерлік даму деңгейін 
арттырады. Ғалымдардың тәжірибесі оқу мен танымдық белсенділікті 
арттыруға бағытталған материалдарға негізделген. Ғылыми жұмыстармен 
жұмыс істеу әдістерін күшейтеді. Шығармашылық қызмет пен ғылыми нәтиже 
ғылыми жұмыстың теориялық және практикалық аспектілерін шешуде 

көрінеді. Қоғамдық өмірге бейімделген интеллектуалды тұлға қалыптасады. 
Еліміздің ұрпағы жоғары деңгейде жаңғыртылатын болады.  
          Зерттеу жұмысы әрдайым ізденіске әкеледі, күнделікті зерттеулерге әсер 
ететін өзін-өзі тәрбиелеуді дамытады, әртүрлі зерттеулер мен ғылыми-зерттеу 
жұмыстарында алынған білімді қолдануға бағыттайды және оң нәтижеге қол 
жеткізеді [114].  
 Бүгінгі мұғалім адамның жеке дамуын және оның жан-жақты білім алу 
мақсатында баланы оқыту мақсатында тәуелсіз шешімдер қабылдау қабілетін 
жақсарту үшін тиімді шаралар қабылдауға жауапты болуы керек. Жоғарыда 
айтылғандай шараларды жүзеге асыру үшін жаңа білім беру технологияларын 
енгізу, білім беруді ақпараттандыру, халықаралық ғылыми және білім беру 
желілеріне қол жеткізу Қазақстан Республикасының «Білім туралы» заңымен 
анықталады.  
 Жеке тұлғаның рухани адамгершілігін дамыту-бұл білім беру мен 
оқытудың біртұтастығын сақтай отырып, оқушының ішкі күшінің оянуына әсер 
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ету үшін сабақтарды ұйымдастыру, сонымен қатар оқу процесінде әр 
оқушының жалпы азаматтық құндылықтарын дамыту және олардың білімі, 
дағдылары мен қабілеттері негізінде қалыптасуы болып табылады. "Алдымен 
оқушыны көруге, түсінуге және сүюге, үйренуге және үйретуге бейімдеу 

керек". Шынында да, білім беру процесінде оқушының тұлға ретінде дамуы 
мен қалыптасуы оқыту, тәрбиелеу және біртұтас процесті біріктіру арқылы 
жүзеге асырылады. Ұстаздың мақсаты – қазіргі заманнан жол таба алатын, 
білімді, сауатты, өзін-өзі қайта құратын іскер тұлға тәрбиелеу. 
           Ғылыми-зерттеу дағдыларын жетілдіру арқылы кәсіби дағдыларды 

қалыптастыру:  
- студенттерге өз ойлары мен идеяларын тұжырымдауға көмектесу, 

оларды ашық сөйлеуге үйрету;  
- студенттерді қарама-қайшылықты құбылыстармен біріктіру;  
- болжамдар, гипотезалар, балама идеялар ұсыну;  
- студенттерге, әсіресе шағын топтарда, еркін және оқшауланған ортада 

ғылыми зерттеулер жүргізуге мүмкіндік беру;  
- студенттерге өз білімдерін кеңінен қолдануға және олардың 

қолданылуын бағалауға мүмкіндік беру. 
           Жаңа технологияны игеру оқушылардың зияткерлік, кәсіби, рухани, 
азаматтық және басқа да көптеген қасиеттерін қалыптастыруға терең әсер етеді. 
Студенттердің оқу-ғылыми-зерттеу жұмыстары үшін келесі мәселелерге назар 
аудару қажет:  
          - әр оқушының ерекшеліктерін ескеру;  
 - студенттердің креативтілігін қалыптастыру және арттыру;  
          - студенттердің өз бетінше жұмыс істеу дағдыларын, зерттеу дағдыларын 
дамыту. 
        Студенттердің ой-өрісін кеңейту, зерттеу қызметімен айналысу және 
олардың алға жылжу дағдыларын жақсарту үшін сыныптан тыс іс-шаралар 
өткізу маңызды. Үйірме жұмыстарын, студенттер тәртібін, конференцияларды 
және дәстүрлі емес өзін-өзі басқару сабақтарын ұйымдастыру қажет. 
Оқушылардың қабілеттерін жетілдірудің, логикалық ойындарды қолданудың 
және педагогикалық құбылыстарды зерттеудің бір тәсілі-бұл қадамдық зерттеу.  
        Жақсы идея - тапсырманы оңай бастау және оны біртіндеп қиындату. 
Қазіргі уақытта жеке тұлғаны, яғни зерттеушіні қалыптастыру білім мен тәрбие 
жағдайындағы маңызды мәселелердің бірі болып табылады. Осылайша, 
педагогикалық технология оқытудың тиімді әдісі ретінде қарастыруға болатын 
жаңа әдістер жиынтығынан тұрады.  
        Қазіргі уақытта кеңінен қолданылатын модульдік оқыту әдісін қолдану өте 
тиімді, өйткені ол студенттердің ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамытуға 
негізделген.  
        Студенттердің ғылыми және зерттеу дағдыларын қалыптастыру 
мақсатында:  
        - ең алдымен, студенттік үрдістерді демократияландыру және ізгілендіру, 
бұл студенттің жеке басын ашуға қажетті жағдай жасайды;  
       - екіншіден, оқушының жалпы білім деңгейін анықтайтын мұғалімдердің 
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кәсіби даму міндеттері; 
       - үшіншіден, студенттерді оқытудың бірыңғай жалпы білім беру жүйесінің 
қажеттілігі. Студенттердің мүмкіндіктерін анықтау және инновациялық білім 
беру мен зерттеулердің бағыттарын және ынталандыру әдістерін анықтау 
қажет. Зерттеу қызметі мұнда шығармашылық іздеу бағдарламасын жасауға, 
заманауи әдебиеттерді оқуға, оқыту мен оқу нәтижелерін дамытуға, 
студенттердің білім деңгейі мен олардың жасын ескере отырып, даму 
динамикасын анықтауға мүмкіндік береді [115]. 
        Ғылыми-зерттеу жұмысында студенттердің шығармашылық қабілеттерін 
дамытуда қолданылатын әдістер:  
       1. Мазмұнға тақырып жинау.  
       2. Нақты тақырып бойынша пікірталас құру. 
       3. Логикалық ойлауды дамытатын ойындар қойған міндеттерді шешу.  
       4. Салыстыру, бөлім, тақырып.  
       5. Қиялмен сурет салу.  

       6. Өлең құрастыру. 
       7. Мәтін және өзін-өзі түсіндіру.  
       8. Пікірталастар, конкурстар және әртүрлі тақырыптарға эффекттер жазу. 
        Мұндай жұмысты үнемі жүргізу оқушылардың шығармашылығына, 
қиялына, өзіне-өзі көмек көрсетуіне үлкен әсер етеді. Сондықтан қазіргі білім 
берудің маңызды міндеті - студенттерді мамандандырылған салада зерттеулер, 
дағдылар мен білім алуға ынталандыру.  
        Ғылыми білімге қол жеткізу жеке және әлеуметтік өмірдің сапасын 
анықтайтын негізгі фактор болып саналады, оны зерттеудің негізгі 
принциптеріне сәйкес келетін зерттеу әдістерін енгізу арқылы ғана қамтамасыз 
етуге болады. Ғылыми зерттеудің өзі ғылыми білім алу үшін жүйелі және 
жоспарланған іс-шаралар кешенін қамтиды [116].  
        Жоғарыда келтірілген анықтамаларды егжей-тегжейлі зерттеу ғылымның 
басты бағыты білімге бағытталғанын көрсетеді, ал ғылыми зерттеулердің 
негізгі мақсаты-ғаламда және қоршаған ортада байқалатын құбылыстардың 
шығу тегі, себептері мен қалыптасуын іздеу, анықтау және түсіндіру процесі. 
        Қазіргі білім беру жүйесінің негізгі міндеттерінің бірі-бұл білімді жай ғана 
тұтынып қана қоймай, сонымен қатар табиғат пен адамзатқа, сондай-ақ 
зерттеуші ие адамдарға сыни, шығармашылық және құрметпен қарауды 
көрсететін алдыңғы қатарлы білім бере алатын адамдарды тәрбиелеу. Ғылыми 
көзқарас, мінез-құлық және өз білімдерін басқа адамдармен бөлісуге деген 
ұмтылыс. Бұл ғылыми көзқарастар мен мінез-құлыққа жатқызылатын 
қасиеттер. Психология бойынша тиісті әдебиеттерге сәйкес мұндай көзқарастар 
мен мінез-құлық қазіргі заманғы құзыретті маманның ең ерекше қасиеттері 
ретінде жіктеледі [117]. Ғылыми білімді қалыптастырудың басты талабы-

ғылыми көзқарастар мен мінез-құлықтарды игеру.  
       Н. Қарасар ғылыми көзқарастар мен мінез-құлықтар проблемаларды 
шешуге, ғылымды қалыптастыруға немесе кең мағынада құзіреттілікті зерттеу 
әдістеріне ықпал ететін ой мен мінез-құлық түрлерін зерттейді деп мәлімдейді 
[118]. 
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        Ғалымдар О.Бөкеглу мен К.Ильмаз ғылыми зерттеу дағдыларын меңгеру 
және ғылыми зерттеулерге оң көзқарас білім беру саласы мамандарының 
құзыреттілігінің өсуінің құрамдас құрамдас бөліктері екенін алға тартады [119]. 

       Зерттеушілік құзіреттілік пен ғылыми зерттеулерге деген оң көзқарасты 
ғалымдардың қасиеті деп қарауға болмайды, ал ғылымды тек ғалымдар ғана 
жасамауы керек. 
       Бұл құзыреттілік пен көзқарас қазіргі мұғалімдердің маңызды белгілерінің 
бірі ретінде бағалануы керек. Бұл тұрғыда оқу орындарының маңызды 
міндеттерінің бірі-студенттердің ғылыми көзқарасын, көзқарасы мен мінез-

құлқын дамытуға қосқан үлесі. 
       Ғылыми-зерттеу дағдыларын дамытуға және ғылыми зерттеулерге оң 
көзқараспен қарауға бағытталған оқу бағдарламаларын қолдану қажеттілігі 
туындайды, бірақ мұндай бағдарламалардың саны күткеннен әлдеқайда төмен, 
өйткені бұл бағдарламаларды сыныпта тек оқу бағдарламасын нақты 
орындаушылар болып табылатын мұғалімдердің қабылдау және қолданбалы 
дағдыларына қолдануға болады. Осыған сәйкес студенттердің ғылыми 
дағдыларын және ғылыми ізденістерге оң көзқарасын қалыптастыруға 
бағытталған, ғылыми көзқарасы мен мінез-құлқы жеке дара дараланған жоғары 
білікті ұстазды, оқу бағдарламаларын нақты орындаушыларды дайындау қажет 

[120]. Алайда, зерттеулер көрсеткендей, қазіргі мұғалімдердің ғылыми 
процестің дағдылары туралы білімі жеткіліксіз, бұл кейіннен ғылыми процестің 
дағдылары төмен студенттердің пайда болуына себеп болды [121]. 2011 жылы 
Ш.Түркмен мен Е.Кандемир өз еңбектерінде мұғалімдердің ғылыми процесс 
дағдылары туралы білімдері жеткіліксіз, сондықтан студенттер жеткілікті білім 
алмайды [122]. Осыған ұқсас зерттеу нәтижелерін ғалымдар Дж.Карсли [123], 
А.Шахин [124], Дж.Әбиев [125] еңбектерінде де кездестіруге болады. 

 Қазіргі заманғы мұғалімдерге қойылатын талаптар мен мұғалімдердің 
кәсіби құзыреттілігі мәселесі үнемі зерттеу процесінде болғандықтан, ғылыми 
білім мен дағдыларға ие болу деңгейіне ерекше назар аударылады.  
Мұғалімдердің қарым-қатынасының, мінез-құлқы мен шеберлік деңгейінің 
оқушылардың үлгеріміне шешуші әсерін ашатын жоғарыда аталған бірқатар 
зерттеулерден алынған нәтижелерге сүйене отырып, қазіргі заманғы мұғалімдер 
ғылыми зерттеулер, дағдылар және кәсіби қызметтің ойларына деген оң 
көзқарастың тиісті деңгейіне ие болуы керек деп сенімді түрде айтуға болады. 
Сонымен қатар, зерттеу мәдениеті мен қоғам үшін ғылыми перспективаның 
негізгі буыны болып табылатын, зерттеулерге оң көзқараспен қарайтын 
мұғалімдерді оқыту өте маңызды.  
         Ғалымдар М. Демирбаш пен Р. Ягбасан жүргізген эксперименттік 
зерттеуде мұғалімнің іс - әрекетін рөлдік модельдеу студенттерден ғылыми 
білім мен дағдыларды алудың практикалық әдісі болып табылады [126]. Осыған 
сәйкес, мұғалімдерді даярлаудың оқу жоспарларына зерттеу мәдениетін 
дамытуға бағытталған курстарды енгізу қажеттілігі артты, өйткені мұғалімдер 
өздері алған білім, дағды және қарым-қатынас түрін ғана тиімді жеткізе алады. 
Тиісінше, мұғалімдерді даярлау бағдарламаларында зерттеу құзыреттіліктерін 
алуға және зерттеулерге оң көзқарас алуға бағытталған көптеген өзгерістер 
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жасалды. Бұл бағытта өткен ғасырдың 70-жылдарынан бастап педагогикалық 
бейіндегі жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларына «Зерттеу 
әдістері», «Білім берудегі зерттеу әдістері» деп аталатын пәндер мен курстар 
енгізіле бастады. Болашақ мұғалімдер осы курстардан өтіп, жоғарыда аталған 
пәндерді оқи отырып, ғылыми зерттеулер құрылымы мен ғылыми әдістер 
туралы түсініктерін дамытуы керек; осы әдістерге жаңа көзқарастар 
қалыптастыру; мәселені анықтау; зерттеу моделі туралы шешім қабылдау; 
ғалам мен үлгіні белгілеу; мәліметтер жинауды, талдауды және ауызша аударма 
дағдыларын дамыту. Ғылыми-зерттеу құзыреттілігі мен ғылыми зерттеулерге 
оң көзқарасы бар мұғалімдердің біліктілігін арттыру тұрғысынан зерттеудің 
ғылыми әдістемелерін барынша пайдалану өте маңызды. Зерттеудің бұл бағыты 
мұғалімдер мен болашақ мұғалімдердің ғылыми құзыреттілігін анықтау 
жолдарын қамтиды. Алайда, тиісті әдебиеттерде мұғалімдердің немесе болашақ 
мұғалімдердің ғылыми зерттеулерге қатынасын анықтауға бағытталған 
зерттеулердің шектеулі саны бар. 
         Ғылыми зерттеулер әдістерінің әсерімен бірге ғылыми зерттеулерге 
дағдылар мен қатынас, оқытушылық қызмет барысында осындай дағдыларды 
пайдалану және беру ғылыми зерттеу дағдылары мен ғылыми зерттеулерге оң 
көзқарасы бар болашақ оқытушылар үшін маңызды орынға ие.  
         Болашақ мұғалімдердің ғылыми зерттеулер бағытындағы әлеуетті зерттеу 
құзыреттіліктері мен көзқарастарын анықтау және ғылыми зерттеу әдістерінің 
тиімділігін анықтау болашақ зерттеуші-оқытушыларды тәрбиелеуге маңызды 
үлес қоса алады. 
         Болашақ мұғалімдерді даярлау және географ-мұғалімдердің құзыреттілігін 
қалыптастыру кезінде ғылыми-зерттеу құзыреттіліктеріне және ғылыми 
зерттеулерге деген көзқарасқа ғана емес, сондай-ақ болашақ мұғалімдердің 
зерттеу дағдыларына және олардың зерттеулерге деген көзқарасына арналған 
«Зерттеу әдістері» сияқты ғылыми курстардың құрылымына назар аудару 
қажет. 
        Жоғарыда аталған пәндер мен элективті курстарды әзірлеу келесі 
сұрақтарға жауаптарға негізделуі керек: 

1) болашақ мұғалімдердің зерттеу құзіреттілігінің деңгейі және олардың 
көзқарасы қандай? 

2) кафедра өзгерген кезде болашақ оқытушылардың ғылыми зерттеулері 
айтарлықтай өзгере ме? 

3) болашақ мұғалімдердің белгілі бір уақыт аралығында зерттеулерге 
қатынасы айтарлықтай өзгере ме? 

4) қарастырылып отырған курс болашақ мұғалімдердің ғылыми 
зерттеулерінің құзыретіне қандай әсер етеді? 

5) әзірленіп жатқан курс болашақ мұғалімдердің зерттеуге деген 
көзқарасына қалай әсер етеді? 

6) ғылыми әдістер курсының болашақ мұғалімдердің ғылыми-зерттеу 
құзыреттеріне әсері? 

7) курстың болашақ мұғалімдердің зерттеулерге деген көзқарасына әсері? 

 Қазіргі уақытта зерттеу болашақ ғылыми мұғалімдердің ғылыми 
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зерттеулерге құзыреттілігі мен тәсілдерін және ұқсас курстардың зерттеу 
дағдылары мен ғылыми-зерттеу тәсілдерін дамытуға әсерін анықтауға 
арналған. Болашақ мұғалімдердің ғылыми құзіреттілігінің деңгейі және 
олардың ғылыми-зерттеу жұмыстарына қатынасы ғылыми процестің 
дағдыларында адекватты деңгейдегі теориялық білімнің болмауына 
байланысты салыстырмалы түрде төмен. Қазіргі қоғам адамнан белсенді және 
жан-жақты болуды, прогрессивті ойлауға қабілетті болуды талап етеді. Қоғамда 

«нақты», «шығармашылық» адамға үлкен сұраныс бар екендігімен расталады. 
 Негізгі құзыреттерді қалыптастыру қазіргі заманғы талаптар негізінде 
жүзеге асырылуға тиіс. Білім беру жүйесінде студенттердің коммуникативтік 
құзыреттіліктерін қалыптастырудағы ақпараттық-коммуникациялық 
технологиялардың рөлі ерекше. Бұл технологияны қолдану оқушылардың 
қызығушылығын, шығармашылық көзқарасын және жұмыс істеу қабілетін 
арттырады. Ол сізге бағдарламаны игеруге, жұмысыңызды жоспарлауға және өз 
бетіңізше жұмыс істеуге үйретеді. Бұл студенттің қазіргі біліміне және білім 
сапасына тікелей әсер етеді.  
 Мамандық таңдау-бұл студенттердің мансабын бастау жолы. Болашақ 
маманды басқаратын әдіскер-оқытушы өз жұмысын пән мен білім беру 
жүйесінің қажеттіліктеріне сәйкес басқара алуы маңызды.  
       Сапалы, тиімді, өнімді іздеу-мұғалімнің үздіксіз жұмысының дәлелі. Бұл 
сонымен қатар мұғалімге оқушылардың қабілеттері мен жағдайларына 
негізделген оқытудың тиімді әдістерін таңдауға мүмкіндік береді.  
       Әрине, оқытудың тиімді әдістері студенттерге ұмтылысын, талантын, 
шығармашылығын арттыруға мүмкіндік береді. Студенттерге жақсы және 
сапалы білім беру үшін әр мұғалім өзінің кәсіби қызметіндегі студенттің 
жетістігін шығармашылық ізденісте жаңа педагогикалық технологиялардың 
жетістіктерін қолдана отырып, кәсіби дағдыларын дамытуға бағытталған кәсіби 
мақсат ретінде қарастыруы керек. 
 

1.3 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың құрылымдық-мазмұндық моделі 

 

Қазақстан Республикасының Білім беруді дамыту тұжырымдамасында 
Жоғары білім беру жүйесіне жаңа мәртебе беру және оны бірегей элемент 
ретінде қабылдау қажеттігі туралы көрсетілген, оның бірінші міндеті жоғары 
біліктілік пен дағдыға ие болу болып табылады. Тәжірибелі мамандар біздің 
мемлекетіміздің барлық салаларын дамытуда пайда көре алады. Қазақстанның 
білім беру жүйесіне әсер ету адамның еркін ерік-жігерін, оның мәдениетін, 
шығармашылық белсенділігін, бәсекеге қабілеттілігін, толеранттылығын 
дамытуға ықпал етеді. 

Жоғарыда айтылғандардың бәрі бізді зерттелетін процестің моделін 
анықтауға әкеледі. Алдымен болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудағы педагогикалық әдебиет пен педагогикалық тәжірибені 
зерттеуге негізделген «модель» ұғымының мағынасына тоқталайық. 

Мұғалімнің идеалы – «жоғары білімді адам», өз пәнінің маманы, 
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педагогика және психология саласындағы маман, жеке тұлғаға бағытталған 
педагогикалық әдістерді қолдана алатын және өзін-өзі дамыту мен рухани өсуді 
қажет ететін адам. 
 «Идеал» мұғалім мен «идеалды» оқу-тәрбие үрдісінің моделін жасау 
мәселесі әлемдік педагогикада өте өзекті. Мысалы, жапон ғалымы Томомучи 
Киучидің пікірінше, мұғалім моделі келесі маңызды атрибуттар мен 
қасиеттерге ие болуы керек: бір уақытта оқу және оқу мүмкіндігі, дұрыс 
теориялық оқыту, жоғары мәдени және білім беру құндылықтарын түсіну, 
еркіндік пен жауапкершілік, зияткерлік топтық тиістілік және т.б. [127]. 

Американдық педагогикада (М. Грин, А. Комбс, Дж. Лембо және т.б.) 
қарым-қатынас дағдыларын, эмпатияны, бейресми қарым-қатынасты, 

эмоционалды тұрақтылықты және өмірлік оптимизмді қамтитын "тиімді 
мұғалім" моделі жасалды [128]. Мемлекетіміздің дамыған елдердің 
стандарттарына ұмтылуы елімізді білім беру сапасының жаңа деңгейіне 
шығару қажеттілігін туындатады. Осыған байланысты қазіргі реформалар даму 
институттарын құру және дамыту кезеңдеріне көшуде және саяси бағыттардағы 
мұндай өзгерістер өмірдің барлық салаларында шығармашылық тұлғалардың 
мәртебесін арттырады. 

XXI ғасырдың негізгі талаптарының бірі Қазақстан Республикасында 
білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының мақсаттары мен міндеттеріне қол жеткізуге мүмкіндік 
беретін білім беру жүйесі мен жаңа білім беруді ұйымдастырудың ағымдағы 
проблемаларын шешуге қабілетті болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру болып табылады [129]. 

Ғалым Ш.Т. Таубаеваның «Педагогика әдіснамасы» атты ғылыми-зерттеу 
жұмысында педагогика саласындағы модельдеу мәселесі толығырақ 
талқыланады. «Модель» ұғымы латынның «modules» сөзінен шыққан, «өлшеу» 

дегенді білдіреді. Ол ғылыми саладағы "модельдеу" терминін әртүрлі 
тәсілдермен қолдануға және түсіндіруге болатындығын атап өтті. Бұл сөздің 
тура мағынасында "модельдеу" зерттелетін объектінің арнайы жасалған 
формасын, белгілі бір пәннің формасы мен сипаттамаларын сипаттайды. 

Үлкен энциклопедиялық сөздікте модельдеудің келесі анықтамалары бар: 
1) объектілердің кез-келген құбылыстарын, процестерін немесе жүйелерін 
олардың модельдерін құру және үйрену арқылы зерттеу; модельдерді 
сипаттамаларды анықтау немесе нақтылау және жаңадан салынған объектілерді 
құру тәсілдерін рационализациялау үшін пайдалану. 2) таным теориясының 
негізгі категорияларының бірі: ғылыми зерттеудің кез-келген әдісі модельдеу 
идеясына негізделген-теориялық (әр түрлі символдық, дерексіз модельдер 
қолданылады) және эксперименттік (пәндік модельдерді қолданады) [130]. 

«Модель» мазмұны мен түрі, мақсаты бойынша ерекшеленеді. Көбінесе 
тақырып қоршаған ортаның бастапқы мазмұнына және оның қоршаған ортаға 
әсеріне байланысты өзгереді. Модель сөйлемдер, тұжырымдар, физикалық 
диаграммалар, объектінің негізгі аспектілерін, элементтерін, қатынастарын 
сипаттайтын диаграммалар, сондай-ақ негізгі сыртқы және ішкі қатынастарды 
анықтайтын математикалық формулалар немесе сандар түрінде ұсынылуы 
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мүмкін, сонымен қатар кесте түрінде ұсынылуы мүмкін [131]. 
Г. Клаустың пікірінше, модель теория мен практиканың диалектикалық 

қайшылығы болып табылады. Модель дегеніміз - белгісіз ортаны дәлелдеу 
қабілеті, абстракциядан шындыққа өту қабілеті, ғылыми дәлел [132]. Модельдің 
ең маңызды түрі-ғылыми модель. Бұл модель зерттеуге, жаңа білім алуға, 
идеялар мен жобаларға негізделуі керек. 

Ғалым А. М. Новиков модельді базалық объект туралы жаңа ақпарат 
беретін танымдық мақсатта таңдалған немесе қайта құрылған қосымша объект 
ретінде сипаттайды [133]. А.Б. Горстко модельді тақырыпты басқаруды үйрену, 
белгілі бір объектінің негізгі ережелерін, оның дамуы мен қоршаған ортамен 
өзара әрекеттесуін түсіну немесе нақты жағдайларда мақсаттар мен өлшемдерге 
тиімді тәсілдерді анықтау қабілетімен байланыстырады [134]. Біз берілген 
пікірлер бір-бірін толықтырады және оларды жоққа шығармайды деп санаймыз. 
В. А. Штоффттың пікірінше, модель-бұл зерттеу нысанын бейнелеуге, 
көбейтуге және жаңа ақпарат беретін, көрнекті түрде бейнеленген немесе 
материалдық тұрғыдан жүзеге асырылатын объектімен ауыстыруға болатын 
жүйе [135]. Автордың көзқарасын жалпылау үшін модель өз мақсаты мен 
міндеттеріне сәйкес дерексіз болып табылатын зерттеу пәнінің теориялық 
негізіне бағытталған. 

Ғалым Л.А.Белялова модельдеудің негізгі аспектілерін анықтай отырып, 
осы процесті бағалаудың келесі критерийлерін шығарады: 

- объектінің белгілі бір салалары арасындағы өзара тәуелділікті 
анықтайтын байланыстар; 

- модельдендірілген нысанды бақылау және тіркеу мүмкіндігі; 
- сапалы және техникалық тұрақтылық. 
«Оқыту моделі» ұғымы алғаш рет АҚШ пен Англияда пайда болды.  

ХХ ғасырдың 60-шы жылдары, егер студенттерге ұсынылатын оқу 
материалдарының тиісті базалық шарттары, мәліметтер базасы және оқу 
мақсаттарына жетудің әдістемелік құралы болса, онда студенттер оқу 
бағдарламасы аясында оқу материалымен өз бетінше жұмыс істей алады деген 
болжам айтылды. «Модель - бұл оқу мазмұны мен оқыту технологиясын 
біріктіретін мақсатты функционалды бірлік. Тек модель мазмұны, оқыту әдісі, 
тәуелсіздік деңгейі және студенттердің оқу іс-әрекетінің қарқыны бойынша 
жекелендірілген оқу жоспары бола алады» [136]. Автордың көзқарасы бойынша 
модель ұғымы шындықтың белгілі бір аспектілерін тереңірек түсіну құралы 
ретінде анықталады. 

Қазіргі уақытта психология мен педагогикада кәсіби құзыреттілікті 
қалыптастыру және дамыту процесінде болашақ мұғалімнің мазмұны мен 
құрылымын зерттеудің бірнеше тәсілдері бар екендігі атап өтілді. 

Осыған байланысты болашақ география мұғалімдерінің кәсіби 
құзіреттілігін қалыптастыруды және тұтастай алғанда жас мұғалімнің 
қалыптасуын зерттеуде еңбек мінез-құлқының жалпыланған көрінісін және 
еңбек субъектісі қызметінің ішкі психологиялық мазмұнын көрсететін 
профессиографиялық зерттеулердің рөлін атап өткен жөн. 

Алғашқы профессиографиялық зерттеулерге В.А. Сластениннің еңбектері 
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жатады. Оқушы мен болашақ мұғалімнің профилінде ғалым әлеуметтік-саяси 
және психологиялық-педагогикалық дайындыққа, арнайы білім мен әдістерді 
толық білуге сілтеме жасайды. Ғалым жоғары психологиялық-педагогикалық 
дайындықты педагог кәсіпқойлығының негізгі элементі ретінде қарастырады, 
оның ішінде педагогиканың әдіснамалық негіздері, категориялары мен 
модельдері, тұлғаның дамуы мен әлеуметтік қалыптасу жолдары, дамудың 
барлық кезеңдеріндегі балалардың анатомиялық және физиологиялық, жас 
және жеке ерекшеліктері. Сонымен бірге ол мұны мұғалімнің бағдарының 
көрсеткіші ретінде қарастырады [137]. Біздің ойымызша, бұл пікір мұғалімдерді 
даярлаумен айналысатындардың барлығы үшін басшылық қағидатқа айналуы 
тиіс. 

К.Н. Дурай-Новакова мұғалімнің жұмысын дайындықтың барлық 
аспектілері бойынша топтастырады және оларды екі негізгі топқа бөледі: 
біріншісі белгілі бір ұзақ немесе қысқа мерзімді жағдаймен анықталатын 
дайындықтың психологиялық аспектілерін зерттеуді, ал екіншісі әртүрлі оқу іс 
- әрекеттері бар зерттеуді қамтиды [138]. 

Б.С. Динамов пен Д. В. Чернилевскийдің еңбектерінде модель мұғалімнің 
жеке басының кәсіби қасиеттерінің көрінісі ретінде қарастырылады [139]. С. И. 

Архангельский, Т. А. Илина сынды ғалымдардың зерттеулерінде маман моделі 
жұмыс істейтін органикалық жүйе ретінде қарастырылады, ал жеке тұлға 
ерекше тәсіл болып табылады [140]. 

А.А.Квиерягтың зерттеуінде көрсетілгендей, педагогикада модельдерді 
ғылыми зерттеу құралы ретінде, зерттеу пәні ретінде, әрекет ету құралы ретінде 
қарастыруға болады [141]. Л. И. Романкова және басқа да бірқатар авторлар 
жоғары оқу орындарындағы білім беру процесінде оқыту мен тәрбие мазмұнын 
модельдеу мәселесін қарастырды [142]. Бұл талдаулар болашақ маманның 
моделін жасау сапалы оқытудың кілті екенін көрсетеді. Сондықтан ол көптеген 
ғылыми еңбектерде қарастырылады. 

Американдық философ М. Вартофский модельдеуді іс-әрекетке 
бағытталған прототип ретінде қарастыруды ұсынады. «Ең алдымен, модельдер 
біздің техникалық жабдықтарымыздың жоғары мамандандырылған бөлігі 
болып табылады деп есептеймін, олардың функциясы – болашақты құру. 
Модель ретінде мен кейбір мағыналарды ғана емес, сонымен бірге бұл ұғымды 
анықтаудың тиімді әдісін де көремін. Бұл тұрғыда модельдер мақсатқа жетудің 
құралы болып табылады. Модель бір уақытта мақсатты ескереді және оған қол 
жеткізуге кепілдік береді» [143]. 

    Ғ.Қ.Нұрғалиева болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін 
ұйымдастыруды, мектептегі білім беру проблемаларын когнитивті, 
мотивациялық-қажетті, мінез-құлық компоненттері тұрғысынан талдады [144]. 
            И. П.  Подласый ғылыми модель - бұл зерттеу объектісін қамтитын, 
елестететін және материалдық тұрғыдан жүзеге асыратын жүйе деп санайды. 
Егер педагогикалық модель оқытудың мақсатын, мазмұнын, формасын, әдісін 
және менеджментін анықтаса, онда ғылыми негізделген модель бүкіл 
педагогикалық процесті немесе оның бір бөлігін ұйымдастыру және жұмыс 
істеу тәсілін анықтайды [145]. Осы ғалымның көзқарасын қолдау үшін 
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педагогикалық зерттеулерде модификацияланған функцияның рөлі басым 
екенін атап өтеміз. 
        Маманның моделін анықтау кезінде, В.С. Смирнованың пікірінше, кәсіби 
қызметтің ерекшелігін ескеру қажет. Маманды модельдеудегі негізгі қағида 
оның болашақ қызметінің аналитикалық ұстанымы болып табылады [146]. 
Автордың пікірінше, тәсілдің артықшылығы-оқыту мен маманның нақты 
жұмысы арасындағы сәйкессіздік. Сондықтан қазіргі жағдайда университеттегі 
білім беру процесін дамыту, ең алдымен, студенттің қасиеттерін, білімі мен 
кәсіби тәжірибесін жүйелі, мақсатты түрде қалыптастыру болып табылады. 
          Ғалым Н.Д. Хмель модельдеу тұтас педагогикалық процестің маңызды 
бөлігі деп санайды [147]. 
          Біздің жағдайда болашақ мұғалімді оқыту мен тәрбиелеу мақсатын 
модельдеу маманның кәсіби сапасына және оның дайындық деңгейіне 
қойылатын талаптарда көрінеді. Болашақ мұғалім кәсіби және педагогикалық 
іс-әрекет процесінде, сондай-ақ оқу процесінде қарапайым ғана емес, сонымен 
қатар күрделі кәсіби дағдылар мен қабілеттерге ие бола алады, Студенттер жеке 
тұлғаның қажетті психологиялық, адамгершілік және кәсіби маңызды 
қасиеттерін қалыптастыра алуы керек. 
        Маман моделі тек жеке тұлға мен тұлғаның сипатын ғана емес, сонымен 
қатар оқыту мен оқыту процесін, сонымен қатар жоғары білім берудегі 
практикалық процеске деген қажеттілігін ашатын мамандардың негізгі 
құзыреттерін қамтиды [148]. 
          Модель мен түпнұсқаның арасында айырмашылық бар, өйткені модель 
белгілі бір шектеулерге негізделген. Модель түпнұсқаның мәнін түсінуге 
көмектеседі, оның маңыздылығын атап көрсетеді. Модельді жобалау кезінде 
зерттелетін объектінің шынайы екендігіне көз жеткізу керек. Модель әрдайым 
түсіндіру және анықтау құралы ретінде танымдық рөл атқарады. Қазіргі 
ғылымда модель ұғымы материалдық немесе тұжырымдамалық жүйе ретінде 
түсіндіріледі. 
 Осы саладағы басқа зерттеулерді талдау және жалпылау бізге болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру моделін құруға 
мүмкіндік берді. Осыған байланысты біз алдымен модельдің - болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілікті дамыту және қалыптастыру 
процесіне қатысуын арттыру мақсатын баяндадық. 
              Бұл келесі тапсырмаларды құрайды: 
- кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруда болашақ мұғалімдер үшін 
коммуникациялық орта құру; 
- болашақ мұғалімдерде заманауи білім беру жағдайында кәсіби құзыреттілік 
туралы білімді қалыптастыру; 
- болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру үшін 
бірқатар жағдайлар жасау [149]. 
             Басқаша айтқанда, модельдеу мұғалімнің теориясы мен нақты 
тәжірибесінің бөлігі болады. Модельдеу процесінде зерттеуші эксперименттің 
өзгеретін аспектілеріне, сондай-ақ кейбір салаларға (нормалар, құралдар, 
өнімдер, қызмет объектілері және т.б.) назар аударады. 
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             Модельдеу-бұл нақты құбылыстарды суреттейтін құрал ғана емес, 
сонымен қатар модельдерге негізделген теорияны қолдану арқылы алынған 
білімнің дұрыстығын тексеру критерийі. Біздің жағдайда болашақ 
мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың моделі-бұл кәсіпқойдың 
мінсіз бейнесі немесе жеке тұлғаны дамытудың маңызды қасиеттерін 
қайталайтын объектілер мен символдар жүйесі [150]. 
             Жоғарыда айтылғандарға сүйене отырып, біз педагогикада модельдеу 
келесі жағдайларда қолданылатынын анықтадық: 
а) педагогикалық міндеттер мен педагогикалық жағдайларды модельдеу; 
ә) оқушыларды оқыту, тәрбиелеу және дамыту процесін модельдеу; 
б) білім беру саласын басқару жүйесінің жағдайын модельдеу. 
 Модель болашақ мұғалімдерді тәрбиелеудің мақсатын, міндеттерін, 
мазмұнын, әдістері мен принциптерін, оларды жүзеге асыру нысанын, оқу 
процесін, олар негізделген жүйені сипаттайды. Осыған байланысты модель 
болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға ықпал ететін 
ұғымдарды, тұжырымдамаларды, принциптерді, факторларды қамтиды. 
Отандық және шетелдік ғалымдардың талдауы мен жоғарыда келтірілген 
анықтамаларына, түсіндірулеріне сүйене отырып, біз маманның теориялық 
білімі мен практикалық тәжірибесіне сәйкес белгілі бір міндеттерді орындауға 
кәсіби дайындықты құзыреттілік деп атаймыз. Келесі суретте қазіргі білім беру 
кеңістігіндегі болашақ география мұғалімінің кәсіби құзыреттілігінің 
құрылымдық-мазмұндық моделі көрсетілген (4-сурет). 
 Ұсынылған модель объективті шындықты өзгерту және тану процесі 
болып табылады. Философиялық энциклопедиялық сөздіктегі әдістеме 
мотивациялық, танымдық және функционалдық компоненттерден, өлшемдер 
мен көрсеткіштерден, қалыптасу деңгейлері мен әдіснамалық тәсілдерден 
тұратын жаһандану әлеміндегі болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігінің 
әдіснамалық негіздерін анықтайтын күрделі құрылым ретінде сипатталады. 
Енді осы модельдің ішкі жүйесінің элементтерін сипаттаймыз. Философиялық 
тұрғыдан алғанда, әдістеме-бұл сөздің жолдары туралы ғылым methodos -

зерттеу, білім, оқыту, білім тәсілі; практикалық теориялық қызметті 
ұйымдастыру және құру әдістері, ғылыми таным әдістері; бұл белгілі бір 
ғылымда қолданылатын әдістер жиынтығын білдіреді [151]. 
  Әдістеме үнемі өзгеріп отыратын педагогикалық шындықты көрсететін 
ғылыми білім алу тәсілдерін және зерттеудің нақты мақсатына жету жолдарын 
анықтайды. Әдіснаманың негізгі функциясы-таным мен ішкі ұйымдастыру 
процесін реттеу немесе форманың эксперименттік өзгеру тәсілдерін анықтау. 
Әр ғылымның таным әдістерін қолдана отырып, өзіндік әдіснамалық негіздері 
болады. Әдістеме-бұл нақты ұйымдастырушылық, тұтас көзқарасты білдіретін 
әдіс емес, керісінше субъект дәл анықталуы керек аспектілер мен бұрыштарды 
қарастыратын әдіс [152]. 
 Эвристикалық (шығармашылық) қызмет - педагогикалық ғылым 
функцияларын жүзеге асыруда теориялық және практикалық тапсырмаларды 
қою мен таңдауды қарастырады [153]. 

 



50 

 

  

4 - Сурет. Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру моделі 



51 

 

Педагогикалық ғылым әдіснамасының функциялары: 
- гносеологиялық (танымдық) қызмет-бұл әрекеттің орындалуы 

педагогикалық құбылыстар мен пәндерде болатындығын сипаттайды, 
болжайды; 

- праксеологиялық (трансформациялық) қызмет - педагогикалық 
практикада оқу мақсаттарына қол жеткізу әдістерін, құралдарын, 
технологиялары мен әдістерін практикаға енгізуді қамтамасыз етеді. 
Праксеологиялық қызметті жүзеге асыру педагогикалық ғылымның 
практикалық және практикалық құндылығын анықтайды. 

- аксиологиялық қызметті немесе педагогика ғылымына сыни көзқарасты 
дамыту. Бұл қызметті жүзеге асыру педагогикалық модельдерді, өзгерістер мен 
инновацияларды бағалайтын критерийлер мен көрсеткіштерді дамытуға ықпал 
етеді; 

- рефлексивті қызмет педагогикалық ғылымның нәтижелерін, зерттеу 
әдістерінің жүйесін жетілдіруге бағытталған мағынаны, яғни педагогикалық 
ғылымның өзін зерттеуге бағытталған рефлексивті әрекетті талдайды; 

Жаһандану жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 
дамыту мәселесін зерттеу арнайы әдіснамалық тәсілдер мен тәсілдерді қажет 
етті. Енді біздің жұмысымыздың әдіснамалық негізі болып табылатын тәсілдер 
мен принциптерге көшейік. 

Педагогикалық қызметті ұйымдастырудың негізгі әдіснамалық тәсілдерін 
талдау олардың тарихи үлкен тәжірибе негізінде жинақталатынын көрсетеді. 
Осыдан қызметтерді платформа ретінде ұйымдастырудың әдіснамалық тәсілін 
қалыптастырудың негізгі факторлары уақыт пен тәжірибе болып 
табылатындығын көруге болады. 

«Тәсіл» - бұл ғылыми әдіснамада жиі қолданылатын категория және 
теориялық және практикалық мәселелерді шешу үшін қолданылады. 
Әдіснамалық категория ретінде тәсіл зерттеуге қойылған мәселелерді шешудің 
әдіснамалық құралы ретінде қызмет етеді және зерттеудің сенімді теориялық 
негізін қамтамасыз етеді. 

Зерттеудің мақсаты мен мазмұнын ашу үшін біз педагогика мен 
психология ғылымдарына тән теориялық тұжырымдамаларды біріктіретін іс-

әрекеттерді, дәйектілікті, құзыреттілікті, жеке тұлғаны, мәдениетті және 
синергетикалық тәсілдерді басшылыққа аламыз. 

Зерттеудің негізін құрайтын әдіснамалық тәсіл өткен ғасырдың 20-30-

жылдарында психологияда қолданылды. Бұл тұжырымдаманың бірнеше 
түсіндірмелері болды. С.Смирновтың пікірінше, операциялық тәсіл объектінің 
және оның механизмдерінің бірлігін анықтау философия, әлеуметтік теориялар 
арқылы адамның тануы мен қоршаған ортаны түрлендірудің құрылымын, 
функциясын қамтиды [154]. 

Әрекет тәсілі-педагогикалық құбылыстың іс-әрекеттің барлық 
компоненттерінің позициясымен, яғни мақсат, мотив, іс-әрекет, операция, 
жөндеу тәртібі, Жөндеу, бақылау және нәтижелерді талдаумен 
интеграциялануына мүмкіндік береді. Ғалымдар Н.В.Кузьмина [155], Л.С. 
Рубинштейн [156] және т. б. белсенділік тәсілін жеке тұлғаның қалыптасуы мен 
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дамуының құралы және негізгі шарты ретінде қарастырады, бұл іс-әрекет 
процесінде жеке тұлғаның дамуының оңтайлы жағдайларын анықтауға 
мүмкіндік береді. 

Жүйелік тәсіл зерттелетін педагогикалық құбылыстарды және олармен 
байланысты көптеген элементтерді анықтаудан тұрады. Зерттеуші объектіні 
жүйе, оның элементі, оның қатынасы және жіктелуі, құрылымы және 
ұйымдастырылуы, тұтастай алғанда, білім ретінде басқару тәсілдерін анықтауға 
бағытталған. Көрнекті ғалымдар В.В.Краевский [157], Е.Г.Юдина [158] 
педагогикалық жүйені өзара байланысты компоненттер жиынтығы ретінде 
қарастырады. Оларға мыналар жатады: білім беру мақсаты, педагогикалық 
процесс субъектілері (оқытушы және лектор), білім мазмұны (білім, білік, 
қабілет, шығармашылық қызмет тәжірибесі және көңіл-күйдің өзара әрекеттесу 
тәжірибесі), педагогикалық процесті ұйымдастырудың әдістері мен түрлері, 
деректер базасы (аспаптар) [159]. 

Жүйелілік-танымдық іс-әрекеттегі ең әмбебап құрал. Себебі, әр құбылыс 
жүйе болып саналады. Грек тілінен аударғанда «жүйе» термині "жинау" дегенді 
білдіреді, бұл заттардың аморфты, бөлінбейтін немесе нәзік 
талданбайтындығын көрсетеді. Дегенмен, жүйені өзгерту үшін оның ішкі 
компоненттеріне әсер ету қажет. Бұл үнемі білім алуды қажет етеді. Жүйелі 
білім объектінің компоненттерін зерттеу нәтижесінде алынады. Студенттердің 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы жүйелі рөлдің маңызы ерекше. Себебі, 
біздің ойымызша, бірнеше жүйелер бар. Атап айтқанда, студенттің өзі ішкі 
құрылымдардан (биологиялық, психологиялық және т.б.) тұратын жүйе. Әрине, 
осы жүйелер арасындағы қатынастарды орнату және оларды бір арнаға 
бағыттау мұғалімнің жоғары шеберлігі мен кәсіби құзыреттілігін талап етеді. 

Құзыреттілік тәсіл білім, дағдылар мен қабілеттердің көмегімен мәселені 
шешетін өзін-өзі жүзеге асыратын тұлғалық қасиеттерді қолдану қабілетін және 
олардың нақты процестерде тиімді, тиімді процестерді орындау қабілетін, 
сондай-ақ жеке тұлғаны қалыптастыру қабілетін көрсетеді. Әдіснаманың осы 
саласын дамытуға үлес қосқан ғалымдар А.К.Маркова [160], М.А.Чошанов 
[161], Б.Т.Кенжебеков [162], Г.Ж.Менлибекова [163] және т. б. 

Құзыреттілік тәсілде жоғары деңгейде қарым-қатынас жасау, 
дүниетанымды талдау және қалыптастыру қабілетіне ерекше назар аударылады. 
Бұл тәсіл оларға өмірдің әртүрлі салаларындағы стандартты емес мәселелерді 
шешуге және қоғамдағы сәтті әлеуметтенуге бейімделуге мүмкіндік береді. 

Болашақ география мұғалімінің, сондай-ақ жаратылыстану-

математикалық бағыттағы басқа да пәндердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру сипатталған теория негізінде мүмкін болады. 

Біздің зерттеуіміздің әдіснамалық негізі ретінде алынған жеке көзқарас 
жеке тұлғаны зерттеу психологиясына негізделген. Жеке тұлғаны зерттеушінің 
құндылығына сәйкес оқыту технологиясы мен технологиялары әдіснаманы 
дамытудың негізгі бағыттарын анықтайды. 

Жеке көзқарас - жеке тәжірибе, білім беру мазмұнының компоненттерін 
анықтайды (жеке тұлға ретінде объектінің әлеуметтік, жеке және практикалық 
маңыздылығын, жеке басын, адамгершілік және зияткерлік еркіндігін, 
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педагогикалық процесті жобалау мен құрудағы мақсат, субъект, нәтиже ретінде 
адамға бағдарлауды көрсетеді). Бұл тәсілдің көрнекті өкілдері - ғалымдар В.В. 
Серіков [164], В.А. Сластенин [165], И.С. Якиманский [166] және т. б. 

Жеке көзқарас-бұл адамның өзін-өзі жүзеге асыруын қолдайтын әр 
педагогикалық жағдайдың мазмұнындағы бұрылыс. Әдетте, әр тапсырма 
(өндірістік, экономикалық, әлеуметтік, мәдени, білім беру) оны шешудің әдісі 
ретінде жеке көзқарасты қолданған жағдайда ғана жасаушының құндылығына 
ие болады. Бұдан шығатыны, тұлғаға бағытталған оқыту оқушының жеке 
ерекшеліктерін дамытуға ықпал етеді. Ғалым И.С.Якиманский, даралау - бүкіл 
білім беру процесінің негізгі қағидасы және оның мақсаты-әр адамның әлеуетін 
тану және дамыту деп көрсетеді. Ғалым жеке тұлғаны дамыту және 
қалыптастыру үшін қажетті төрт компонент жеке тұлғаға бағытталған 
оқытудың мазмұны болуы керек екенін атап өтті. Олар аксиологиялық, 
танымдық, шығармашылық және жеке. Осы жеке бағдарланған оқыту 
мазмұнының төрт компоненті: сөйлеу, әр адамның жеке дамуына ықпал ететін 
шығармашылық белсенділік, тәуелсіз шешім қабылдау қабілеті, оқытудың 
құралдары мен мазмұнын таңдау мүмкіндігі [166]. 

В.В.Серіков ұсынған тұлғаға бағытталған білім беру тұжырымдамасында 
«тұлға» - бұл арнайы білім беру және тұлғаны дамыту саласына жататын 
педагогикалық категория деп танылған. 

Жеке тәжірибенің қажеттілігіне баса назар аударылады. Автор әр 
оқушының жеке басына ерекше назар аудара отырып, жеке даму траекториясын 
құруға мүмкіндік беретін жеке тұлғаға бағытталған білімге назар аударады 
[166]. 

Сондықтан педагогикалық және психологиялық тұрғыдан болашақ 
маманның өзін-өзі дамыту және болашақ өзін-өзі тану ерекшеліктерін тұлғаның 
танымдық компоненті ретінде қарастырған жөн. Жаһандану жағдайында 
болашақ мамандар үшін де маңызды. 

Біздің заманымыздың болашақ мұғалімдерін даярлау олардың кәсіби 
құзіреттілігін құру идеясына, адам мен мәдениеттің дамуын құндылықтар мен 
өзін-өзі дамыту жүйесі, шығармашылық адам және мәдениет субъектісі ретінде 
қарастыратын мәдениетаралық көзқарас идеясына негізделген. 

Осылайша, зерттелетін проблема аясында адамның мәдени әлемге сәтті 
кірігуін қамтамасыз ететін мәдени құндылықтарды алу және беру үшін жағдай 
жасауға бағытталған теориялық және әдіснамалық заңдылықтар мен 
ұйымдастырушылық-педагогикалық іс-шаралар кешенін ұсынатын мәдени 
тәсілді қарастыру қажет. 

Мәдени тәсіл-бұл жалпыадамзаттық құндылықтарға қайшы келмейтін 
ұлттық мәдениеттің құндылықтары мен нормаларына сәйкес құндылық 
бағдарын қалыптастыру мен қалыптастырудың нақты ғылыми әдіснамасы 
ретінде студенттің жеке басын және оқу-әдістемелік қызметті қайта құруға 
немесе өзгертуге бағдарлануын зерттеу. 

Адамның мәдениетпен объективті байланысына негізделген мәдени тәсіл 
арқылы адамның мінез-құлқындағы құндылықтар жүйесі анықталады. Адам 
мәдениет арқылы дамыған кезде, ол осы мәдениетке жаңа элементтерді енгізуге 
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ықпал етеді. Сондықтан адамның мәдени құндылықтар жүйесін дамытуға және 
дамытуға, екінші жағынан, өзінің шығармашылық тұлғасын дамытуға 
мүмкіндігі бар. М.С.Каган [167], Е.В.Бондаревская [168], М.Х.Балтабаев [169] 
және т.б. мәдени тәсіл арқылы білім берудің жақтастары. 

Білім беру процесінің моделін құру процесінде біз басшылыққа алған 
келесі тәсіл-болашақ кәсіби дамудың әдіснамалық негіздерінің бірі болып 
табылатын қазіргі педагогикадағы синергетикалық тәсіл. Синергия ("синергия") 
- бұл педагогика үшін эвристикалық маңызы бар жеке дамудың әмбебап 
модельдерін іздеуге бағытталған күрделі жүйе. 

Синергетикалық тәсіл немесе білім синергиясы-бұл студенттерді жаңа 
педагогикалық әлемді синергетикалық тұрғыдан қарастыратын өзін-өзі тану 
мен өзін-өзі дамытудың жаңа әдістеріне үйретудің жаңа тәсілі. 

Осы саланың дамуына өз үлесін қосқан ғалымдар З.Ж.Жаңабаев [170], 
П.Анохин [171] және басқалар. Олар күрделі, ашық жүйелердің өзін-өзі 
ұйымдастыруы қазіргі философияда жаңа дәуірдің ашылуына серпін береді деп 
мәлімдейді. 

Басқа ғалымдардың пікірінше, мысалы, И. Пригожин, болашақ ғылымы 
әлемге синергетикалық көзқарас, адам санасындағы табиғи процестердің 
бірегейлігі, уақыт зерттелетін мәселені революциялық түсінуге әкеледі дейді. 

Синергетикалық тәсіл-педагогикада қолданылатын жүйелі және 
функционалды әдістерді әзірлеу. Нәтижесінде білім берудің мақсаты мен 
мазмұнының өзгеруі, жаңа парадигманың пайда болуы, жаңа технологияларды 
ақпарат алмасу құралы ретінде пайдалану және басқару процестерінің 
синергиясы [172]. Сондықтан, біздің ойымызша, синергия процестерді өзін-өзі 
ұйымдастырудың нақты тәсілдеріне және зерттелетін мәселені шешу үшін 
қолданылатын тәсілге назар аударады. 

Ғылыми теориялық әдебиеттерді талдауға сүйене отырып, біз келесі 
зерттеулерде құзыреттілікке және жалпы кәсіби құзыреттілікке негізделген 
әдіснамалық тәсілдер мен теориялық жаңалықтарды көрсетуге тырыстық. 
 

4 кесте – Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың 
әдіснамалық тәсілдері 

 

Әдіснамалық бағыттар, 
зерттеулер 

Болашақ мұғалімнің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастыру саласындағы 

әдіснамалық тәсіл 

1 2 

Тұлғалық  

(В.В.Сериков,В.А.Сластенин, 
И.С.Якиманская) 

Адамды субъект ретінде қарастыру. Болашақ 
мұғалімдерді олардың әлеуеті мен жеке 
қасиеттерін ашуға, олардың қазіргі заманғы 
талаптар мен жеке қасиеттерге сәйкес жалпы 
дамуына бағыттау. 
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4 кестенің жалғасы 

Әрекеттік       
(Н.В.Кузьмина,Т.Г. Браже, Л.С. 
Рубинштейн, Л.Ф. Спирин) 

Болашақ мұғалімнің өз бетінше мақсат қою, іс-

әрекетін жоспарлау, қойылған міндеттерді 
орындау, нәтижелерге қол жеткізу қабілеті. 

Мәдениеттану    
(М.С.Каган, Е.В.Бондаревская, 
М.Х. Балтабаев) 

Болашақ мұғалімнің қоршаған ортамен өзара 
әрекеттесу нәтижесі, оның білімі, даму 
деңгейі, кәсіби қалыптасуы. 

Жүйелік  
(В.В.Краевский, Э.Г.Юдин Б.Г. 
Ананьев) 

Болашақ мұғалімдерді жүйелі және кәсіби 
компоненттердің бірлігінде кәсіби даярлауды 
ұйымдастыру. 

 Рефлексиялық  
(А.Н.Леонтьев, Д.Б. Эльконин, 
В.В.Давыдов) 

Тақырыптың өз ойлары мен іс-әрекеттерін 
талдай білу, олардың психикалық жағдайын 
саралау қабілеті. 

Синергетикалық  
(П.Анохин, З.Ж.Жаңабаев ) 

Болашақ мұғалімдерді әмбебап модельдерді 
іздеуге, өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту, өзін-өзі 
тану, эмоционалды қарым-қатынас 
процестерін жүзеге асыруға бағыттау. 

 

Дегенмен, нақты, ерекше зерттеу міндеттерін тиімді шешуге мүмкіндік 
беретін біздің зерттеуімізде болашақ география мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін қалыптастырудың жүйелі, жеке, синергетикалық және 
рефлексивті тәсілдеріне, сондай-ақ оларды үнемі өзгеріп отыратын әлемдік 
білім беру кеңістігінде жұмыс істеу дағдыларына дайындауға сүйенеді. 

Бұл білім, дағдылар мен дағдылар білім беру мәселелерін өз бетінше 
шеше алатын өзін-өзі жүзеге асыратын жеке қасиеттерді іздеу тәсілдері туралы 
білім жүйесін қалыптастыратындығына байланысты. 

Сондықтан, егер біз принциптер туралы айтатын болсақ, онда ғылыми 
әдіснаманың әдіснамалық принциптер арқылы жүзеге асырылатындығын 
ескеру қажет. 

Принцип (латын сөзі) - жетекші идея, негізгі талап. Педагогикалық 
зерттеудің негізгі принциптері зерттеу процесінің мақсаты мен 
заңдылықтарына сәйкес білім берудің мазмұнын, ұйымдастыру формалары мен 
әдіснамасын анықтайды [173]. 

Олар тарихи сенімділікке ие және қоғамның қажеттіліктерін көрсетеді. 
Принциптер әлеуметтік даму мен ғылыми жетістіктер нәтижесінде үнемі дамып 
келеді. Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін зерттеу жалпы 
дидактикалық тәсілге негізделген. 

Алайда, жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, біз келесі әдіснамалық 
принциптерді басшылыққа алдық: 

- ізгілік принципі; 
- мультимәдени принцип; 
- мәдениетке сәйкестік принципі; 
- субъективті принцип. 
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Ізгілік принципі заманауи маманның қалыптасу процесінде ерекше орын 
алады. Гуманизм идеясы Қайта өрлеу дәуірінде пайда болды (Италияда XIV - 

XVI ғасырларда, Еуропаның басқа елдерінде XV - XVI ғасырларда). Алайда, 
бұл идеяны адамдардың гуманистік тәрбиесінде жүзеге асыру үшін көптеген 
ғасырлар қажет болды. Бұл принциптің мәні даму мен тәрбие адамның 
мүдделеріне сәйкес келеді және өзін-өзі жетілдіруге ықпал етуі керек; білім 
беру және тәрбиелеу адам өзінің жеке әлеуетіне сәйкес келетін жағдайда болуы 
керек деген болжамға негізделген. 

Ізгілік  ұстанымның мәні әлеуметтік құндылықтардың басымдықтарын 
белгілеу, адам құқықтарын қорғау және қолдау, дамыту және тәрбиелеу, өзін-

өзі тану және қоғамға кірігу үшін жағдай жасау болып табылады. 
Жоғарыда айтылғандарды қорытындылай келе, ізгілік ұстаным болашақ 

география мұғалімдерін, әсіресе қарым-қатынастың жаһандануы жағдайында 
даярлаудың негізгі әдіснамалық нұсқаулығы болды деп тұжырымдаймыз. 

Мәдениетке сәйкестік принципі. Адам одан әрі өмір сүру үшін әлеуметтік 
болмыс ретінде дамиды және өзін қоршаған орта мен мәдениеттің белгілі бір 
контекстінде көрсетеді. Адам-бұл олардың өнімі. Мәдениетпен бірге ол 
қоршаған ортаға тән менталитетті сіңіреді және сол ортада әрекет етеді. Неміс 
тілі оқытушысы Ф.А.Дистервег білімнің мәдени-достық сипатының 
қажеттілігін негіздеп, адамның туған жерін, оның бұрынғы тұрғылықты жерін, 
тілі мен дәстүрін, сондай-ақ туған елдегі мәдени жағдайды ескеру қажеттілігін 
атап өтті [174]. 

Кез келген білім беру мен тәрбиелеудің басты қағидаттары жеке дамудың 
әлеуметтік және мәдени аспектілері, әртүрлі этникалық мәдениеттерді түсінетін 
және құрметтейтін көпұлтты ортада табысты және белсенді тұлғаны 
қалыптастыруға бағытталған білім беру стратегиясы болып табылады. 

Қазіргі әлемдегі болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттерін 
қалыптастыруда өзін-өзі жетілдіруді көздейтін субъектінің ұстанымы маңызды 
рөл атқарады. "Тақырып" ұғымын алғаш рет психолог С.Л. Рубинштейн 
енгізген [175]. Көрнекті өкілдер Б. Г. Ананьев [176], А.А.Деркач [177], т.б. 
Термин "субъект" (лат. Subjectum) психологиялық әдебиеттерде адам немесе 
топ ретінде танудың және болмыстың өзгеруінің көзі ретінде анықталады; іс-

әрекеттің активаторы; жеке немесе топтық әрекетті тану және өңдеудің негізі. 
Негізгі қорытынды-адам субъект болып туылмайды, ол субъект болып 

табылады және дамиды. Демек, субъект-бұл белсенділіктің, бірліктің, 
дәйектіліктің және автономияның ең жоғары деңгейіне жеткен адам. Психолог 
К.А.Абульханова-Славская адамның пәндік дәрежеге жету үшін үнемі қозғалуы 
керек екенін түсіндіреді: «... әр адам іс-әрекеттің тақырыбы бола алмайды». 

К.А.Әбілханова-Славская жанжалдарды шешу мүмкіндіктерін тақырып 
категориясының детерминанты ретінде қарастырады [178]. 

Адамның өзі үшін құндылығын, оның қоршаған ортамен рухани және 
моральдық қатынастарын, мысалы, белсенділік, автономия, жауапкершілік, 
шығармашылық және т.б. анықтайтын қасиеттер субъективті ұстанымның 
құрамдас бөлігі болып табылады [179]. Осы белгілермен жұмысты 
ұйымдастыру тақырыпты жақсарта алады. Бұл әсіресе студенттің оқу іс-әрекеті 
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мен танымдық іс-әрекеттегі ерекше орны арқылы анықталады. Осы қағидаға 
сәйкес студенттің іс-әрекеті оны ұйымдастыруға және басқаруға болатын 
жағдайлар туындауы керек процестің жеке ерекшеліктерін ескере отырып, мәні 
мен маңыздылығына ие болуы керек. Осылайша, пәнаралық қарым-қатынас 
тақырыбы білім беру процесінде ерекше атап өтіледі. 

Осы принципке негізделген біздің зерттеуіміздің мақсатына сәйкес 
белсенді тұлғааралық қарым-қатынас, оқушы мен оқушының өзара әрекеті 
пәнаралық, бірлескен қатынастар және нәтижесінде жедел психологиялық даму 
арқылы жүреді. 

Қорытындылай келе, бұл жеке тұлғаның негізін құрайтын қасиеттерді 
дамытуға бағытталған өз мүдделерін іске асырудағы іс-әрекеттер мен 
жылжыту. Өзара іс-қимыл осы мақсаттарға қол жеткізуді көздейді 
(шығармашылық әлеуетті іске асыру, даму, даму, өзін-өзі жетілдірудің тиімді 
өмірлік стратегияларын әзірлеу, өзектендіру және т.б.). 

Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудың теориялық моделі 
мотивациялық, танымдық және белсенділік көрсеткіштерінен тұрады. Әрі 
қарай, біз олардың сипаттамасына көшеміз. 

Мотивациялық компонент болашақ мұғалімдердің білім беру процесінде 
ғылыми білім алуға деген ұмтылысы, инновацияға белсенді ұмтылыс, 
танымдық қызығушылық пен шығармашылық автономияға саналы ұмтылыс, 
сонымен қатар алынған білімді құнды құндылық ретінде түсіну. Мотив-бұл 
объектінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін әрекеттерді басқаратын күш; 
ұйымның қызметін бастайтын және оның бағытын анықтайтын ішкі және 
сыртқы жағдайлар жиынтығы [180]. 

Әр күш-жігердің мотивациясы - бұл сәттіліктің міндетті шарты. Белсенді, 
мақсатты, табанды сияқты қасиеттер әрқашан жоғары ынталы адамдарға тән. 
Олар мәселені шешу және жауапкершілік әдістерін қолданады. Өзіне деген 
сенімділік пен еркелету сезімі оны жетістікке жетелейді. 

Мотивациялық компоненттің көрсеткіштері болашақ мұғалімдердің 
кәсіби құзыреттілікке деген қызығушылығы және құзыреттіліктің жаңа 
салаларының мәнін түсінуге және тәжірибеге деген қызығушылығы және 
жалпы кәсіби құзыреттілікке ұмтылу болып табылады. 

Тұлғаның танымдық компоненті-бұл әлем мен тұлғаны жүйелі түрде 
тану; әлемді диалектикалық және икемді түсіну; аналитикалық және 
синтетикалық ойлау дағдылары; адам мәдениетін бағалау және оның пайымы. 
Когнитивті компонент болашақ мұғалімнің қабілетінде, білімге деген 
қызығушылығында, әдіснамалық тәсілдер мен мазмұнда, оны практикада 
қолдану қабілетінде және өзінің кәсіби практикасында әдіснамалық білімді, 
дағдыларды бағалау қабілетінде көрінеді. 

Когнитивтік компонент ЖОО-да оқытылатын пәндердің мазмұны туралы 
кәсіби құзыреттілікті және білім жүйесін қалыптастыру негізінде жатқан 
теориялармен, оларды іске асыру кезіндегі біліктілік, іскерліктер мен 
дағдылармен және оларды іске асыруда теориялық білім мен дағдыларды 
көрсетумен сипатталады [182]. 

Когнитивті компонент мемлекеттік білім стандартындағы пәндерді оқыту 
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әдістемесінің білім деңгейінде, өзінің кәсіби құзыреттілігін дамытуға деген 
ұмтылысында, дидактикалық дағдылардың білім жүйесінде, оларды практикада 
қолдана білуінде және әдіснамалық білімді, дағдыларды бағалау мен 
практикалық қолдану деңгейінде көрінеді. 

Танымдық компоненттің көрсеткіштері: 
- өз пәнін жаһандық проблемалармен біріктіре білу; 
- кәсіби бағыттың ерекшеліктеріне сәйкес білім беру кеңістігіндегі 

инновациялар туралы білім [183]. 
Әрекет компоненті оқушының танымдық іс-әрекетін ұйымдастырушы 

болу үшін жалпы білім берудің әдіснамалық және технологиялық 
аспектілерінің инновациясына бағытталған. Біздің зерттеуімізде белсенді 
компоненттің екі құрамы қарастырылады. Олар мыналарды қамтиды: 
студенттің әрекеті мен студенттік іс-шаралар, студенттің ішкі әлемі 
ынталандыратын және жандандыратын шығармашылық, шығармашылық орта 
құру [184]. 

Осы тәсілді қолдана отырып, мұғалім оқушының белсенді танымдық 
әрекетін ұйымдастырады, басқарады, оның ғылыми шығармашылық жұмысқа 
деген қызығушылығын арттырады, зияткерлік өсуге ықпал етеді, оқу 
дағдылары мен танымын жоспарлау қабілетін қалыптастырады, оқушылардың 
өзіне деген сенімін қалыптастырады. 

Көрсеткіштер негізінде болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру деңгейлері анықталды. 

Жоғары деңгей-болашақ мұғалімдердің оқуға және өзінің кәсіби 
құзыреттілігін дамытуға тұрақты қызығушылығы; практикаға жоғары 
уәждемесі болуы, жаңа құзыреттердің мәнін түсінуі, география мұғалімдерінің 
және жалпы педагогтардың кәсіби құзыреттілігінің теориялық және 
әдіснамалық негіздері бойынша білімін үнемі тереңдетуі, ақпаратқа, 
мәдениетаралық қарым-қатынас дағдыларына ие болуы, әлемдік білім беру 
кеңістігінің талаптарын ескере отырып, сабақтарды нүктеден-нүктеге әзірлеуі, 
оқытудың әртүрлі әдістері мен технологияларын пайдалануы [185]. 

Орта деңгей - жаһандану жағдайында кәсіби құзыреттілікке оң көзқарас, 
олар теориялық білімді жақсы біледі, көптеген ақпараттық және мәдениаралық 
қарым-қатынас дағдыларына ие, шығармашылық әдістерді, оқыту 
технологияларын қолдана алады және болашақта шығармашылықпен жұмыс 
істей алады, бірақ тұрақты пайдалану дағдылары жоқ. 

Төменгі деңгей-бұл білімді, тұрақты емес, бірақ сауатты кәсіби мұғалім 
болу қажеттілігі, ақпарат, мәдениетаралық қарым-қатынас дағдылары, белсенді 
емес, көмекке мұқтаж және жаһандық тұрғыдан сабақ жоспарлауды үйренеді. 
түрлі техникалар мен технологиялар [186]. 

Осылайша, болашақ мұғалімдердің кәсіби даму моделі қазіргі заманғы 
білім беру кеңістігінің, болашақ маманның әмбебап және кәсіби 
құзыреттілігінің талаптарына сәйкес олардың бәсекеге қабілеттілігін 
қалыптастыруды болжайды. 

Жаһандану жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби даму 
мәселелерімен байланысты теориялық және практикалық материалдарды 
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зерттеу, сондай-ақ өз зерттеулері мен тәжірибелерін жинақтау адамның 
танымдық, коммуникативті, кәсіби және рефлексивті іс-әрекетте өзін және 
әлемді мәдени қабылдауына ықпал етеді. 

Әлемдік білім беру кеңістігінің білімге әсерін қорытындылай келе, кез-

келген қоғам өте күрделі, өзін-өзі ұйымдастыратын даму жүйесі екенін, мұнда 
қоғамның «өзегі» адам екенін атап өтеміз. Әр адамның өмірінде ол әртүрлі 
мақсаттар мен міндеттер қояды. Оларды іске асыру адамның әлемдік деңгейдегі 
ақыл-ойына, әлемдік ақпаратты пайдалану және ұлттық мүдделерді ілгерілету 
қабілеті сияқты қасиеттерге байланысты. Жаһандық білім беру-бұл ұлттық 
білім беру кеңістіктерінің үлкен жиынтығы ғана емес, сонымен бірге 
мемлекеттер мен білім беру жүйесі арасында жеке даму мүмкіндіктерін, ұлттық 
және әлемдік білім беру саясатын кеңейтуге бағытталған ерекше қарым-

қатынастары бар ерекше мегажүйе. 

 Ғалымдардың зерттеулеріне сүйене отырып, болашақ мұғалімдердің 
құзыреттілігі мен кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру мәселесін қорытындылай 
келе, маманның кәсіби құзыреттілігі интерактивті және аналитикалық 
қабілеттерін дамытуға негізделуі керектігін атап өтеміз. Педагогикалық білім 
теориясында интегралды сипаттама – маманның белгілі бір жағдайға 
байланысты кәсіби қызметінде туындайтын мәселелерді шешу қабілетін 
анықтау, ол үшін білімді, кәсіби және өмірлік тәжірибені, құндылықтар мен 
дағдыларды біріктіру қажет. Бұл тұрғыда жоғары білімді халықаралық 
тәжірибемен біріктіру құнды шешім болып табылады. 
 

3 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыруды тәжірибелік –эксперименттік  зерттеу 

 

2.1 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру бойынша тәжірибелік-эксперименталдық жұмыстарды 
жүргізу жүйелілігі 

 

 2011-2020 жылдарға арналған мемлекеттік білім беру бағдарламасына 
сәйкес қазіргі заманғы білім беру жүйесі, оқытудың инновациялық нысандары 
мен әдістерін енгізу педагог қызметкерлердің жеке басы мен кәсіби 
құзыреттілігіне барынша жоғары талаптар қояды. Басты проблемалардың 
ішінде педагогтердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру және арттыру 
айқындалады.  

 Педагогикалық қызметтегі жетістіктерін көрсете алатын, негізгі кәсіби 
білім деңгейін арттыруға ықпал ететін жаһандық инновациялардың 
талаптарына жауап беретін Болашақ география мұғалімдерінің қалыптасу 
процесін зерттей отырып, жоғарыда зерттелген теориялық материалдар 
негізінде эксперимент жүргізу міндеті тұрды. 

 Тәжірибе (лат. eksperimentum-тәжірибе) - көне эмпирикалық зерттеу 
әдістерінің бірі болып табылады. Бұл әдісті қолданған кезде объектілер мен 
құбылыстар қатаң бақыланады, мен басқарудың белгілі бір талаптарын 
басшылыққа аламын. Эксперимент шығармашылық белсенділік, бақылау және 
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басқару құбылысын зерттеуді қамтамасыз етеді [187]. 
 Алайда эксперимент пен бақылау бірдей емес. Эксперимент барысында 

зерттеуші құбылысты бақылап қана қоймай, осы құбылыстың өзгеруіне 
мүмкіндік береді. Бақылаудың маңызды ерекшелігі-бұл байқалатын құбылысқа 
кедергі келтірмейді және объект өзінің табиғи күйінде өзгеріссіз қалады. 
Зерттеу объектісіне немесе құбылысқа белсенді әсер эксперимент арқылы 
жүзеге асырылады. 

 Зерттеу аясында жүргізілген тәжірибелік-эксперименттік жұмыс үш 
негізгі кезеңнен тұрады: анықтайтын, қалыптастыратын, жалпылайтын. Әр 
кезең белгілі бір мақсаттарға сәйкес келеді және белгіленген мерзімде жүзеге 
асырылады. Жұмыстарды жүргізу үшін қолайлы әдістер анықталды (6-кесте). 

 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
мәселелерін зерттеу бойынша диссертациялық жұмыстың эксперименттік 
бөлігіне «І.Жансүгіров атындағы Жетісу университеті» КЕАҚ, «Семей 
қаласының Шәкәрім университеті» КЕАҚ 5В050116 – География Білім беру 
бағдарламасы бойынша оқитын студенттер қатысты. 

 Сонымен қатар, география пәні мұғалімдерінің қалыптасқан кәсіби 
құзыреттілігін зерттеу және мектеп әкімшілігінің қазіргі география пәні 
мұғалімдерінің құзыреттілік деңгейіне қанағаттануын анықтау мақсатында 
Алматы облысы жалпы білім беретін мектеп директорлары мен география пәні 
мұғалімдері арасында сауалнама жүргізілді. Эксперименттің осы бөлігіне 
барлығы 1790 адам қатысты. 

 

5 кесте - Тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың кезеңдері мен мазмұны 

 

Эксперимент 
кезеңдері 

Өткізу мерзімі Мазмұны Өткізу әдістері 

I. Анықтайтын 2017 – 2018 жж 1. Зерттеудің 
бастапқы 
шарттарын 
анықтау  
2. Зерттеу 
тақырыбы 
бойынша 
теориялық 
материалды 
зерттеу  
3.Диагностикалық 
құралдарды, 
эксперименттік 
эксперименттерге 
қажетті 
критерийлерді 
әзірлеу 

 

Талдау, 
синтездеу, 
бақылау 
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5 кестенің жалғасы 

II. 

Қалыптастырушы 

 

2018-2019жж 1. "Сандық 
карталарды құру 
технологиялары" 
элективті 
курсының  
мазмұнын және 
қойылған 
міндеттерді 
шешуге 
бағытталған 
әдістер мен 
тренингтік 
жаттығуларды 
әзірлеу.  
2. Жұмыс 
нәтижелерін 
апробациялау  
3. Эксперимент 
нәтижелерін 
анықтау және 
құрылымдау. 
Сандық 
карталарды құру 
технологиялары 
элективті курсын 
өткізу 

Сандық 
карталарды құру 
технологиялары 
элективті курсын 
өткізу 

III. Жалпылама 2020-2021жж 1. Қорытынды 
дайындау және 
диссертацияны 
рәсімдеу. 

Құрылымдау 
және 
қорытындылау. 

  

Эксперименттік жұмыстың мақсаты- мақсатты психологиялық-

педагогикалық жұмыстың тиімділігін тексеру, болашақ география 
мұғалімдерінің бастапқы позициясын анықтауға және дамытуға және олардың 
одан әрі дамуы мен құзыреттілігін қалыптастыруға бағытталған нәтижелердің 
сәйкестігін дәлелдеу. Эксперименттік жұмысты бастамас бұрын оны 
ұйымдастыру ретін жоспарладық. 
 Эксперименттік және тәжірибелік жұмыс алгоритмі: 

- Эксперименттік (ЭГ) және бақылау топтары (КГ) студенттерінің кәсіби 
құзыреттілігін, білім берудегі негізгі басымдылықтарын, сондай-ақ 
олардың заманауи талаптарға сәйкестігін қалыптастыру. 

- Орындалған жұмыстың эксперимент мазмұны бойынша пәнге әсерін 
анықтау. 
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- Эксперименттік және бақылау топтарының соңғы нәтижелері арасындағы 
айырмашылықты анықтау және сипаттау.  

 Бұл бөлімде біз зерттеу экспериментінің барысы мен нәтижелерін 
сипаттаймыз. 

 Эксперименттің мақсаты білім берудегі қазіргі тенденциялармен және 
болашақ мұғалімнің жалпы құзыреттіліктерімен байланысты студенттердің 
бастапқы білім деңгейін, сондай-ақ қазіргі білім беру контекстінде жұмыс істеу 
үшін кәсіби құзіреттіліктің қандай деңгейін анықтау болып табылады. 

 Эксперименттің міндеттері: 
 - Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін анықтау үшін 

сауалнамалар құру және әзірлеу; 
- Экспериментті анықтау кезеңінде респонденттердің Кәсіби құзыреттілік 

деңгейінің бастапқы жағдайын анықтау үшін диагностикалық материалдарды 
таңдау.  

- Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілік деңгейінің 
индикаторлары мен көрсеткіштерін анықтау. 

 Жоғарыда аталған зерттеуге сәйкес біз таңдаған әдістер мен сауалнамалар 
Кәсіби құзыреттілік көрсеткіштеріне сәйкес таңдалды. Нәтижесінде ғылыми 
негізделген төрт әдістеме іріктеліп, авторлық сұрақнамалар әзірленді. 

 Тәжірибелік және бақылау топтары анықталды және жоспарға сәйкес 
таңдалған әдістерді қолдана отырып диагностикалық зерттеулер жүргізілді. 

 Төменде таңдалған әдістердің сипаттамасы берілген. Бірінші әдістеме 
географ-студенттердің кәсіби қызметке қызығушылығының мотивациялық 
құрамдас бөлігі ретінде анықталды. Мотивация-бұл студенттерді оқытуға 
ынталандыру. 

 Осылайша, біз үшін студенттердің оқуға және жалпы педагогикалық 
білімге деген ынтасының деңгейін білу маңызды болды. Осының негізінде біз 
студенттердің оқуға деген ынтасын анықтай аламыз. Ол үшін Т.И. Илиннің 
«жоғары оқу орындарында оқуға деген ынтаны анықтауға бағытталған зерттеу 
әдістері» әдістемесі қолданылды. 
 1. Т.И. Ильиннің «Жоғары оқу орындарындағы мотивацияны зерттеу» 

әдістемесі 
 Әдістеме бойынша нұсқаулық: Егер Сіз төмендегі пікірлермен келіссеңіз, 

« +», егер сіз онымен келіспесеңіз «-» белгісін қойыңыз. 
 Әдістеме үш шкаладан тұрады: «білім» (оқуға, білуге деген ұмтылыс); 

«мамандықты игеру» (кәсіби білімді дамытуға және кәсіби қасиеттерді 
қалыптастыруға деген ұмтылыс); «диплом алу» (Жалған білімді дамыта отырып 
диплом алуға деген ұмтылыс). 

 Сауалнаманы түсіндіру:  
 «Білім алу» шкаласы - келісім үшін («+») 4-тармақ бойынша бекітумен 

3,6 балл қойылады; 17 – тармақ бойынша-3,6 балл; 26 – тармақ бойынша-2,4 

балл; 
– 28 т.бойынша бекітумен келіспегені үшін («-») -1,2 балл;  42 т. 

бойынша-1,8 балл. 
 Максималды-12,6 балл. 
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 «Мамандықты игеру» шкаласы 

- келісім үшін 9 т.бойынша – 1 балл; 31 т. бойынша – 2 балл; 33 т. 
бойынша – 2 балл; 43 т. бойынша – 3 балл; 48 т. бойынша – 1 балл және 49 т. 
бойынша-1 балл. 

 Максималды - 10 ұпай. 
 «Дәреже алу» шкаласы  

- келіспеушілік үшін Т. 11 үшін-3,5 балл;  
 TH үшін келісім. 24-2,5 балл; 35 - б. - 1,5 балл; 38-б. - 1,5 балл, ал МҰ-

да.44-1 балл.  
 Максималды -10 ұпай. 
 Пп бойынша сұрақтар. 5, 13, 30, 39 сауалнама мақсаттарына бейтарап 

болып табылады және өңдеуге енгізілмейді. 
 Алғашқы екі шкала бойынша мотивтердің басым болуы студенттің 

мамандықты дұрыс таңдауы мен оған қанағаттанушылығын көрсетеді. Болашақ 
мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі оны үнемі іздеумен тікелей байланысты. Бұл 
жағдайда оқушы қоғам дамуында пайдаланатын ақпаратты алады, зерттейді 
және дамытады. 

 Мотив студенттердің оқу бағытын анықтайды. Студенттердің 
құзыреттілігін, әсіресе мамандығы бойынша анықтау үшін мотивацияны білу 
маңызды.  

 С.И. Самыгиннің айтуынша, жоғары оқу орны студенттің өмірі үшін 
маңызды өз мамандығына қатынасын қалыптастыру және тиісінше осы 
мамандыққа қажетті білім алу бойынша өте маңызды міндетті шешеді. 
Сондықтан кафедра қызметкерлері жас түлектің мотивациясының жалпы 
сипаттамасы, жалпы білім деңгейі, өз бетінше жұмыс істеу дағдылары мен 
дағдылары, қызығушылықтары, мінез-құлқы және денсаулық жағдайы болуы 
керек [188].  

 Оқу процесінде студенттің тәуелсіздігі мен қабілеттерін көрсету үшін оқу 
іс-әрекетіне деген қызығушылықты ояту үшін ерекше жағдайлар жасау қажет. 
Мұғалім өз пәні бойынша оқытудың белсенді әдістерін неғұрлым көп қолданса, 
соғұрлым студенттер оны үйренуге қызығушылық танытады. Оқушының пәнді 
оқуға деген қызығушылығын арттырудың негізгі тәсілі-студенттен белсенді 
танымдық белсенділікті қажет ететін сұрақтар мен тапсырмалар қою. Оқушыға 
тапсырмалар тізбегін тағайындау кезінде мұғалім оқушының мүмкін 
мүмкіндіктерін ескеруі керек.  

 Егер студенттің алдына қойылған міндеттер проблемалық түрде берілсе 
және оқушының білімі мәселені шешу үшін жеткіліксіз болса, онда оқушы 
мәселені шешіп, жалпы жаңа білім алу керек. Осы қажеттілік негізінде оқуға 
деген мотивация мен қызығушылық қалыптасады. Әрине, студент үнемі 
белсенділікті қажет ететін жұмысқа қызығушылық танытады. Керісінше, 
белсенділік пен ақыл-ой еңбегін қажет етпейтін іс-шаралар студенттің 
қызығушылығын тудырмайды. Оқу процесінде қиындықтарды жеңу, 
проблемалық жағдайларды шешу оқу процесіне қызығушылықты тудырады, 
қалыптастырады және арттырады. Алайда, қызығушылық студент оқу 
процесінде қиындықтар мен мәселелерді шеше алатын кезде ғана пайда болады, 
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ал керісінше, егер оқушының проблемаларды шешуге мүмкіндігі болмаса, онда 
оқушының оқу процесіне деген қызығушылығы күрт төмендейді [189].  

 Оқу материалдары, оқыту әдістері мен әдістері әртүрлі және қызықты 
болуы керек. Нысанды зерттей отырып, оқушы бұл нысанды егжей-тегжейлі 
тануы керек. Оқушының объектіні зерттеуге деген қызығушылығын 
арттырудың тағы бір тәсілі - оқу материалдарының жаңалығы және жаңа 
материалдардың эмоционалды көрінісі. Студент жаңа объектіні оқу кезінде 
қолда бар білімге сүйенуі керек [190]. 

Жоғары оқу орындарында студенттердің уәждемесін зерттеу әдістемесінің 
нәтижелері:  

 

Кесте 6 – «Жоғары оқу орындарында жоғары білім алу уәждемесін зерделеу» 
әдіснамасының нәтижелерін айқындау 

 

 «Жоғары оқу орындарында жоғары білім алу уәждемесін 
зерделеу» әдіснамасы 

«Білім алу» шкаласы «Мамандықты 
игеру» шкаласы 

«Диплом алу» 

шкаласы 

Нәтижелері  46, 29% 37, 24% 74, 47% 

 

7-кестеде студенттердің ынталандыру пайызы «диплом алу» шкаласы бойынша 
жоғары екенін көреміз. 
 

 
 

5-сурет-студенттерді жоғары оқу орындарында оқуға ынталандыру 
деңгейінің графикалық көрінісі. 

 

 Көрсетілген шкала бойынша студенттердің білім алуға деген ынтасы 

"диплом 
алу"шкаласы 

"мамандықты 
игеру" шкаласы 

"білім 
алу"шкаласы 
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білім алумен байланысты екені анықталды.  
Бұл білім беру және мамандықты дамыту бойынша студенттердің жұмыс 

істеу қажеттілігін көрсетті. 
Осыған байланысты студенттердің өзін-өзі дамыту деңгейін анықтау үшін 

ғалымдар Е.П. Никитин мен Н. Е. Харламенков жасаған «өзін-өзі анықтаудың 
диагностикалық диагнозы» сауалнамасы өткізіледі. 

2. Өзін-өзі дамыту деңгейін анықтау диагностикасы 

Сауалнаманың мақсаты: оқушының өзін-өзі дамыту қабілетін анықтау. 
Сауалнама: төмендегі түсініктемелермен қаншалықты келісетініңізді көрсетіңіз. 

Жауап нұсқалары: 
5 - егер бұл мәлімдеме толығымен дұрыс болса;  
4-жоқ қарағанда сәйкес келеді;  
3-иә және жоқ;  
2-керісінше сәйкес келмейді;  
1-сәйкес келмейді. 
Сауалнама нәтижелерін түсіндіру: 
-55 - 75 балл-оқушылардың өзін-өзі дамыту белсенділігі айқын байқалады; 
- 36-54 балл-өзін-өзі дамыту ішкі және сыртқы жағдайларға байланысты; 
-15 - 35 ұпай-өзін-өзі дамыту тоқтатылды. 
Бірі анықтамаларды айқындау, кәсіби құзыреттілік, ол, біз, қажеттілік 

болып табылады студенттердің өздігінен дамуы. Осы көрсеткіштердің деңгейін 
анықтауға арналған кәсіби құзыреттілік студенттердің өзін-өзі дамытуы. 
Сауалнама нәтижелері төмендегі кестеде келтірілген. 

 

Кесте 7- студенттердің өзін-өзі дамыту деңгейі 
 

Деңгей Төмен Орташа Жоғары 

% 36, 39% 30, 32% 25, 29% 
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6-сурет Студенттердің өзін-өзі дамыту деңгейінің көрсеткіштері, % 

 Осылайша, диаграммадан көрініп тұрғандай, студенттердің өзін - өзі 
дамыту белсенділігі тек жоғары-25,29%. Үлгінің жоғарғы жағында төменгі 
(36,39%) басым болды. Бұл сонымен қатар студенттердің өзіндік 

қажеттіліктерін дамыту қажеттілігін анықтады. Зерттеуде қолданылатын келесі 
диагностикалық әдіс болашақ мұғалімнің кәсіби шығармашылық деңгейін 

анықтау үшін таңдалды. Қазіргі заман мұғалімінің жұмысындағы 

шығармашылық көзқарас маңызды кәсіби құзыреттердің бірі болып табылады. 
Кәсіби құзыреттілік шығармашылық әлеуетпен тығыз байланысты. Кәсіби 

құзыреттілік көрсеткіштерінің бірі креативтілік болып табылады. Осының 

салдарынан біз үшін студенттердің шығармашылық әлеуетінің базалық 

деңгейін анықтау өте маңызды болды.  
 3. «Шығармашылық әлеуетті бағалау» тесті ( Е.И.Рогов) 
 Бұл тест 18 сұрақтан тұрады. Төменде әр сұраққа жауап беруге қойылатын 

талаптар келтірілген. 
«А» - 3 ұпай,  
«Б» - 1 балл,  
«В» - 2 балл. 
 2. Әдістемелік сұрақтар 1,6,7 анықтама шекарасы: оқушының білімге 

қызығушылығы, 2,3,4,5 - өзіне деген сенімділік, 8 және 14 - тұрақтылық, 9,13 - 

тәуелсіздікке ұмтылу, 10 - көрнекі жад, 11,12-есту жады, аннотация және 

концентрацияны диагностикалауға мүмкіндік береді. Бұл көрсеткіштер 

шығармашылық әлеуеттің көрсеткіштерін анықтайды. 48 және одан жоғары 

балл жоғары шығармашылық пен әлеуетті көрсетеді. Бұл студенттердің 

шығармашылықтың әртүрлі формалары болуы мүмкін екенін көрсетеді, бірақ 

олар өз қабілеттерін өз қызметінде қолдана алмауы мүмкін. 24-тен 47 баллға 

дейін шығармашылық қасиеттер бар, бірақ шығармашылықта кедергілер бар. 
Мұндағы қауіп-бұл қорқыныштары, әсіресе сәттілікке ұмтылған студенттер. 
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Сәтсіздіктен қорқу оқушының қиялын шектейді. Әрбір ой, идея немесе 

кенеттен пайда болады және қабылдамау, қарсы тұру, таңдану және қоршаған 

ортаны қорғау кезеңдерінен өтеді. Жаңалықтан, жосықсыз мінез-құлықтан, 
қарым-қатынастан, басқаларға деген сезімдерден қорқу шығармашылықты 

шектейді және адамның шығармашылығын тежейді. Студенттер үшін олардың 

қабілеттерін бағалау өте маңызды. Бұл оқушыларға танымға, өзіне деген 

сенімділікке, өзін-өзі бақылауға, көру және есту қабілетіне, есте сақтау 

қабілетіне және тәуелсіздікке деген ұмтылысына деген қызығушылығын 

анықтауға мүмкіндік береді. Бұл қасиеттер мен қабілеттер Кәсіби құзыреттілік 

көрсеткіштерін де анықтайды. Сонымен, студенттердің шығармашылық 

қабілеттерінің өзін-өзі бағалауын қарастырайық: жоғары шығармашылық 

әлеуеті бар студенттердің 42%. Ал студенттердің 52% - ы 24-46 балл жинады.  
 4. Дж Роттер бойынша бағалау локусын зерттеу 

Біз қолданған келесі әдіс-Дж Роттер бағалау локусын психодиагностикалық 

зерттеу. Бағалау орны - бұл адамның ішкі және сыртқы оқиғаның себебімен 

байланысы.  
 Жеке тұлғаны бағалау орны екі негізгі критерий бойынша анықталады:  
№ 1. Экстернал: 2а, 3Б; 4B, 5B, 6a, 7A, 9A, 10B, 11b, 12b, 13b, 15b, 16A, 17A, 

18a, 20A, 21A, 22b, 23a, 25A, 26b, 28B, 29a.  

№ 2.Интернет: 2B, 3A, 4a, 5A, 6B, 7b, 9b, 10A, 11a, 12a, 13a, 15A, 16B, 17B, 18b, 

20B, 21b, 22a, 23b, 25b, 26a, 28a, 29b. 

 (Ru = Re x 60/23 + 20). Re - "иә" және "жоқ"жауаптарының жалпы сомасы. Іс 

жүзінде психодиагностика білім беруде бақылау локусы арқылы болатын 

танымдық стильді талқылайды. Психиканың когнитивтік компоненттері оның 

барлық құбылыстарында болғандықтан, бақылау локусы туралы ойлар адамның 

іс-әрекеттерінде, мінез-құлқында және жеке басында көрінеді. Ішкі органдар 

көбінесе біліктілігіне, мақсаттары мен қабілеттеріне байланысты сәттіліктің 

немесе сәтсіздіктің маңызды белгілерімен ерекшеленеді. Интернет үшін 

мотивация мен мотивацияның жолы-бұл жеке басын іздеу. Танымдық 

белсенділіктің жоғарылауына байланысты Болашақ және өткен оқиғалары бар 

уақытша ішкі органдар басымдыққа ие. Сонымен қатар, олардың қызметі 
дәйекті түрде кәсіби дамуға және ақпаратты терең зерттеуге негізделген. Осы 

мақсатқа жету қажеттілігі жеке және реактивті алаңдаушылыққа бейімділіктің 

артуына әкеледі, бұл үлкен көңілсіздік пен стресске төзімділіктің төмендеуін 

көрсетеді. Дж. Дигман, Р. Кеттелла және Дж. Роттердің жетістікке деген 

ұмтылысы шыдамдылық, жоспарлау, ұмтылыс, жауапкершілік, дәлдік пен 

дәйектілік құрылымының оң полюсінде жатыр. Құмарлық, абайсыздық, 
жауапсыздық теріс полюсті құрайды. Бұл тұжырым Супер-Эго Күшін түсінуге 

жауап береді (р.Кеттелл факторына сәйкес). Жоғарыдағы мәтіннен Дж. Роттер 

поляктар моральдық пайымдауларға және басқару локусының архетипіне тым 

көп мән беретіндігін баса айтады. Бұл адамның моральдық құндылықтарға 

қарамастан өзін-өзі ұстайтындығын білдіреді. Бұл жағдайда эмоционалды 

тұрақсыздық пен бөтен адамдар үшін практикалық, негізсіз ойлау арасында 

байланыс бар. 
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8 кесте «Дж Роттер бойынша бағалау локусын зерттеу» әдістемесі бойынша 
анықтау нәтижелері» 
 

Барлығы Сыртқы Интернал 

157 студент 38 % 60 % 

 

 
 

7 сурет-Дж Роттер  бойынша бағалаудың графикалық көрінісі 
 

   Сыртқы (38%) сыртқы қорғаныс мінез-құлқымен сипатталады. Мұндай 
адамдарға қолдау мен мақұлдау қажет, әйтпесе олар нашарлайды. Интерналдар 
(60%) шыдамдылық, жоспарлау, ұмтылыс, жауапкершілік, дәлдік және 
дәйектілік сияқты қасиеттерді көрсете отырып, жетістікке ұмтылады. 
Құмарлық, немқұрайлылық, жауапсыздық және жауапсыздық олардың теріс 
полюстерін құрайды. Болашақ география пәні мұғалімдері-студенттердің 
құзыреттілігінің жалпы деңгейлерін анықтау, қазіргі география пәні 
мұғалімдерінің қалыптасқан кәсіби құзыреттіліктерін зерделеу және мектеп 
әкімшілігінің қазіргі география пәні мұғалімдерінің құзыреттілік деңгейіне 
қанағаттануын анықтау үшін біз сауалнама әзірлеп, жүргіздік. 5. Авторлық 
сауалнама. Студенттерге арналған сауалнамалар болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін арттыруда қолданылатын әдістердің 
тиімділігін анықтау үшін Эксперименттің басында және соңында бақылау және 
эксперименттік топтардың студенттеріне жүргізілді. Қазіргі проблемалық 
мәселелерді анықтау үшін география мұғалімдеріне зиян келді. Бірінші кезеңде 
жұмыс істеп тұрған мектеп мұғалімдері арасында сауалнама жүргізілді. 
Сауалнамаға Мұғалімнің құзыреттілігін түсіну деңгейін анықтауға және 
жоғары оқу орнының қабырғасында дайындығына қанағаттануға бағытталған 7 
негізгі сұрақ кірді. Сауалнамаға Алматы облысының жалпы білім беретін 
мектептерінің 137 география пәні мұғалімдері қатысты. 

Респонденттердің басым бөлігінің (39,4%) 15 жылдан астам жұмыс өтілі 
бар, 15,3% - 11-15 жыл, 15,3% - 7-10 жыл, 15,3% - 4-6 жыл, 14,6% - 1-3 жыл (8 

сурет). 
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14,6

15,3

15,3

15,3

39,4

1-3 жыл
4-6 жыл
7-10 жыл
11-15 жыл
15-тен асады

 
 

8-сурет респонденттерді педагогикалық өтілі бойынша бөлу 

 

 «Сіз «құзыреттілік» ұғымының мәнін түсінесіз бе?» және «Сіз «кәсіби 
құзыреттілік» ұғымының мәнін түсінесіз бе?» респонденттердің көпшілігі 
(сәйкесінше 88,3% және 86,1%) «ИӘ» деп жауап берді (9-кесте).  
  

9-Кесте респонденттердің сұрақтарға жауаптары «Сіз «құзыреттілік» 

ұғымының мәнін түсінесіз бе?» және «Сіз «кәсіби құзыреттілік» ұғымының 
мәнін түсінесіз бе?» 

 

 Иә Дұрысы 
иә 

Дұрысы 
жоқ 

Жоқ 

Сіз «құзыреттілік» ұғымының мәнін 
түсінесіз бе?  
Сіз «кәсіби құзыреттілік» ұғымының 
мәнін түсінесіз бе? 

88,3% 10,9% - 0,7% 

 86,1% 13,1% 0,7% - 

 

Егер 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша өзінің кәсіби құзыреттілігін 
бағалау туралы айтатын болсақ, онда сұралғандардың тек 21,2% - ы ғана өзіне 
ең жоғары баға береді. Респонденттердің 29,2% - ы өздерінің кәсіби 
құзыреттілігін 10 балдан 8 балға бағалайды. Біздің кәсіби қабілеттеріміздің 
нақты өзін-өзі талдауы және жалпы құзіреттілік, бұл жағдайда география 
пәнінің мұғалімі кәсіби дамудағы проблемалық мәселелерді одан әрі дамытуға 
және жұмыс істеуге мүмкіндік береді деп санаймыз (9-сурет). 
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9 Сурет - Кәсіби құзыреттілігіңізді 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша 
бағалаңыз 

Келесі сұрақта респонденттерден жаратылыстану пәндерінің мұғалімі үшін 
ең маңызды деп санайтын үштен аспайтын құзыреттілікті таңдау ұсынылды. 
Келесі құзыреттер енгізілді: жүйелік ойлау, салааралық коммуникация, жобалар 
мен процестерді басқару, IT – жүйелермен жұмыс, ақпараттық, шешендік 
дағдылар. Жауаптардың ең көп санын «жүйелік ойлау» (105), «жобалар мен 
процестерді басқару» (65), «IT – жүйелермен жұмыс» (64) алды. 

 Сондай-ақ, қазіргі география мұғалімдері «ЖОО-дағы заманауи білім беру 
бағдарламасы Болашақ педагогтардың осы құзыреттіліктерін қалыптастырады 
ма?» деген сұраққа жауап берді.», онда біз бұрынғы студенттердің оң 
көзқарасын көреміз. Респонденттердің жартысынан көбі «ИӘ» деп жауап берді, 
34,3% - «ИӘ» деп жауап берді, тек 7,3% және 5,1% - тиісінше «жоқ» және 
«дұрысы жоқ» деп жауап берді (10-сурет). 

 

 
10-Сурет университеттегі заманауи білім беру бағдарламасы болашақ 

мұғалімдердің осы құзіреттіліктерін қалыптастырады ма? 

 

 Келесі қадам, біз үшін респонденттердің «Сіздің ойыңызша, 
жаратылыстану-ғылыми бағыттағы болашақ мұғалімдерді даярлаудың білім 
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беру бағдарламасына қандай Кәсіптік пәндерді енгізу қажет?». Сауалнамаға 
қатысқандардың 85%-ы бейіндік пәнмен, бұл жағдайда географиямен 
байланысты IT-технологиялармен жұмысты неғұрлым іргелі зерттеу 
қажеттілігін атап өтті. Респонденттер цифрландыру дәуірінде электронды 
карталарды құру, электронды оқулықтармен жұмыс істеу, қоршаған әлемде 
болып жатқан процестерді көрсететін және модельдейтін онлайн – 

эксперименттер жүргізу қабілеттері алдыңғы қатарға шығатынын атап өтті. IT-

технологиялармен қатар педагогикалық практика сағаттарын ұлғайту 
мәселелері атап өтілді.  

 Келесі кезеңде біз мектеп директорларына зиян келтіру туралы сауалнама 
жүргіздік. Сауалнамаға Алматы облысының жалпы білім беретін мектептерінің 
42 директоры қатысты. Сауалнамаға Жұмыс беруші мектеп әкімшілігінің 
география мұғалімдерінің дайындық деңгейіне және кәсіби құзыреттілігіне 
қанағаттанушылығын көрсететін 2 сұрақ кірді.  

 Мектеп директорлары география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 1-

ден 10-ға дейінгі шкала бойынша 6-7 балға бағалайды. Сауалнамаға 
қатысушылардың 65% - дан астамы география мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін олардың мектептерінде 6-7 балға, 24% - 9 балға, 11% - 4 балға 
бағалады. Бұл көрсеткіш география пәні мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігін 
одан әрі дамыту қажеттілігін және кадрларды даярлау процесінде бізге қандай 
сәттерге назар аудару керектігін көрсетеді. География пәні мұғалімдерінің әлсіз 
құзыреттіліктерінің ішінде жұмыс берушілер әдіснамалық базаның 
жеткіліксіздігін (42%), инновациялық IT-технологиялармен жұмыс істей 
алмауын (25%), шет тілін білмеуін (23%), коммуникативтік және 
ұйымдастырушылық құзыреттердің жеткіліксіз деңгейін (10%) атап өтеді. 
География мұғалімдері мен мектеп директорларының берген жауаптары бізге 
алдағы жұмысымызға бағыт берді. 

 

2.2 Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру бойынша тәжірибелік-эксперименттік жұмыстың әдістері 

 

Болашақ мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру жоғары оқу 
орындарының аса өзекті мәселелердің бірі болып табылатыны белгілі. Осыған 
байланысты әрбір студент – болашақ мұғалім жаһандық өзгерістерді түсініп, 
қабылдай білу қабілеті, тиісінше білім мен дағдыларды жылдам игеру, 
инновацияларға ұмтылу сияқты қасиеттерін толығымен дамытуы қажет. 

Бұл туралы Қазақстан Республикасының жаңа формациядағы педагогтың 
үздіксіз педагогикалық білім беру тұжырымдамасында айтылған: «Жоғары 
педагогикалық білімі бар мамандарға қоғамның талаптары соңғы жылдары 
күшейе түсті. Жаңа қоғамдағы мұғалім - бұл жоғары моральдық қасиеттерге ие, 
азаматтық жауапкершілігі бар, белсенді, шығармашылық көзқарастағы, 
рефлексивті, экологиялық тұрғыда білімді, өзін-өзі дамытуға ұмтылатын, 
әдіснамалық, әлеуметтік, жеке-коммуникативтік, ақпараттық және басқа да 
дағдылардың жоғары деңгейінің болуымен сипатталатын адам, біліктілігі 
жоғары маман». Бұл бағдарламалық идея біздің ғылыми зерттеулерімізге негіз 
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болды. 
Жоғарыда айтылғандарға әлемдік білім беру кеңістігінің талаптарына 

сәйкес кәсіби құзыреттілікке бағдарланған білімді қосуға болады. Үнемі өзгеріп 
отыратын жағдайларда білім алып отырған бүгінгі студенттер, болашақ 
мұғалімдер кәсіби құзыреттіліктің жаңа салаларында теориялық білім мен 
тәжірибелік дағдыларға ие болуы тиіс екендігі сөзсіз. 

Сондықтан бұл мәселелер пәннің оқу бағдарламасында ескерілуі керек 
және кәсібилікке дайындықтың алғышарттарының бірі болуы тиіс. Сондықтан 
біз цифрландыру жағдайында болашақ мұғалімдердің кәсіби мамандар ретінде 
өзін таныта білу ерекшеліктерін, кәсіби құзыреттілікті зерттеуді  үйлестіретін 
кәсіби құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған элективті курстың 
мазмұнын іс жүзінде қарастыруға тырыстық. 

Географиямен байланысты инновациялық IT-технологиялармен жұмыс 
істеу мәселесі ең қажеттілердің бірі ретінде атап өтілгендіктен, біз 5В011600 – 

«География» мамандығының 2-курс студенттеріне арналған "Сандық 
карталарды құру технологиялары / Технологии цифрового картографирования" 
элективті курсын әзірлеп, оқу процесіне енгіздік (А қосымшасы). Элективті 
курс І.Жансүгіров атындағы Жетісу университетінде және Семей қаласының 
Шәкәрім университетінде  2019-2020 оқу жылының екінші семестрінде 
сынақтан өтті. Эксперименттік топта 24 адам (тиісінше 14 және 10 адам), 
бақылау тобында 18 адам (тиісінше 8 және 10 адам) қамтылды. 

Эксперимент 2019-2020 оқу жылында 15 апта бойы жүргізілді. Оқу 
жылының басында жазбаша кері байланыс форматында, қолмен жазылған 
эксперимент деректері алынды. Бұл үшін сауалнама әдісі қолданылды, оған 
сәйкес барлық сынақтан өтушілер өздерінің мектепте география пәнінен сабақ 
беруге дайындығын бағалауға қатысты сұрақтарға жауап берді: 

1. Өзіңіздің география пәнінің мұғалімі ретінде болашақ мұғалімдік 
қызметке дайындығыңызды 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз. Осы 
шкалаға сәйкес «1» дайындықтың төмен деңгейін, ал «10» – жоғары деңгейін 
білдіреді. Сынақтан өтушілердің дайындығын бағалауды ұсыну кезінде орташа 
балл есепке алынды. 

2. Сіз өзіңізді болашақта география пәнінің мұғалімі ретінде көресіз бе? 
Жауаптардың ішінде «жоқ», «жоқ шығар», «иә шығар», «иә» сияқты нұсқалар 
ұсынылды. Нәтижелерді өңдегеннен кейін жауап нұсқаларының пайыздық 
арақатынасы ұсынылды. 

3. Сізді география Сіздің бейіндік пәніңіз ретінде қызықтыра ма? 

4. География саласындағы геоақпараттық жүйелерді білу деңгейіңізді 1-

ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалаңыз. Осы шкалаға сәйкес «1» 

дайындықтың төмен деңгейін, ал «10» – жоғары деңгейін білдіреді. Сынақтан 
өтушілердің дайындығын бағалауды ұсыну кезінде орташа балл есепке алынды. 
 Пәнді оқу аяқталғаннан кейін бақылау және эксперименттік топтардың 
қатысушылары қайтадан жазбаша кері байланыс форматындағы сауалнамадан 
өтті, оның нәтижелері енгізілген элективті курстың экспериментке 
қатысушылардың – болашақ география мұғалімдерінің кәсіби дайындығы мен 
кәсіби құзыреттілігін қалыптастырудағы оң әсерін көрсетеді. Тұрақтандыру 
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эксперименті кезеңінде пайдаланылған үш сұрақтан басқа, тағы екі сұрақ 
қосылды: 

1. Элективті курсты оқу барысында сабақтардың қандай түрлері 
қызықтырақ болды? Эксперименттік топ қатысушыларының оқытудың 
пайдаланылған интерактивті әдістеріне қызығушылық деңгейі (пайызбен) 
анықталды. 

2. Элективті курс барысында алған дағдылар пайдалы ма? Бұл 
дағдылардың пайдалылығын бағалау «өте төмен», «төмен», «орташа», 
«жоғары», «өте жоғары» деңгейлерімен анықталды. 
 Қатысушылар арасында 17-19 жас аралығындағы 33 (78,5%) қыздар 
және 9 (21,5%) ұлдар болды (11-сурет). 

 

 
 

11 сурет - экспериментке қатысушылардың жыныстық-жастық мінездемелері 
 

Жалпы ережелерді түсіну, нақты шынайылықты цифрлық сипаттаудың 
қазіргі заманғы технологияларының дағдыларын меңгеру болашақ мамандарға 
топографиялық және тақырыптық карталарды әзірлеу және өзектендіру, 
картографиялық мәліметтер базасын қалыптастыру және мамандандырылған 
геоақпараттық өнімдерді жасау бойынша карта жасау және ғылыми-зерттеу 
жұмыстарының кешенін орындау үшін қажет. 

Енгізілген курс аумақтық объектілерді, процестер мен құбылыстарды 
цифрлық сипаттау саласындағы базалық білімді игеруге, цифрлық 
картографиялаудың технологиялық құралдарын, картографиялық ақпаратты 
цифрлық нысанға айналдыру әдістерін және автоматты цифрлық 
картографиялаудың дағдыларын игеруге бағытталған.  

Элективті курс цифрлық карталарды құру және пайдалану бойынша 
сапалы білім мен дағдыларды меңгеруге көмектеседі. Элективті курс 
бағдарламасына география пәнінің мұғалімінің жұмысында CorelDraw, Paint, 
Acsess, ARGIS, графикалық редакторлар және т. б. сияқты жұмысқа қажетті 
қарапайым базалық бағдарламаларды пайдалану бойынша тақырыптар 
енгізілген. 

Бұл элективті курс 4 кредиттен, 180 академиялық сағаттан және 4 
модульден тұрады.  

Пәнді оқу нәтижесінде студент төмендегі дағдыларды игереді: 
 цифрлық (электрондық) карталар мен модельдерді құру және пайдалану 

мәні мен қағидаттарын білу; 
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 цифрлық және электрондық карталарды құрудың негізгі нысандары мен 
технологияларын білу; 

 аумақтық объектілердің цифрлық сипаттамасы туралы теориялық білім алу; 
 әртүрлі тақырыптағы цифрлық карталарды құрудың және пайдаланудың 

тәжірибелік дағдыларын меңгеру; 
 картографиялаудың заманауи геоақпараттық және телекоммуникациялық 

технологияларын, картография, геоақпараттық және аэроғарыштық өңдеу 
саласындағы бағдарламалық өнімдерді әзірлеу; 

 география және картография саласындағы теориялық білімді түсіну, сыни 
талдау және қолдану; 

 карталарды жобалау, жасау және жариялау кезеңдерінде картографиялық 
жұмыстарды өңдей білу.  

Пәнді оқу нәтижесінде келесі құзыреттер қалыптасады: 
А) түйінді құзыреттер: 
- кәсіби қызметте қолданылатын негізгі географиялық білімді игеру; 
- жоғары сынып оқушыларында цифрлық технологиялар мен 

картографиялау дағдыларын, білімдерін қалыптастыру тәсілдерін, білім 
негіздерін меңгеру; 

- цифрлық және электрондық карталарды құрудың негізгі нысандарын, 
технологиялары мен әдістерін игеру. 

Б) пәндік құзыреттер: 
- білім алушыларға картографиялық тұжырымдарды түсінуін тереңдетуге 

және олардың танымдық белсенділігін арттыруға мүмкіндік беретін білім беру 
негіздерін, дидактикалық шарттарды және коммуникациялық стратегияларды 
меңгеру; 

- ақпараттық қауіпсіздіктің негізгі талаптарын ескере отырып, 
ақпараттық-коммуникациялық технологияларды пайдаланып, ақпараттық-

библиографиялық мәдениет негізінде кәсіби қызметтің стандартты міндеттерін 
шеше білу; 

- географиялық зерттеулерде топография және картография, 
картографиялық әдістер туралы білімдерін қолдана білу; 

- пән бойынша бақылау және бағалау материалдарын дайындау. 
В) арнайы құзыреттер: 
- география мұғалімінің кәсіби қызметіне қажетті теориялық білімді, 

дағдыларды, зерттеулер мен оқыту әдістерін меңгеру; 
- географиядағы білім мен оқыту әдістерін түрлендіру дағдыларын игеру; 
- стандартты емес балама шешімдерді іздеу дағдыларын меңгеру, сыни 

және креативті ойлай білу; 
- географиялық білім беру саласындағы нормативтік құжаттарды білу 

(стандарттар, бағдарламалар, пәнді оқу, оқу-әдістемелік құжаттарды жасай 
білу). 

Сабақ барысында әр білім алушы дербес компьютерде жұмыс істейді. 
Практикалық сабақтар кезінде студенттер Coreldraw, Paint, Acsess, ARGIS 
сияқты бағдарламаларды қолданады. 
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Мультимедиялық технологиялар интерактивті тақталар мен 
жабдықтарды, компьютерлерді пайдалануды қажет етеді. 

Мультимедиялық технологияларды қолдану - бұл жұмыста 
пайдаланылатын және өзіндік жұмысты ынталандыратын, өз жұмысын талдауға 
үйрететін және өзін-өзі бағалауды қалыптастыратын шығармашылық, 
педагогикалық дағдылар деңгейін үнемі жоғарылату. 

Бұл элективті курсқа келесі модульдер кірді: 
1. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер; 
2. Microsoft Access деректер базасын құру; 
3. Картографияда қолжетімді графикалық бағдарламаларды пайдалану; 
4. Электрондық картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану.   

Әр модульде 4 дәріс және 4 тақырыптық практикалық сабақтар бар.  
Элективті курс шеңберіндегі дәрістік және практикалық сабақтардың 

тақырыптары цифрлық карталардың абстрактілі құрылысына емес, география 
мұғалімдерінің қызметімен байланысты нүктелік сипатқа ие болды. Сол 
арқылы болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігі мәнмәтініндегі 
цифрлық сауаттылықтың рөлі мен маңызын атап көрсетеді. 

Элективті курс шеңберінде сабақ өткізу барысында жаңа білімді меңгеру 
процесінің тиімділігін қамтамасыз ету мақсатында оқытудың интерактивті 
әдістері қолданылды. 

Әлемдік деңгейдегі білім берудің қазіргі заманғы парадигмасы білім беру 
нәтижелеріне, оқушының жеке басына бағдарлануға және оқыту әдістерін 
тұлғааралық қатынастарға бейімдеуге бағытталған. Бұл дегеніміз, білім 
алушының шығармашылық тапсырмаларды орындау, мұғалімнің түсіндіруінсіз 
өзінің өмірлік тәжірибесіне негізделген танымдық «жаңалықты» табу негізінде 
басқаша әрекет етуі керектігін білдіреді. Нәтижесінде студенттің 
дүниетанымын кеңейтіп, оның өзіндік пікірі мен көзқарасын қалыптастыру 
қажет. 

Эрик Леннард Берн, американдық психолог және психиатр, 
транзакциялық және сценарийлік талдаудың авторы ретінде танымал. Талдау 
үшін ол вербальды немесе вербальды емес қарым-қатынасты адамдар 
арасындағы өзара әрекеттестіктің бүкіл процесін қарапайым бөліктерге - 

трансакцияларға бөлуді ұсынды. Трансакция, қарым-қатынас бірлігі ретінде үш 
эго компонентін ескере отырып, адамдардың: ата-ана, ересек адам, бала 
арасындағы өзара әрекеттестікті сипаттайды. 

Берннің құрылымдық талдауына сәйкес, екі адамның қарым-қатынасы - 

әрдайым олардың «Мен» белгілі бір күйлерінің өзара әрекеттесуі болып 
табылады. Диалогқа қатысушылардың бірі екіншісін ынталандырғанда, ал 
екіншісі бұл ынталандыруға өзінің кем дегенде бір МЕН-күйімен ден қойса, 
қарым-қатынас орнады деп санауға болады. 

Педагогикалық және психологиялық әдебиеттерде «интерактивтілік» 

және «интерактивті оқыту» терминдерінің пайда болуы мен таралуы 
интерактивизмнің – қазіргі шетелдік психология мен әлеуметтанудағы 
бағыттың дамуымен байланысты, оның негізі философ және әлеуметтанушы 
Джордж Мид ұсынған әлеуметтік өзара әрекеттесу теориясы болып табылады. 
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Джордж Мидтің интерактивизм идеяларында басқа адамдармен қарым-қатынас 
жағдайында адамның жеке басының қалыптасуы қарастырылады [191]. 

Бүгінгі таңда шешім қабылдау процесіне қоғамды тартудың 
маңыздылығы артып отыр. Интерактивті әдістерді қолдану сыртқы түрі 
бойынша өте оңай болып көрінеді, бірақ оның өзіндік ерекшеліктері мен 
қиындықтары бар.  

Интерактивті - бұл ағылшын тіліндегі «өзара әрекеттесу» сөзі. Осылайша, 
оқытудың интерактивті әдістері тұлғааралық қарым-қатынасқа негізделген 
және "жеке дамуға бағдарланған" заманауи білім беру парадигмасына жауап 
береді. Сонымен қатар, сапалы білім алудың алғышарты болып табылатын 
танымдық іс-әрекет өз бетінше ізденуді туындатып қана қоймай, оны дамытады 
[192]. 

Оқытудың интерактивті әдістері оқытудың дәстүрлі әдістерінен өз 
тәжірибелерін қолдана отырып, деректерді талдау және жалпылау арқылы жеке 
және кәсіби дағдыларын жинау арқылы оқу процесінде оқушылардың жадын 
сақтайтындығымен ерекшеленеді. Алайда, интерактивті оқыту қажетті 
ақпаратты пайдалануға, бағалаудың жаңа, күрделі аспектілерін қолдануға және 
танымдық іс-әрекетті басқаруда тәжірибесі аз мұғалімдермен көптеген 
қиындықтарға байланысты көбірек уақытты қажет етеді. 

Интерактивті әдістердің мәні мен ерекшеліктері - субъектілердің бір 
бағыттағы өзара әрекеттесуінің жоғары деңгейі, қатысушылардың өзара іс-

қимылы, эмоционалдық және рухани бірігу. Бір қытай мақалында: "Маған 
айтқаныңды - мен ұмытып кетемін, маған көрсеткеніңді - есте сақтаймын, егер 
мен мұны істесем - онда түсінемін", - деп айтылады. Осы сөздерден 
интерактивті оқытудың мәні айқын көрінеді. 

Интерактивті әдісті қолданған кезде төмендегілерді ескеру қажет: 
- студенттің құқықтары мен бостандықтарын құрметтеу; 
- болашақ мұғалімнің өзін-өзі көрсетуі үшін жағдай жасау; 
- болашақ әріптесіне педагогикалық қолдау көрсету. 
Интерактивті әдістерге проблемаларды шешу әдістері, презентациялар, 

пікірталастар, топтық жұмыс, ми шабуылы, зерттеулер, іскерлік ойындар, 
рөлдік ойындар, "инертті" әдіс, қойылым, тест әдісі, пікірталас кіреді, соның 
барысында болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттіліктері дамиды.  

Сабақты өткізу барысында оқытудың келесі интерактивті әдістері 
қолданылды: 

Эксперименттік топ үшін сабақтар бағдарламасын әзірлеу кезінде 
оқытудың интерактивті нысандарының келесі түрлері қолданылды:  

• бейне-конференция - бұл қашықтағы екі және одан да көп 
абоненттердің интерактивті өзара іс-қимылының телекоммуникациялық 
технологиясы, бұл ретте басқарушы деректерді беруді ескере отырып, олардың 
арасында нақты уақыт ауқымында аудио-және бейнеақпаратпен алмасуға 
болады 

• виртуалды тьюториал - өз бетінше алған білімдері мен дағдыларын 
бекіту және түзету, топтық іс-әрекет дағдыларын қалыптастыру және басқа 
қатысушылармен тәжірибе алмасу үшін қолданылады. Тьюториалдар оқытудың 
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белсенді әдістерін (топтық пікірталастар, іскерлік ойындар, кейстерді шешу, 
тренингтер және ми шабуылдары) қолдана отырып жүргізіледі. 

• пікірталастар - бұл нақты тақырыптар бойынша екі тарап арасында 
құрылымды түрдегі және арнайы ұйымдастырылған қоғамдық пікір алмасу. Бұл 
пікірталасқа қатысушылардың өздерінің дұрыстығына бір-бірін емес, үшінші 
тарапты сендіруге бағытталған қоғамдық талқылауының бір түрі. Сондықтан 
пікірталасқа қатысушылар пайдаланатын вербальды және вербальды емес 
құралдар нақты нәтиже алуға — тыңдаушылардың бойында өз позициясынан 
оң әсерді қалыптастыруға арналған. 

• имитациялық ойындар - білім алушы студентті мұғалім рөліне 
барынша қосу үшін сабақты модельдеу болып табылады. Имитация кезінде 
мұғалім түсініктеме бермейді, талқылау тек имитациялық сабақтың соңында 
жүргізіледі.  

• кейс әдісі - кейс әдісі болған оқиғалар, нақты жағдайлар 
нәтижесінде туындаған немесе белгілі бір жағдайларда белгілі бір уақытта 
немесе басқа уақытта туындауы мүмкін жағдай (проблема) бойынша зерттеу, 
талдау және шешім қабылдауды білдіреді. 

• тренинг - білімді, білікті, дағдыларды және әлеуметтік 
көзқарастарды дамытуға бағытталған белсенді оқыту әдісі. Біздің 
жағдайымызда болашақ мұғалімдерді даярлау мен тренинг болашақ география 
мұғалімдерінің осы пәннің мұғалімі ретінде кәсіби қызметін жалғастыруға 
деген ұмтылысын арттыру әдісі болып табылады.  

• «Шешімдер ағашы» әдістемесі - әртүрлі нұсқалардың 
артықшылықтары мен кемшіліктерін бағалаудың практикалық әдісі. 

• «Ми шабуылы» әдісі - проблеманы шешуге арналған идеяларды 
құрудың қарапайым әдісі. Ми шабуылы кезінде қатысушылар еркін түрде 
идеяларымен алмасады, осылайша әрбір адам басқа адамдардың идеяларын 
дамытуға мүмкіндік алады. 

• оқу бейнедәрістерін қарау және талдау – мектепте география пәнін 
оқытуда жиі кездесетін проблемалық мәселелерді нақты талдауға көмектесетін 
әдіс. 

Жоғарыда аталған барлық интерактивті әдістер мен әдіснамалық тәсіл 
осы элективті курсты информатиканың негізгі білімінен ерекшелейді, 
осылайша болашақ мұғалімдердің көз алдында кәсіби білікті география 
мұғалімі бейнесінің маңыздылығын көрсетеді.  

Элективті курстан басқа, студенттерді география пәнінің мұғалімі ретінде 
болашақ кәсіби қызметіне ынталандыру және психологиялық дайындау 
мақсатында үш сабақтан тұратын және студенттердің болашақ мамандығында 
өзін-өзі анықтауына бағытталған «Мен – Педагогпын» семинар-тренингі 
өткізілді. 

Бұл семинар-тренингтің мақсаты "Мұғалімнің кәсіби құзыреттілігі" 
ұғымын, педагог ретінде өзін-өзі анықтау негіздерін қалыптастыру болып 
табылады. 

Семинар-тренингтің негізгі міндеттері: 
• мұғалім ретінде нақты мақсат қою білігін дамыту; 
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• кәсіби құзыреттілігін одан әрі жетілдіру үшін жаңа компьютерлік 
бағдарламалармен және білім беру ақпараттық сайттарымен танысу; 

• өз мүмкіндіктерін бағалау тәсілдерімен танысу. 
Семинар-тренинг барысында интерактивті тақталар, бейне слайдтар, 

флипчарттар, компьютерлер, бейнефильмдер мен бейнеклиптер, 
презентациялар мен науқандар сияқты түрлі көмекші құралдары пайдаланылды. 

Семинар-тренингтер бірнеше кезеңде жүргізіледі. Әр кезең тыныш, 
демократиялық атмосфераны құра отырып, болашақ жұмыстың бағытын 
белгілейді. Кезеңдер әртүрлі нысандарда немесе кез келген құралдармен 
жүргізіледі (10-кесте). Тренингтер сенімді және жайлы жағдай жасау, болашақ 
кәсіби қызмет үшін қажетті қадамдарды іс жүзінде шыңдау мүмкіндігі арқылы 
студенттердің кәсіби құзыреттілігін тиімді түрде қалыптастырады. 
 

10 кесте - Семинар-тренингті өткізу кезеңдері 
 

№
р/с 

Кезеңнің 
атауы 

Сипаттамасы 

1 2 3 

1. Зерттеу/Танысу Бұл қадам тренингті бастау үшін қажетті рәсім болып 
табылады. Осы кезең барысында топ өзара әрекеттесу 
үшін белсенділік танытады, коммуникативтік 
дағдылары дамиды. Тиімділік студенттер бір-бірін 
бұрыннан білсе де байқалады. «Сұхбат», «Мені таны» 
және «Визит карточкаларымен алмасу» сияқты  

  ойындар арқылы қатысушылар бір-бірінің жаңа 
жақтарын көре алады. 

2. Студенттердің 
не күтетінін 
анықтау 

 

Студенттер күтетін нәтиже тренинг аясында жұмысты 
жоспарлауда маңызды нұсқаулық болып табылады. 
Себебі, түптеп келгенде, білім беру міндеттерін 
шешумен қатар, біз студенттердің – болашақ 
география мұғалімдерінің мүдделерін 
қанағаттандыруымыз қажет. Бұл кезең «Қар жентегі», 
«Күтілетін нәтижелер ағашы» және т. б. сияқты 
әртүрлі әдістер арқылы жүзеге асырылуы мүмкін. Бұл 
мұғалімнің қызметіндегі нақты бағдар болып 
табылады. 

3. Тренингтің 
мақсатын 
анықтау  
 

Егер алдыңғы кезең студенттер күтетін нәтижелерді 
анықтаса, онда «тренинг мақсаттарын анықтау» 

кезеңінде студенттер үшін осы сабақтың соңында 
ортақ күш-жігер салу арқылы қол жеткізуге болатын 

нәрсені нақты жеткізу керек.   
4. «Келісім» 

топбының 
ережелерін  

Қатысушыларға басынан бастап оқу жауапкершілігін 
сезіндіру үшін оқу ережелерін немесе «келісімді» 
қабылдау ұсынылады. 
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5. бекіту Келісімнің мәтіні әдетте қатысушылар үшін көрінетін 
жерде жазылады және ілініп қойылады.  
Бұл тиісті жұмыс атмосферасын жасауға, 
өзара құрмет пен сенім орнатуға көмектеседі, бұл өз 
кезегінде материалды оқуды жақсартады. Әр студент 
«келісімнің» орындалуына жауап береді. 

6. Студенттердің 
дайындық 
деңгейін 
бағалау  

Әдетте оқу тақырыбы бойынша сұрақтары бар 
сауалнама немесе бақылау парағы студенттер 
дайындығының бастапқы деңгейін анықтау үшін 
қолданылады. Сұрақтар тренингті жүргізу мақсатына 
байланысты. Сауалнама нәтижелері студенттердің 
дайындық деңгейін көрсетеді және оқытушыға 
тақырыптардың мазмұны мен теңгерімін түзетуге, 
оқытуды бейімдеуге және материалдың қол жетімділік 
деңгейін бақылауға көмектеседі. Сауалнама тренинг 
аяқталғаннан кейін қайта өткізіледі. Нәтижелерді 
салыстыра отырып, мұғалім студенттердің дайындығы 
қаншалықты жоғарылағанын бағалай алады, бұл оқу 
тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. 

7. Негізгі бөлік Оқытушы мен студенттер арасындағы тікелей өзара 
іс-қимыл осы кезеңде оқытудың негізгі мақсатын 
жүзеге асыру болып табылады. Оқытудың бұл кезеңі 
екі кіші кезеңді қамтиды. Бірінші кезең негізінен  

8.  дәрістер, әңгімелер, рөлдік ойындар, пікірталастар, 
тренинг тақырыбы бойынша шағын топтық 
жұмыстардан тұрады. Бұл кіші кезеңде оқушылардың 
теориялық сұрақтарына назар аударылып, ғылыми 
негізделген жауаптар беріледі.  
Екінші кезең практикаға бағдарланған, ол 
студенттерге практикалық тәжірибе жинауға 
көмектесуге арналған. Осы мақсатта рөлдік ойын, 
инсценировка, пікірталас, «Ми шабуылы» және басқа 
да интерактивті жұмыс түрлерін қолдануға болады. 
Таңдау тренинг жүргізу шарттарына байланысты. 

9. Қорытындылау 

 

Әдетте, бұл рәсім студенттерге өз әсерлері мен 
сезімдерімен бөлісуге, тілектерін білдіруге арналған. 
Қорытындылауға "Сыр ақтару парағын", хаттарды, 
сауалнамаларды толтыру кіруі мүмкін. Тренингтің 
маңызды құрамдас бөлігі - білім алушылардың 
үлгерімін құжаттау.  

 

Семинар тренинг барысында танысу кезеңі презентация форматында 
өткізілді, жаттығу «бұл Мен!» деп аталады. Бұл жаттығудың мақсаты: 
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қатысушылар мен жаттықтырушы арасында достық атмосфера орнату, әр 
қатысушыға өзін таныстыруға мүмкіндік беру. 

Орындалу барысы: қатысушыларға қолда бар заттардан түрлі-түсті 
қағаздан (қызыл, сары, жасыл, көк, ақ) адам пішінін кесіп дайындау керек. 
Бастың тұсында есімі немесе қалауына байланысты басқаша атауы жазылады. 
Оң қолына - күшті қасиеттері, сол қолында – әлсіз жақтары, дене тұсына оның 
бүгінгі күннен не күтетіні жазылады. Студенттер бастапқыда мәндері төменде 
көрсетілген түрлі-түсті парақтарды таңдайды (11-кесте). 
 

11-кесте - Таңдалған түрлі түсті парақтардың мәндері: 
 

Қызыл Қызыл түс табысқа деген ұмтылысты, алаңдаушылықты 
драмалауды, өмірді толыққанды сезінуді білдіреді. Бұл  - кез-

келген іс-әрекетке, әр түрлі салалардағы белсенділікке 
ынталандыру. Адам қызыл түс өзінің сүйікті түсі болса, 
батылдығымен, ерік-жігерімен, билік етуімен, қызба мінезімен, тіл 
табысқыштығымен, альтруизмге бейімділігімен ерекшеленеді. 
Егер сіз қызыл түстерді бірінші орынға қойсаңыз, онда сіз 
эмоционалды сезімдеріңізді күшейтіп, жігерлі әрекет еткіңіз 
келеді. 

Сары Сары түс жарқыраған және жылы түс ретінде қабылданады, 
өйткені ол күн сәулесімен ассоцияланады. Бұл түс оптимизммен 
ерекшеленеді, ол тыныштықты, адамдармен қарым-қатынаста  

 еркіндікті, зиялылықты білдіреді. Оны жақсы көрген кезде, бұл тіл 
табысуды, қызығушылықты, батылдықты, жеңіл бейімделуді, 
адамдарға ұнау және өзіне тарту мүмкіндігінен ләззат алуды 
білдіреді. Сары түсті жақсы көретін адамдар бірегей, бай қиял мен 
дамыған көркемдік талғамға ие. Ізденгіш жаратылысына 
байланысты олар барлық жаңа және қызықты нәрселерді жақсы 
көреді. Егер сізге сары түс ұнаса, сіз сенімді дос болуыңыз мүмкін. 
Сіздің амбицияларыңыз жиі орындалады және жалпы алғанда 
сіздің өмірге көзқарасыңыз өте жарқын. 

Жасыл Жасыл түс - табиғаттың, өмірдің, көктемнің түсі. Ең «табиғи» түс 
жылу мен салқындықтың теңгерімімен баурайды, "жасыл" 
адамдардың мінезі көбінесе сенімді және салмақты болып келеді. 
Олар ыждаһатты заматтар, қамқор ата-аналар, кеңпейіл көршілер - 
талғағыш, мейірімді және жомарт адамдар. 
Егер сіз жасыл түсті қаласаңыз, онда сіз басқа біреудің әсерінен 
қорқасыз, сенімділігіңіз жетіспейді, өйткені бұл сіз үшін өте 
маңызды. 

Көк Көк түс - тыныштық пен татулықтың түсі. Бұл ең көп таңдалатын 
түс болуы ықтимал. Бұл аспанның түсі болғандықтан, оны әдетте 
адамның рухани биіктеуімен, тазалығымен байланыстырады. Егер 
бұл түс ұнаса, ол қарапайымдылық пен меланхолияны білдіреді;  
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 мұндай адамға жиі демалу керек, ол жылдам және оңай шаршайды, 
оған сенімділік сезімі, басқалардың мейірімділігі өте маңызды. 

Ақ Бұл барлық түстердің синтезі, сондықтан ол айрықша түс, 
"арманның түсі" болып табылады. Ол көп мағыналы мәнге ие, 
өйткені ол бір мезгілде жарықтың сәулесін де, мұздың суықтығын 
да бере алады. Бұл түсті мінезі кез келген адам таңдауы мүмкін, 
бұл түсті ұнатпайтындар сирек  кездеседі. 

  

Бұл жаттығу семинар-тренингке қатысушыларға өздерінің әлсіз және 
күшті жақтарын анықтауға, өз психотипін айқындауға мүмкіндік береді. Бұл 
олардың мұғалім ретінде өзін-өзі анықтауындағы маңызды кезең. 
 Бұл жаттығуды жүргізу кезінде семинар-тренингке қатысушылардың 
көпшілігі ұялшақтық танытты, өзін және өзінің қасиеттерін аудитория алдында 
көрсету оңай болған жоқ, бұл коммуникативтік құзыреттілік пен шешендік 
шеберлікті дамыту қажеттілігін көрсетеді.  
 Әртүрлі аудиториялар алдында мұндай жаттығуларды тұрақты жүргізу 
кезінде студенттердің бойында көпшілік алдына шығу қорқынышы жоғалады. 

Студенттердің семинар-тренингтен күтетін үміттерін анықтау жұмысқа 
бағыт береді. Сондай-ақ, семинардың өзінен күтілетіннен басқа, біз 
оқытушылық қызметтен күтілетін үміттер туралы мәселені қостық.  

Бұл кезең «Күтілетін нәтижелер ағашы» форматында өтті, оған әр 
қатысушы өз үміттерін жапырақтар түрінде бекітті. 
 Жоғарыда аталған жаттығу студенттерге оқушылармен жұмыс істеудің 
жаңа нысандары, орта мектеп мұғалімінің кәсіби қызметінде туындайтын 
қиындықтарды шешу жолдары нақты түсіндірілген педагогикалық міндеттерді 
талдау туралы білу қызықты екенін көрсетті.  
 География пәнінің мұғалімі болып жұмыс істегісі келмейтінін және 
болашақ өмірін оқытушылық тәжірибемен байланыстырғысы келмейтінін 
мәлімдеген студенттердің бір бөлігімен қиындық туындады. Біз үшін бұл жан-

жақты қарауды қажет ететін тағы бір педагогикалық міндет болды.  
 Бұл мәселені шешу үшін біз педагогикалық іс-әрекеттің өзін емес, 
болашақ география мұғалімінің кәсіби құзіреттілігін және оның басқа да кәсіби 
салалар мәнмәтініндегі рөлін бірінші орынға қойдық. Себебі, студентті 
мамандықты жақсы көруге мәжбүрлеу мүмкін емес, ең маңыздысы оның алған 
біліміне және оны іс жүзінде қолдануға деген қызығушылығын ояту болып 
табылады. 

Сонымен, семинар-тренингке қатысушылардың барлық күтетін үміттерін 
тыңдағаннан кейін, біз келесі кезеңде семинардың мақсатын нақты 
анықтауымыз керек. Мақсат біз қозғалуымыз тиіс белгілі бір дәлізді сызады 
түрінде болды. Бұл семинардың мақсаты семинарға қатысушылардың педагог 
рөлінде өзін-өзі анықтауы болды. Семинар соңында әрбір студент болашақта 
өзінің мұғалім болуына нақты дайындығын анықтауы керек.  

Семинар-тренингті өткізу алдында студенттердің дайындық деңгейін 
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бағалаудың тестілік сұрақтарына сабақ аяқталғаннан кейін қайта өткізілген 3 
сұрақ кірді.  

Сондай-ақ, семинардың әр күніндегі соңғы рәсімдердің бірі сауалнама 
жүргізу болып табылады. Қатысушылар сауалнамада берілген ұсыныстарды 
аяқтап, сол арқылы өз көзқарастарын білдіруі керек. Барынша шынайы 
жауаптар берілуі тиіс, өйткені алынған мәліметтер бізге жұмысқа жақсырақ 
дайындалуға, оқуды қатысушылар үшін және жалпы топ үшін пайдалы етуге 
көмектеседі. 

Сұрақтар төмендегідей болды: 
1. Сабақ барысында менің түсінгенім ... 
2. Мен үшін ең пайдалы болғаны ... 
3. Мен өз пікірімді ашық айтар едім, егер ... 
4. Сабақтардағы менің негізгі қателіктерім ... 
5. Маған ұнамағаны ... 
6. Бәрінен бұрын маған ..... жұмыс істегені ұнады 

7. Келесі сабақта менің қалайтыным ... 
8. Жүргізушінің орнында мен ... 
Педагогикалық тәжірибеге бағытталған семинардың негізгі бөлігі 4 

тренингтік жаттығудан тұрды.  
1. «Интонациялау техникасы» 

Сипаттамасы. Әр түрлі тіркестер беріліп, оларды педагогикалық жағдайға 
байланысты әртүрлі реңктермен айту міндеті қойылады («Кезекші кім», 
«Мұнда келіңдер», «Тапсырманы орындадыңдар ма?», «Назар 
аударуларыңызды сұраймын», «Иә», «Мейірімді болыңыз» және т.б.). 

Жүргізуші психологиялық-педагогикалық әңгіменің бір бөлігін оқып, 
қатысушыларға оны алдымен сөзбен, содан кейін іс-әрекетпен аяқтауды 
ұсынады. 

Содан кейін педагогикалық мазмұндағы диалог орындалады (материал 
көркем әдебиеттен алынады немесе дербес түрде жасалады).  

Бұл жаттығу білім алушыға кез келген ақпаратты жеткізу әдісінің мәнін 
ашып көрсетеді. Студенттер әр нақты жағдай мен білім алушыға 
шығармашылық және жеке көзқараспен қараудың қажеттілігін түсінуі керек.  

2. «Педагогикалық іс-әрекеттің этюдтік жағдайында дене 
қимылдарын жаңғырту» 

Осы жаттығу барысында семинардың әрбір қатысушысы жаңа 
материалды түсіндіре бастайды (оқушылар рөлінде — қалған қатысушылар). 
Тыңдаушылар сөз сөйлеушінің дене қимылдарын тіркеп, оларды бағалайды. 
Осылайша, барлық әдеттегі: жұмыс кезінде тақтада тұрғанда, оқушыны 
шақырғанда және т. б. педагогикалық дене қимылдары пысықталады. Бір 
мезгілде мимика бойынша сабақтар өткізіледі. Қатысушылар жұпқа бөлінеді 
және бір-біріне әрқайсысына кемінде 10 мимикалық тапсырмалар береді, содан 
кейін рөлдері ауысады. Бұл тапсырма басқа аспектілер бойынша сабақтарда 
қайталанады [193]. 

Жаттығу шарттарын орындау кезінде студенттердің ұялуына, аудитория 
алдында сөйлей алмауына байланысты қиындықтар туындады. Алайда, осы 
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мәселе бойынша тұрақты жұмыстардың нәтижесінде студенттер айтарлықтай 
жетістіктерге қол жеткізді.  

3. «Сыныптағы эмоционалдық қолайлы жағдайға қол жеткізу» 

Студент сыныпқа кіргенін көз алдына елестетеді: есіктен кірмес бұрын 
бүкіл денеңізде сергектікті сезінуге тырысыңыз. Сыныпқа кіріңіз. Сыныпта 
өзіңізге ыңғайлы позиция мен орынды іздеңіз, егер табылған орын сізге сәйкес 
келмесе, оны ауыстырыңыз. Сізге бір нәрсе кедергі бола ма? Қолдар - оларды 
қайда қоярыңды білмейсің. Оларға қажетті істі табыңыз. Сыныпты аралап 
жүріп, өзіңізге ыңғайлы жүру қарқынын, ырғағын іздеңіз. Таптыңыз ба? 
Жүріңіз. Сіз үшін одан да жақсы позицияны табу мүмкін бе? Іздеңіз. Сіз 
қолыңызды артқа ұстап жүресіз, әлде сізге бұл қолайсыз ба - көкірегіңіздің 
тұсында ұстаңыз; іздеңіз. Ыңғайлы дене қалпы, сізге неғұрлым тән қозғалыс 
қарқыны сізге сыныпта өзіңізді дұрыс сезінуіңізге ықпал етеді [194].  

4. Тест: «Баламен диалогқа коммуникативті дайындық» 

Негізгі сәттердің бірі болашақ мұғалімдердің коммуникативтік 
дайындығына арналды.  

Жаратылыстану пәні 5-сыныптан бастап жалпы білім беретін 
мектептердің оқу бағдарламасына, атап айтқанда 10-11 жас аралығындағы 
оқушылар үшін енгізілгендіктен, болашақ мұғалімдер әртүрлі жастағы 
топтардың балаларымен қарым-қатынас техникасын меңгеруі тиіс.  

Ең алдымен студенттердің жалпы дайындығын анықтау керек, осы 
мақсатта келесі тест өткізілді.  

Қойылған сұрақтарға жауап берудің үш нұсқасының бірін таңдау керек. 
1. Сіздің ойыңызша, оқушылардың қайсысы сенімді түрде сөйлесуге мұқтаж? 

а) үлгерімі төмен; 
б) тәртіпсіз; 
в) әрқайсысы. 

2. Егер бала сөйлесуден жалтарса, сіздің әрекеттеріңіз қандай болады? 

а) оның сабақтан кейін қалуын талап етемін; 
б) лайықты күнді таңдауды ұсынамын; 
в) Қолайлы сәтті шыдамдылықпен күтемін. 

3. Баламен әңгімелескенде сіз үшін қандай тәрбиелік мақсаттар басым болып 
табылады? 

а) мінез-құлық мотивациясын нақтылау; 
б) іс-әрекеттері үшін жеке жауапкершілік сезімін тәрбиелеуге көмектесу; 
в) өз қателіктерін түсінуге үйрету. 

4. Сіз білім алушымен қандай қарым-қатынасты қалайсыз? 

а) «Сіз» деп сөйлеймін; 
б) «Сен» деп сөйлеймін; 
в) Тегін емес, атын атаймын. 

5. Әңгімені неден бастайсыз? 

а) нақты сұрақтар қоюдан бастаймын; 
б) сенімді көңіл-күй құрудан бастаймын; 
в) әңгіменің мақсатын хабарлаудан бастаймын. 

6. Өз назарыңызды неге аударасыз? 
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а) алынатын ақпараттың мазмұнына; 
б) айтылған сөздердің астарына; 
в) баланың мәнеріне, сыртқы келбетіне. 

7. Тікелей сұрақтарды қаншалықты жиі қоясыз? 

а) жиі; 
б) сирек; 
в) ешқашан. 

8) Сізде қандай жағдай жиі орын алады? 

а) Сіз көбірек сөйлейсіз; 
б) бала көбірек сөйлейді; 
в) Сіз және бала барабар сөйлейсіздер. 

9. Баламен әңгімеде қандай педагогикалық әрекет қолайлы деп санайсыз? 

а) мен оның сөздерінің ішкі мағынасын түсіну үшін мұқият тыңдаймын; 
б) өз теңіммен сөйлескендей ойларыммен және сезімдеріммен бөлісемін; 
в) қажетті ықпал ету үшін мені тыңдауға шақырамын; 

10. Әңгімелесушінің бойында Сізді не шабыттандырады? 

а) өзіне сын көзбен қарау; 
б) сенім; 
в) жағу ниеті. 

11. Баланың Сізді алдауын қалай қабылдайсыз? 

а) наразылығымды ашық білдіремін; 
б) себептерін жақсырақ түсіну үшін сөзін бөлмей шыдамдылықпен 
тыңдаймын; 
в) алдаудың неліктен ұят екенін түсіндіремін. 

12. Баланың қандай құбылыстары Сізде үлкен алаңдаушылық тудырады? 

а) тұйықтық; 
б) ашушаңдық; 
в) өтірік айту. 

13. Сіз педагогикалық тұрғыдан нені орынды деп санайсыз? 

а) баланың Сізбен келісуіне қол жеткізу; 
б) Сіздің ұстанымыңызды ашық сынауға итермелеу; 
в) өз көзқарасын қорғауға деген ұмтылысын көтермелеу. 

14. Әңгіме соңында баланың бойында қандай көңіл-күй орнатуға тырысасыз? 

а) қателіктері мен әрекеттеріне өкіну; 
б) өз проблемаларын өз бетінше шешу қабілетіне сенімділік; 
в) өз-өзіне қанағаттанбау. 

15. Әңгіме соңында Сіз қандай сезімдерді жиі бастан кешесіз? 

а) өкініш сезімінде боламын, өйткені мен баланың бойында өзінің қате 
қылығына шынайы өкінуіне қол жеткізе алмадым; 
б) қанағаттану сезімі, өйткені мен оған жақындай түсемін; 
в) оның тәрбиесінде дұрыс жол табылғанына сенімділік. 

16. Қандай әңгімені педагогикалық тұрғыда нәтижелі деп санайсыз? 

а) егер ол баланы жақсы түсінуге көмектессе; 
б) егер оған өзін түсінуге көмектессе; 
в) егер ол балаға Сізді жақсы түсінуге көмектессе. 



85 

 

17. Баламен диалог тұлғалық тұрғыда Сізге не береді? 

а) әлемге жаңа көзқарас; 
б) өзін-өзі жетілдіруге серпін; 
в) баланың жеке басының резервтері туралы неғұрлым дұрыс түсінік. 
Бағалау: а нұсқасы - 3 балл; б нұсқасы — 5 балл; в нұсқасы  - 3 балл. 
Жауаптардың мағынасын ашып көрсету: Егер Сіз 55-тен жоғары балл 

жинасаңыз, онда баламен диалогқа коммуникативті дайындықтың деңгейі 
жеткілікті деп айтуға болады. 55 балдан төмен алсаңыз дайындық деңгейінің 
жеткіліксіздігін көрсетеді [195]. 

Бұл тест екі рет жүргізілді. Бірінші тестілеу деректері студенттердің 
баламен диалогқа коммуникативтік дайындығының деңгейі жеткіліксіз екенін 
көрсетті.  

Алайда, аталған деңгейдегі оң өзгерістерді біз студенттер алған 
білімдерін іс жүзінде қолдана алатын педагогикалық қызметке кіріскеннен 
кейін ғана байқай алатынымызды атап өткен жөн.  

Жоғарыда көрсетілген тренингтік жаттығулардан басқа, сабақтар 
бағдарламасына қатысушылардың сабаққа қызығушылығын жоғалтпау үшін 
психологиялық жаттығулар енгізілді. 

 

2.3 Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс нәтижелерін талдау және 
интерпретациялау  

 

Тәжірибелік-эксперименттік жұмыс шеңберіндегі «сауалнама» 
сауалнамаларын ұйымдастыруға және басқаруға арналған арнайы 
бағдарламалық жасақтаманың көмегімен жүргізілді, оның негізінде алынған 
нәтижелерді талдау үшін χ 2 Пирсон критерийін қолдана отырып (параметрлік 
емес әдіс, бұл әр санатқа жататын нәтижелердің нақты (зерттеу нәтижесінде 
анықталған) саны немесе үлгінің сапалық сипаттамалары арасындағы 
айырмашылықтардың маңыздылығын бағалауға мүмкіндік береді, нөлдік 
гипотезаның әділдігімен зерттелген топтарда күтуге болатын теориялық 
мөлшер). 

Эксперименттің айқындаушы және қалыптастырушы түрлерінің 
кезеңдеріндегі сауалнама нәтижесінде субъектілердің мектепте географияны 
оқытуға дайындығын бағалауға қатысты мәліметтер алынды. 

«1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша география мұғалімі ретінде болашақ 
оқытушылық қызметке дайындықты бағалаңыз» деген сұраққа жауаптар пәндер 
арасындағы айырмашылықтарды көрсетеді. 

Бақылау тобы үшін болашақ кәсіби қызметке өзінің қатынасы 
көрсеткішінің шамалы өсуі байқалды: орта есеппен 0,5 баллға немесе 5% - ға 
(4,6-дан 5,1 баллға дейін). 

Эксперименттік топтың қатысушылары география пәнінің мұғалімі 
рөлінде болашақ оқытушылық қызметке дайындық деңгейіне деген өзіндік 
көзқарасының көрсеткіші орта есеппен 3,1 балға немесе 31% - ға (5,8-ден 8,9 
балға дейін) өскенін атап өтті. 

Пәндердің дайындығын бағалау кезінде эксперименттің әр кезеңіндегі 
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бақылау және эксперименттік топ үшін 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша 
орташа балл беріледі (12-сурет). 
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12 сурет - география мұғалімі рөлінде болашақ оқытушылық қызметке 
субъектілердің дайындығын бағалау 

 

«Сіз өзіңізді болашақта география пәнінің мұғалімі ретінде көресіз бе?» 
Бақылау тобының қатысушыларында нәтижелердің шамалы өзгеруі байқалды. 
Атап айтқанда, «иә» және «иә шығар» жауаптарын анықтаушы эксперимент 
кезеңінде субъектілердің 43% – ы, 45% – қалыптастырушы эксперимент; «жоқ» 

және «жоқ шығар» жауаптарын сәйкесінше 57 және 55% (13-сурет) берді. 
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13-сурет-бақылау тобы қатысушыларының сұраққа жауаптары 
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«Сіз өзіңізді болашақта география пәнінің мұғалімі ретінде көресіз бе?» 

Басқа нәтижелер тәжірибелік топтың қатысушыларына тән. «Иә» және «иә 

шығар» жауаптарында 24% (5 субъект) өсім тіркелді. Егер айқындаушы 
эксперимент кезеңінде 10 сыналушы (42%) «жоқ» және «жоқ шығар» деп жауап 
берсе, қалыптастырушы эксперимент кезеңінде көрсеткіш 18% - ға (4 
сыналушы) дейін төмендеді (14-сурет). 
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14-сурет-эксперименттік топ қатысушыларының «Сіз өзіңізді болашақта 
география пәнінің мұғалімі ретінде көресіз бе?» сұраққа жауаптары 

 

Қалыптастырушы эксперимент кезеңінде эксперименттік топ 
қатысушысының 18 (78%) бейіндік пән - географияға қызығушылықтарын атап 
өтеді. Анықтау экспериментінің нәтижелерімен салыстырғанда көрсеткіштің 
34% - ға өсуі байқалады (8 студенттің өсуі). Дегенмен, бақылау тобында бұл 
көрсеткіш өзгеріссіз қалды: эксперименттің әртүрлі кезеңдерінде 7 (43%) және 
8 (44%) субъектілер (15-сурет). 
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15-сурет - Студенттердің бейіндік пәнге қызығушылығы 

 

Айқындаушы эксперимент жүргізу кезеңінде бақылау және 
эксперименттік топтардың қатысушылары өздерінің ІТ технологияларды 
меңгеру деңгейін 1 - ден 10-ға дейінгі шкала бойынша шамамен бірдей 
деңгейде-орташа есеппен 4 баллға бағалады. 

Геоақпараттық жүйелерді, карталарды компьютерлік құру құралдарын 
және т.б. зерттеуге бағытталған элективті курстан өткеннен кейін 
эксперименттік топтың қатысушыларында өз қабілеттерінің өзін-өзі бағалауы 
айтарлықтай өсті, бұл студенттер пәнді оқу кезінде бағдарламалармен жұмыс 
істеудің жаңа дағдыларын игере алғанын көрсетеді (16-сурет). 
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16-сурет-География саласындағы геоақпараттық жүйелерді меңгеру 
деңгейін 1-ден 10-ға дейінгі шкала бойынша бағалау 

 

Төменде оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың болашақ 
география мұғалімдерінің кәсіби дайындық деңгейіне әсерін сипаттайтын 
мәліметтер келтірілген. Тәжірибелік топ мүшелерінің пайдаланылған 
интерактивті әдістерге деген қызығушылық деңгейін анықтау 26% - ы 
модельдеу ойындарына үлкен қызығушылық тудырғанын анықтады. Сондай-ақ, 
тренинг, ми шабуылы әдісі, бейне дәрістерді қарау және талдау назардан тыс 
қалды. Оларға сәйкесінше субъектілердің 22%, 17% және 11% қызығушылық 
танытты. Бейнеконференция мен виртуалды тьютория ең аз қызығушылық 
тудырды: пәндердің тек 2% және 3%  үшін олар қызықты болды (17-сурет). 
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17-сурет - Студенттердің оқытудың пайдаланылған интерактивті әдістеріне 
қызығушылық деңгейі 

  

 Эксперименттік топтың 17 қатысушысы мектепте географияны оқыту 
әдістемесіне интерактивтік оқыту барысында алынған дағдылардың 
пайдалылығын жоғары (40%) және өте жоғары (34%) деп бағалады (18-сурет). 
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18-Сурет-Мектепте географияны оқыту әдістемесін интерактивті оқыту 
барысында алған дағдылардың пайдалылығын бағалау 

 

Сауалнама нәтижесінде алынған мәліметтер эксперименттік топтың 
қатысушылары болашақ кәсіби қызметке дайындығын география пәнінің 
мұғалімі ретінде жақсы бағалайтындығын, сонымен қатар бақылау тобының 
мүшелеріне қарағанда өздерінің бейіндік пәніне көбірек қызығушылық 
танытатындығын көрсетеді. Сонымен, қалыптастырушы эксперимент кезеңінде 
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географ студенттердің студенттерге географиялық ортаның адам өмірі мен 
қоғам үшін ерекшеліктерін түсіндіруге деген ұмтылысының нығаюы 
байқалады. Мұны дәрістер мен семинарлардың соңында алған әсерлерін 
анықтау арқылы субъектілердің ауызша мәлімдемелері де растайды. 

География мұғалімдерін кәсіби даярлауды жоспарлау мен іске асырудың 
жаңа тәсілі ретінде студенттерді мектепте географияны оқыту әдістемесіне 
оқытудың интерактивті әдістерін қолдану маңызды. Эксперимент нәтижелері 
бойынша географ студенттер оқытудың интерактивті әдістерінің ойын 
формаларына үлкен қызығушылық танытты: Имитациялық ойын және тренинг. 
Айта кету керек, бұл әдістерді іске асыру олардың теориялық негізін мұқият 
зерттегеннен кейін ғана жүргізілуі керек. 

Интерактивті оқытудың негізгі әдістерін қолдану географиялық 
студенттердің жеке дамуына және тұлғааралық қарым-қатынасына ықпал етеді. 
Өткізілген эксперименттің нәтижелері студенттердің оқытылатын пәнге 
қызығушылығы, кәсіби дайындық барысында педагогикалық міндеттерді 
шешудің стандартты емес тәсілдерін қолдану өзін-өзі қабылдауға және 
кейіннен олардың болашақ кәсібінің толыққанды қалыптасуына тікелей әсер 
ететінін көрсетеді. Оқытудың интерактивті әдістері болашақ география 
мұғалімдерінің Өзін-өзі бағалауын және материалды меңгеру деңгейін 
арттыруға ықпал етеді. 

Оқытудың интерактивті әдістерін қолдану болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігінің кәсіби-тұлғалық және аксиологиялық 
компоненттерін нығайтуға ықпал етеді. Бұл компоненттер олардың жеке 
басының жағдайын көрсетеді, бұл олардың кәсіби дайындығын да, 
педагогикалық іс-әрекеттің сәтті жүзеге асырылуын да анықтайды. 

Қалыптастырушы эксперимент кезеңіндегі сауалнама нәтижелері 
эксперименттік топтың қатысушылары бақылау тобының қатысушыларына 
қарағанда орташа есеппен 28% жоғары екенін көрсетті. Бұл интерактивті оқыту 
әдістерінің географ студенттердің кәсіби дайындық деңгейіне оң әсерін растау. 

Бұл алынған білім беру қызметтерінің тиісті деңгейін және ғылыми ақпараттың 
қарқынды өсуі және инновациялық білім беру технологияларын енгізу 
жағдайында жұмыс істеу мүмкіндігін көрсетеді. 

Финляндиядан келген зерттеушілер A. Pellikka, S. Lutovac және R. 
Kaasila, R. студенттердің мектепте география мұғалімдері туралы естеліктерінің 
әсерін атап өтті. Бұл естеліктер мұғалімнің рөлін қабылдауға және олардың 
болашағын география пәнінің мұғалімі ретінде білуге әсер етуі мүмкін. Бұл 
ерекшеліктер эксперимент аясында жазбаша кері байланысты одан әрі 
ұйымдастыру кезінде ескерілуі мүмкін [196]. 

Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілік деңгейін арттыруға 
пәнді оқу ғана емес, сонымен қатар заманауи білім беру технологияларын 
қолдану да әсер етеді. Американдық зерттеуші Д. Митчелдің бұл идеясы мақала 
авторларының [197] экспериментінің нәтижелерімен расталады. Қазіргі 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби дайындығына әсері туралы Сингапурдан келген 
зерттеуші И. Тан [198] айтады. Ол тұлғаның жағдайын болашақ география 
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мұғалімдерінің кәсіби құзіреттілігінің құрамдас бөлігі ретінде төрт тұрғыдан 
қарастырады: сенімді адам, өзін-өзі басқаратын студент, белсенді зерттеуші 
және саналы азамат. Бұл ұстанымдар географиялық студенттің мақалада 
сипатталған педагогикалық қызметке дайындығы идеясына сәйкес келеді. 

Авторлар алған эксперимент нәтижелері австралиялық мәліметтермен 
байланысты, олар 20 жыл бұрын географияны оқыту әдістемесін оқытудың 
прогрессивті әдістерінің маңызды рөлін сипаттаған, бірақ олар сирек 
қолданылған. Интерактивті оқыту әдістерінің маңыздылығын Австралиядан 
келген басқа зерттеушілер көрсетеді W. Harte және P. Reitano [199]. Бұл әдістер 
пән туралы теориялық білімді тереңдетуге және мектепте географияны оқыту 
дағдыларын дамытуға ықпал етеді. 

Жүргізілген авторлық зерттеу болашақ мұғалімдерді мектепте 
географияны оқыту әдістемесіне интерактивті оқытуды жүзеге асыру 
нәтижесінде географ студенттердің кәсіби дайындық деңгейінің жоғарылауын 
сипаттайды. Нәтижесінде кәсіптік дайындық процесінде мектепте географияны 
оқыту әдістемесін оқытудың интерактивті әдістерінің тиімділігі анықталды. 

Зерттеу география мұғалімдерінің оны жоспарлау мен іске асырудың 
жаңа тәсіліне сәйкес кәсіби дайындығының ерекшеліктерін көрсетеді. Оған 
сәйкес болашақ география мұғалімдері өздерінің кәсіби қызметін ғылыми 
ақпараттың қарқынды өсуі және инновациялық білім беру технологияларын 
енгізу жағдайында жүзеге асыра алады. Оларға болашақ география 
мұғалімдерін олардың жеке дамуына және тұлғааралық қарым-қатынасқа 
бағытталған интерактивті оқыту кіреді. 

Болашақ мұғалімдердің мектепте Географияны оқытуға дайындығын оң 
бағалау және олардың кәсіби дайындығының жоғарылауы кәсіби дайындық 
процесінде оқытудың интерактивті әдістерін қолданудың тиімділігін көрсетеді. 
Бұл нәтижелер кәсіби құзыреттілік құрылымында жеке тұлғаның жағдайын 
көрсетеді, бұл оның кәсіби дайындығын және педагогикалық қызметті сәтті 
жүзеге асыруды анықтайды. 

Зерттеу нәтижелері география мұғалімдерін оқытудың инновациялық 
әдістерін жүзеге асыру тұрғысынан оларды кәсіби даярлаудың теориясы мен 
әдістемесін байытады. 
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ҚОРЫТЫНДЫ 

 

Зерттеуімізді аяқтай отырып, біз мәселенің оң шешімін табу болашақта 
Қазақстанды бәсекеге қабілетті ел ретінде қалыптастыру үшін қажетті 
алғышарт болып табылады деген қорытындыға келдік. 

Зерттеу жұмысы болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастыру мәселесіндегі бірқатар маңызды аспектілерді ашып, осы мәселені 
шешуге қосымша мәліметтер енгізуге мүмкіндік берді. 

Әзірленген теориялық ережелер мен тәжірибелік-эксперименттік 
жұмыстың нәтижелері бізге келесідей қорытынды жасауға мүмкіндік берді: 

1. «Болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру» 

ұғымының мәнділік сипаттамасын жасау кезінде біз тұлға теориясына, 
мұғалімнің іс-әрекетінің объектісі ретінде тұтас педагогикалық процеске 
сүйендік,  нәтижесінде болашақ география мұғалімдерінің кәсіби 
құзіреттілігінің ерекшелігі анықталды; 

2. болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 
процесінің моделі үшін теориялық-әдіснамалық негіз жасалды, 
көрсеткіштер, білім деңгейлері анықталды, әдіснамалық тәсілдер 
негізінде мотивациялық, танымдық және тиімді компоненттердің бірлігін 
құрайтын жүйе сипатталды; 

3. географ-студенттің кәсіби құзыреттілігінің құрылымдық компоненттері, 
айқындаушы эксперимент материалдары негізінде болашақ география 
мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін диагностикалау жүйесі және 
«Сандық карталарды құру технологиялары» элективті курсының мазмұны 
әзірленді, оны педагогикалық қызметте бейнелеудің тәсілдері көрсетілді. 

Қорытындылар негізінде келесі ұсыныстар тұжырымдалды: 
1. болашақ география мұғалімдерінің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыру 

біз ұсынған модельге және сынақтан өткен педагогикалық жағдайларға 
сәйкес жүзеге асырылуы мүмкін; 

2. болашақ география мұғалімдерін кәсіби даярлаудың бүкіл процесі 
бастапқыда олардың кәсіби қызметінің объектісіне бағытталуы қажет; 

3. интеграцияланған оқыту жағдайында болашақ мұғалімнің жеке басын 
қалыптастыру бірінші курстан бастап кезең-кезеңмен жүзеге асырылуы 
керек. 
Диссертациялық жұмыс зерттелетін мәселенің өзектілігін дәлелдеді. 

Зерттелетін мәселенің көп аспектілік сипаты оны әрі қарай зерттеудің 
перспективаларын көрсетеді.  

Ғылыми-зерттеу жұмысы болашақ география мұғалімдерінің кәсіби 
құзыреттілігін психологиялық-педагогикалық контексте қалыптастыру, 
географ-студенттердің кәсіби-педагогикалық дайындығының үздіксіздігі кәсіби 
құзыреттілікті қалыптастырудың шарты ретіндегі бағыттарды жан- жақты 
зерттеуді талап етеді. 
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ұсынылатын мәліметтердің құрылымы мен формаларын құру технологияларын 
меңгерту; 

-сандық карталарды саралау және бақылау және сандық ақпараттарды көзбен 

mailto:Anuar1089@mail.ru
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көзбен көріп шолу жасау тәсілдерін үйрету; 
-картограффиялық мәліметтердің құрылымы мен формалары. Картографиялық 

ақпараттарды кодттау тәсілдері туралы түсініктерін қалыптастыру; 
-магистрлерге ArсGIS геоақпараттық жүйесімен,  басқа қолжетімді графиктік 

бағдаламаларды қолдану сандық векторлық және растрлық карталарды құру, 
картографиялық ақпараттарды таңдау, оларды түрлендіру және сандық формаға 
көшітутәсілдерін үйрету; 

-тәжірибелік міндеттерді шешу барысында сандық карталарды құру, бақылау және 
саралау технологияларымен таныстыру. 

- ірі, орта  және ұсақ масштабты тақырыптық карталарды құруға қажетті 
картографиялық ақпартаттарды жіктеу және кодтау қағидаларын меңгерту; 

- графиктік бағдарламалармен тақырыптық карталарды құрудың 
компьютерлік технологияларын игерту; 

- георқпараттық картаға түсірудің заманауи технологиялары мен жаңа 
бағыттарын үйрету   

5. Оқу нәтижелері 
Пәннің мазмнын толық меңгеру нәтижесінде магистрлер: 

Біледі: 
 Қазақстан Республикасы мен шет елдерде  сандық картографияның даму 

қағидалары мен теориялдық негіздерін; 
 Сандық қарталарды жасаң және жаңартудың негізгі әдістерін; 
 Интербелсенді электронды карталарды құру және қолдану тәсілдерін. 
        Қолданады: 

-тақырыптық зерттеулер барысында бағдарламалық құралдармен, қолжетімді 
графиктік бағдарламаларды; 

-мicrosoft Access деректер базасын басқару жүйесімен географиялық деректер 
базасын құру әдістерін; 

 мазмұны тақырыптық карталарды құруға ұсынылған әр түрлі ақпараттарды 
түрлендіру тәсілдерін. 

 кәсіби қызметінде тәжірибелік міндеттерді шешу барысында интербелсенді 
электронды карталарды қолдану әдістерін. 

Меңгерген: 
 кәсіби және әлеуметтік міндеттерді шешу барысында әр түрлі дерек 

көздеріндегі ақпараттармен жұмыс істеу дағдыларын; 
 сандық карталардағы  базалық ақпараттарды түсінуге, оларды сындарлы  

талдаға, жинақтап ұсынуға қабілетті. 
 Сандық карталарды, электронды компьютерлік карталар мен атластарды 

құруға взаманауи ақпараттық технологиялар мен бағдамалық қамтамасызетулерді 
таңдайды жәнеөз беттерімен құра алады; 

6. Қалыптастырылатын құзіреттіліктер 

- ғылыми-зерттеу қызметі: 
 караға түсіру мен үлгілеудің аэроғарыштық әдістерін, компьютерлік 

технологияларға негізделгенғарыштық түсірілімдерді өңдеу (аса жоғары шешілулер, 
жылу, радиолакациялық) тәсілдерін, сонымен қатар, стеороөлшеу, және үш өлшемді 
ғарыштық үлгілеу әдістерін біледі 
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жобалау-өндірістік қызметі: 
 картография негіздері бойынша білімді, карографиялық зерттеу және үлгілеу  

әдістерін біледі картографиялық зерттеу әдістерін  тәжірибелік қызметінде іс 
жүзінде қолдана алады;  

кәсіби-педагогикалық қызметі; 
- кәсіби қызыметте білімгерлерге заманауи картографиялық және графиктік 

бағдарламалармен тақырыптық карталарды құру әдістерін, географиялық 
деректер базасын құру тәсілдерін меңгертеді; 

-интербелгенді электронды карталарды қолдан, тәжірибелік есептер шығару, 
бағыттар құруды білімгерлерге үйретуге қабілетті 

-сандық және электронды карталарды құруға қажетті техникалық құралдар мен 
бағдарламалық қамтамасызетулерді қолдандыт; 

 

-географиялық карталардыкомпьютермен құруды және сандандыру әдістерін 
меңгерген. 

7. Сандық технологиялар және инновациялық оқыту әдістері 
 Интербелсенді ресурстар мен материалдар, оқыту материалдары мен курстары, 
Мультимедиялық презентациялар.  
www.geography.abaut,com 

www.theodora.com 

www.geographic.com www.cosmos-onlaine.ru 

www.mapgroup.com.ua 

GoogleEarth www.maps.comGugle Maps 

Yandex Maps 

Openstreetmap 

Kosmosnimki 

Wikumapia, ProGorod, 2GIS, Ovi,  

Vusicom  және басқаларArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық жүйелерін, MS 

Access деректер базасын, CorelDRAW,  «Microsoft Paint» графиктік 

редакторларын, Googl   Earth"  (Google Жер ғаламшары)  Жердің үш өлшемді  
виртуалды глобусын,  https://www.tourister.ru;  https://yandex.kz/maps  электорнды 

сандық карталарын,  интербелсенді оқыту құралдары оқу үрдісінде іс жүзінде 

қолдану 

 

http://www.cosmos-onlaine.ru/
http://www.mapgroup/
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Бағалау саясаты 

 

Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалаудың дәстүрлі бағалар шәкіле 

және ECTS (иситиэс) аударылған балдық-рейтингтік әріптік жүйесі 
Әріптік жүйе 
бойынша 
бағалар 

Балдардың сандық 
эквиваленті 

Балдар (%-тік құрамы) Дәстүрлі жүйе 
бойынша бағалар 

А 4,0 95-100 Өте жақсы 

А- 3,67 90-94 

В+ 3,33 85-89 Жақсы 

В 3,0 80-84 

В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

С- 1,67 60-64 

D+ 1,33 55-59 

D- 1,0 50-54 

FX 0,5 25-49 Қанағаттанарлықсыз 

F 0 0-24 

 

Білімдерін жалпы бағалау 

 

Бағалау 
ұстанымдары 

1-8 апталарға 
бағалау саны  

9-15 апталарға 
бағалау саны 

Баллдардың 
ең жоғарғы 

мөлшері 

Сроки 
выставления 

баллов в 
электронный 

журнал 

Ағымдағы 
бағалау (CA) 

7 7 әр бағалауға 
100 балл 

Апта сайын   
(1 аптадан 

басқа) 
БӨЖ 

(SW) 

2 2 Әр БӨЖ  
100 баллдан 

4,7,11,14 

аптаплар 

Аралдық 
бақылау (ME) 

1 1 әр аралық 
бақылауға 

100 баллдан  

8 және 15 
апталар 

1рейтингке кіру 
рұқсаты 

R1 = (CA+SW)/9*0,6 + ME*0,4 100 8 апта 

2рейтингке кіру 
рұқсаты 

R2 = (CA+SW)/9*0,6 + ME*0,4 100 15 апта 

Академиялық 
кезеңге кіру 
рұқсаты 

R = (R1+R2)/2 

100 15 апта 

Емтихан E  100 16-17 апта 

Қорытынды баға I = R*0.6+E*0.4 100  
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Бағалау өлшемдері 
 

Бақылау түрлері 

Жеркен білім нәтижелері мен  материалдарды 
меңгеру деңгейі бойынша бағалау 

Ең жоғарғы 
мәні 

Орташа мәні Төменгі мәні 

Ағымдағы бақылау: 
Дәріс: 
- оқу бағдарламасының 
материалдары бойынша жүйелі 
терең білімін көрсету;  
-терминдерді, негізгі түсініктерді 
ережелерді,  әдістерді  жаңғырту; 
- оқу бағдарламалық 
материалдарды түсінуге, 
баяндауға, шығармашылық 
қабілеттілігі 
Тәжірибелік/зертханалық/ 
жеке сабақтар: 
- білімін қолданады  және  
географиялық эксперименттер 
мен бақылауларды жүргізу 
дағдылары бар, алған теориялық 
білімді іс жүзінде өз 
зерттеулерінде қолдана алады; 
- қойылған мақсатты шешу үшін 
әдебиеттермен өз беттерімен 
жұмыс істейді, қысқа және орта 
мерзімді жоспарларды құру, 
сабақ өткізу  барысында 
техникалық оқыту құралдарын 
қолданады;  
Тәжірибелік жұмыстарды 
орындату барысында - 
ArcGIS 10.2 географиялық 
ақпараттық жүйелерін, 
CorelDRAW,  «Microsoft Paint» 
графиктік редакторларын 

қолданып векторлық және 
расторлық тақырыптық карталар 
құрады оқушыларға меңгертеді 
MS Access бағдарламасын 
пайдаланып оқушыларға 
географиялық деректер базасын 
құрғызады 

100  

40 

 

10 

 

15 

 

 

 

15 

 

60 

 

15 

 

 

 

 

 

20  

 

 

 

 

25 

75 

30 

 

8 

 

11 

 

 

 

11 

 

45 

 

11 

 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

19 

50 

20 

 

5 

 

7,5 

 

 

 

7,5 

 

30 

 

7,5 

 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

12,5 

МӨЖ: 
- тұтасты шағын бөліктерге 
бөлледі, олардың арасындағы 

100 

15 

 

75 

10 

 

50 

8 
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байланыстарды  ашып кқрсетеді;   
-курстың бағдарламасында 
қарастырылған тапсырмаларды 
еркін орындайды;                               
- өз беттерімен ғылыми, 
картографиялық әдебиеттерге 
талдау жасайды; 
- графиктік бағдарламаларды 
қолданып тақырыптық 
карталарды құрады; 
- мicrosoft Access деректер 
базасын басқару жүйесімен 
географиялық деректер базасын 
құрады 

 

28 

 

 

28 

 

 

 

29 

 

20 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

10 

 

 

15 

 

 

 

17 

Аралық бақылау: 
- терминдерді, түсініктерді, 
негізгі түсініктерді ережелер мен 
әдістерді  жаңғыртады;   
- сандық карталарды құру 
технологиялары мен  
әдістерібойынша негізгі 
түсініктер мен ұғымдарды 
меңгерген, географиялық 
карталарды құру, қажетті 
ақпараттарды өңдеу, жинақтау, 
картаны сандандыру тәсілдерін   

іс жүзінде қолданады; 
-  тақырыптық карталарды 
оқиды, географиялық деректер 
базасын оқушыларға құрғызады 

-Алдыға қойған мақсатқа жету 
үшін алған білімдерін іс жүзінде 
оқу үрдісінде қолданады 

100 

15 

 

 

28 

 

 

 

 

28 

 

 

 

 

29 

75 

10 

 

 

20 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

25 

50 

8 

 

 

10 

 

 

 

 

15 
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Қорытынды бақылау 

- теориялық және тәжірибелік 
оқу материалдарын толық 
ашады; 
- компьютерлік  технологиялар 
мен графиктік  бағдарламаларды 
қолданып сандық карталарды 
құрады, сандық формаға 
көшіреді; 
-географиялық картаның 
мазмұнын, құру, оқу әдістерін 
толық біледі; 
-гелграфиялық, картографиялық 
зерттеу әдістерін  меңгерген. 

100 

15 

 

 

28 

 

 

 

28 

 

 

 

29 

75 

10 

 

 

20 

 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

50 

8 

 

 

10 

 

 

 

15 

 

 

 

17 
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Пәннің күнтізбелік-тақырыптық жоспары 

 

Апта Тақырып/ бағдарламалық сұрақтар 

 

Сабақ түрлері бойынша еңбек 
көлемі, сағаттар 

Әдебиетте
р 

дәрі
с 

Зертхан
алық-

тәжіри 
белік 

БОӨЖ 

1 модуль. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер(ГАЖ ) технологиясы 

1 Геоақпараттық жүйелер және сандық 
тақырыптық  карталарды құру негіздері 
теоретиялық мәселелері 
1. картография мен геоақпараттанудың, 
қашықықтан зондлаудың (аэроғарыштық 
әдістің) бір-бірімен өзара байланысы. 2. 
Ақпараттар мен сандық картографияның 
теориясы.  
3. Картографиялық ақпараттарды цифрлау. 
Геоақпараттану зерттеу әдістерін ғылыми-

тәжірибелік және қолданбалы зерттеулерде 
қолдану әдістері  

[1] 5-10 б. 
 

[2] 8-18б. 
 

[4] 8-15б. 
 

 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 Сандық карталарды жасауды техникалық 
қамтамасыззету 

1. Автоматтандырылған картографиялық 
жүйелер. Автоматты жұмыс орыны. 
 

2.Мәліметтерді (графиктік мәліметтерді 
цифрлау) енгізу құрылғысы. Графиктік 
ақпараттарды енгізу технологиялары. 
 

3. Картографиялық ақпараттарды өңдеу 
құрылғылары.Сандық карталарды құруға 
қолданылатын есептеу құрылғыларын 
жіктеу.  
Растрлық бейнелерді скандерлеу үшін 
қолданылатын растрлық графиктік 
бағдарламалар  (Adobe Photoshop, Corel 
Photo-Paint) 

[1]-11-15 б. 
 

[2]-18-22 

б. 
 

[3] – 8-17 

б. 
 

[4]- 15-

21б. 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 Электронды сандық карталарды құратын, 
саралайтын картографиялық геоақпараттық 
(ГАЖ) бағдарламалар  
 

1.Векторлық бейнелерді құруға арналған 
графиктік бағдарламалар (Adobe Illustrator, 
CorelDraw). 

 

2. Мамандандырылған картографиялық 
геақпараттық бағдарламалар  

[1]-15-25 

б. 
 

[2]-22-30 

б. 
 

[3]-18-28 

б. 
 

[4]-21-25 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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3. Ашық және коммерциялық 
бағдарламалық өнімдер (ГАЖ Карта, 
MapInfo, ArcGIS Quantum GIS және т.б.) 
Интербелсенді электронды карталарды, 
ГАЖ карталарды (Панорама) қолдану. 
Атқаратын қыжметтері жұмыс істеу 
қағидалары. 

б. 
 

 

4 Компьютерлік технологиялармен сандық 
карталарды құру әдістері мен негізгі 
кезеңдері 
1.Картаны автоматты құру кезеңдерінің 
технологиялық сызбасы. Картографиялықұ 
мәліметтерді жинаудың  саралау-дайындау 
кезеңі 
2. мәліметтерді компьютерге енгізу, 
картографиялық графиктік бейнелерді 
цифолау арқылы түрлендіру. Қолмен, 
жартылай автоматты және автоматты 
цифрлау формалары(сканерлеу). 
3. Ақпараттарды өңдеу караны құру және 
рәсімдеу басып шығаруға дайындау.  
Картографиялық ақпараттарды енгізу 
өнімді  көзбен көріп шолу, сандық 
формадан аналогияға түрлендіру. 
Түзетулер енгізу үшін картографиялық 
бейнелердің қағаз принтерлік көшірмесін 
шығару  

[1]-25-30 

б. 
 

[2]-31-33 

б. 
 

 

[4]-25-27 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 модуль. «Microsoft Access» дерекқорын бақару жүйесімен географиялық деректер 
базасын құру 

5 Географиялық деректер базасы және 
ақпараттық коммуникациялық 
технологиялар 

1. Өзара байланысты үлкен көлемді 
ақпаратты сақтауға, өзгертуге және өңдеуге 
арналған бір немесе бірнеше дерек 
файлдарын құру әдістері 
2. Деректер базасы үлкен көлемді 
ақпаратты сақтау,  ақпарат қосу, сақтау 
ақпаратты алып тастауға және өзгерту 
әдістері 
3. Деректерді ортақ базаға енгізу және 
бірнеше мәліметтерді  бір-бірімен өзара 
байланыстыру  
Ақпараттық технологияларды қолданумен 
деректер базасын басқару 

[5]-18-

20б 

 

[6]-26-30 

б 

 

[7]-28-

35б 

 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 Microsoft Access дерекқорын басқару 
жүйесінің (ДҚБЖ) атқаратын қызметі 

[8]-36-

38б 

2  
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1.Microsoft Access дерекқорын басқару 
жүйесінің атқаратын қызметі, 
географиялық нысандардың дерекқорын 
құрудың мақсаттары мен міндеттері  
2.Microsoft Access дерекқорының құрамдас 
бөліктері. 
3 Реляциялық дерекқорының кестесін құру 
әдістері 
Microsoft Access дерекқорын басқару 
жүйесімен тақырыптық  карталардың жеке 
дерекқорларын құрастыру 

 

[9]-48-

52б 

 

[10] 37-

43б. 
 

[11]-25-

31б 

 

 

1 

 

 

 

 

 

2 

7 Географиялық дерекқорын құру кезеңдері 
1.Географиялық дерекқорының негізгі 
түрлері мәтіндік мәліметтерді құру 
тәсілдері 
2. Сандық географиялық мәліметтерді 
деректер қорына енгізу ерекшеліктері 
3. Географиялық дерекқорына енгізілетін 
тіркеме мәліметердің түрлері енгізу 
тәсілдері 

Қазақстанның жер бедері деректер 
базасын құру және іс жүзінде оқу 
үрдісінде пайдалану 

[1]- 35-42 

б 

 

[2] – 46-

50б 

 

[3] –34-

38б 

 

[4] –41-

45б. 
 

 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

3 модуль. Геоақпараттық картаға түсіру және деректер базасын құру 

8 Сандық және электронды карталарды құру 
мен пайдалануда геоақпараттық жүйеледі 
қолдану 

1. Отабиғи және әлеуметтік-экономикалық 
нысандарды сандық картаға түсіру және 
картографиялық ақпаратты өңдеудің  
машинамен өңдеу жүйесі. 
 2.геогақпараттық картаға түсірудің 
ақпарат көздері. 
3.Сандық, электронды карталарды 
георқпараттық жүйелермен құру және 
қолданудың негізгі әдістері   
Бастапқы картографиялық материалдарды 
цифрлауға дайындау. Картграфиялық 
ақпараттарды сандық формаға көшіру мен 
түрлендіру әдістері мен алгоритмдері. 

[11]-25-30 

б. 
 

[12]- 38-

43б. 

 

[13]- 51-

57б. 
 

 

2  

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

9 Сандық карталарды автоматтандырылған 
жинақтау 

1. кеңістіктік мәліметтерді автоматты 
жинақтаудың негізгі операторлары.  

 

2. Семантикалық және геометриялық 
жинақтау. 

[4]-48-55 

б. 
 

[6] – 36-42 

б. 
 

[8] – 36-39 

2  

 

 

 

 

1 
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3. сызықтарды жинақтау элементтері. 
Сызықтарды жеңілдету алгоритмдері. 
Кеңістіктік нысандарды жинақтауда 
фракталдар теориясын қолдану  

б. 
 

[10] –58-

61б. 

 

2 

10 Картографиядағы мультимедиа және 
компьютерлік дизайн  
1. Интербелсенді электронды карталардағы 
мультимедийалық картографиялық 
бейнелер . 2. Графиктік бағдарламалардың 
электронды сандық  политралары Растрлы 
графикамен жұмыс істеу құралдары  
3. Adobe Photoshop бағдарламалық 
пакетімен графиктік бейнелерді өңдеу. 
Векторлық бейнеледі жасау құралдары  
векторлық графика нысандары. 
Adobe Illustrator және CorelDRAW 
графиктік бағдарламалар пакетінде 
географиялық карталарды құру, рәсімдеу 
және саралау.  

 

[5] – 41-44 

б. 
 

[7] – 21-25 

б. 
 [11] – 39-

45 б. 
 

[12] – 61-67 

б. 

2  
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2 

11 ArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық 
жүелерімен сандық тақырыптық 
карталарды құру  
1. Тақрыптық карталарды құруға арналған 
ArcGIS10.2  ГАЖ бағдарламасының  негізгі 
сипаттамасы 

2. Смартфон мен планшеттерге анларған 
ArcGIS бағдарламасымен жұмыс жасау 
алгоримі 
3.ArcGIS Explorer онлайн платформасында 
жұмыс жасау арқылы қажетті 
географиялық нысандары іздеу 
координаттарын анықтау тәсілдері 
Компьютерлік интернет желілерінде 
географиялық карталарды, графиктік 
бейнелерді жарялау мүмкіндіктері  

[9]45-48 б. 
 

[10]-49-54 

б. 
 

 

[13]-37-43 

б. 
 

 

2  

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

4модуль. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану 

12 Интербелсенді электронды растрлы 
және векторлық карталардың 
мүмкіндіктерін пайдалану 

1. Интербелсенді электронды 
карталарды  жіктеу 

2. Бағдарламаға тәуелді интербелсенді 
карталарды құру және қолдану әдістері; 
3. Бағдарламаға тәуелсіз интербелсенді 
карталарды құру және қолдану 
ерекшеліктері 

[11]-28-30 

б. 
 

[12]- 48-

52б. 
 

[13]-36-39б. 
 

 

2  

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 
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Панорама, ArcGIS, MapInfo  
бағдарламалық пакеттерінде құрылған 
сандық карталардың  карографиялық 
дизайны  

13  Заманауи онлайн электронды карталарды 
қолдану 

1.Онлайн электронды карталардың түрлері 
- Maps-World.Ru онлайн жүйесімен жұмыс 
істеу әдістері 
2.Google және Яндекс Map электронды 
карталарын қолдану 

3. Google earth бағдарламасымен жұмыс 
істеп тәжірибелік және қолданбалы 
мәселелерді шешуте пайталану әдістері 
Macromedia flash бағдарламасымен 
интербелсенді оқу карталарын құру және 
пайдалану әдістері 

[13]-41-47 

б. 
 

[15]-29-33 

б. 
 

[16]- 21-26 

б. 
 

[17]-20-24б. 

2  
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2 

14 Өлшеу, бағдарлау, іздеу тетіктері бар  
электронды карталарды қолдану 
әдістері 
1. Қазақстанның https://yandex.kz/maps 

электронды картасының негізгі 
сипаттамалары, іздеу, өлшеу бағдарлау 
тетіктері  
2. Қазақстанның https://www.tourister.ru  онлайн 
картасының негізгі сипаттамалары 
іздеу, бағдарлау тетіктері  
3. Қазақстанның https://yandex.kz/maps 

иинтербелсенді электронды онлайн 
карталсының  іздеу, өлшеу бағдарлау 
тетіктері  
Заманауи интербелсенді  электронды 
исноптикалық карталарды пайдалану  

[12]-40-43 

б. 
 

[14]-36-38 

б. 
 

[16]-48-56 

б. 
 

[18]-60-64 

б. 
 

 

2  
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15 Жер ғаламшарының үшөлшемді Googl 
Earth виртуалды глобусын  орқу-танымдық 
мақсатта пайдалану  
1. Googl Earth виртуалды глобусының 
құрылу ерекшеліктері  
 2. Googl Earth виртуалды глобусының  
іздеу, өлшеу және кеңістікте бағдарлау 
тетіктері 
3. Googl Earth виртуалды глобусын оқу-

танымдық мақсатта қолдану әдістері 
Тақырывптық және топографиялық 
карталарды ақпараттарды жіктеу мен 
кодтау қағидалары. Кеңістіктік 
мәліметтердің үлгілері. Кеңістіктік 
мәліметтерді ұсыну формалары. 

[16]-58-62 

б. 
 

[17] – 36-

38б. 
 

 

[18]-33-35 

б. 
 

 

2  
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2 

http://www.maps-world.ru/
http://www.tourister.ru/
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Білім алушылардың өзіндік жұмысының жоспары 

 

№ МӨЖ арналған тақырыптар  Бақылау формалары Өткізу 
мерзімі 
(апта) 

1 1 модуль бойынша 

Геоақпараттық әдістер және 

геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) 

технологиясы 

Геоақпараттанудың басқа ғылымдармен 
технологиялармен байланысы  

Геоақпараттық жүйелерді білім мен 
өндірістің түрлі салаларында қолдану 

Постер, қисынды кесте , 
жоба  

 4 апта 

2 2 модуль бойынша 

1. «CorelDRAW» графикалық 
редакторымен векторлықтақырыптық 
карталарды құрастыру 

2. CorelDRAW» графикалық редакторымен 
тақырыптық векторлық карталарды 
жасаудың негізгі кезеңдері 

3. Картаның атын жазу. Түсіндірмелерін 
енгізу және картаны экспорттау Картаның 
түсіндірмелерін жасау  

Постер, қисынды кесте, 
асацограмма,  жоба 

 7 апта 

3 3 модуль бойынша 

1. Microsoft Access бағдарламасымен 
географиялық деректер базасын жасау 

2. Microsoft Access дерекқорының 
құрамдас бөліктері 

3.Microsoft Access дерек базасын басқару 
жүйесімен географиялық деректер 
базасын құрғанда қолданылатын деректер 
түрлері 

Кластер, реферат, жоба, 
постер, асацограмма 

 11 апта 

 4 модуль бойынша 

1. Геогоафиялық ақпараттық жүйе (ГАЖ) – 

технологияларын географиялық карталарды 
құруда  пайдалану  

2. Білім беру ортасында географиялық 
ақпараттық жүйелерді пайдалану  

3. интербелсенді электрондық карталардың 
бағдарлау, өлшеу және іздеу тетіктерін   
қолданып тәжірибелік  және қолданбалы  
есептер шығару 
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МӨЖ орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

 

МӨЖ тапсырмалары оқытушының қатысуынсыз аудиториядан тыс орындалады. 
МӨЖ-тың негізгі міндеті семинарлық сабақтар мен терге дайындалу. Семинарлық 
сабақтарда қарастырылатын сұрақтар көлемі тақырыптың толық мазмұны 
қамтымайды. Сондықтан өз білімін тереңдету және кеңейту бойынша әрі қарай 
жұмыс жасауы қажет. Ол МӨЖ процесінде жүзеге асырылады. Сондықтан МӨЖ – да 
тақырыптың мазмұның толық ашатын қосымша сұрақтар, мәселе, тапсырмалар 
қарастырылады. 

МӨЖ формалары мен мазмұнын өңдеу. 
Тақырып бойынша шолу жасау –басым мен Интернеттің ақпараттық 

ресурстарынан қосымша материалдарды тарту арқылы ұсынылатын тақырып 
бойынша 1- 2 беттік қысқаша шолу жасау. 

Эссе –МӨЖ – дің неғұрлым кең таралған формасы бола отырып, әдебиетті 
міндетті түрде көрсете отырып, белгілі тақырыпқа жасалған баяндаманы білдіреді. 
Осы жұмыс нәтежесінде пікір – талас жүргізу, оған талдау жасау ептіліктері өңделеді. 
Презентация– тыңдаушы өзінің презентациясы үшін кез-келген тақырыпты таңдап, 
презентацияда қарастырылатын кез-келген аспектіні түсінуін не түсінбеуін білдіре 
алады; презентация тақырыптың қаншалықты ашылу және қоршағандардан 
қаншалықты қызығушылық тудыру, тыңдаушының қарастырып отырған мәселесін 
қаншалықты кәсіби қарастыру критериі бойынша бағаланады. 

ЭССЕ жазу барысында қатаң сақталынуы тиіс талаптар: 

- Жеке көзқарастың көрінісі; Фактілі дәлелдер (аргументтер); Теоретикалық 
негіздеме; Терминдерді қолдану; Логикалық заңдылықтың сақталынуы; Салыстыру 
және қорытындылау әдістерін қолдану; Сауаттылық; Қолданылған ғылыми 
еңбектерге сілтеме жасау 
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БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ ӨЗІНДІК ЖҰМЫСЫНА АРНАЛҒАН 
МАТЕРИАЛДАР  

Курс бойынша эссе, баяндама тақырыптары:  
 

1. Электронды картографиялық ресурстардың мүмкіндіктерін пайдалану  

2. Электронды карталардың негізгі сипаттамалары 

3. Электронды және интербелсенді карталарды пайдалану 

4. «CorelDRAW» графикалық редакторымен векторлықтақырыптық 
карталарды құрастыру 

5. CorelDRAW графикалық редакторымен Қазақстанның мұнай және газ 
өнеркәсібінің карта сызбасын құру 

5. Геоақпараттық әдістер және геоақпараттық жүйелер (ГАЖ ) технологиясы 

6. Электронды карталардың мазмұнының құрамдас бөліктері  
7 Қазақстанның электронды туристік картасын пайдаланып, танымдық 

туристік нысандармен танысу 

Реферат тақырыптары 

 
Сандық карталарды автоматтандырылған жинақтау 

1. кеңістіктік мәліметтерді автоматты жинақтаудың негізгі операторлары.  
2. Семантикалық және геометриялық жинақтау. 
3. сызықтарды жинақтау элементтері. Сызықтарды жеңілдету алгоритмдері. 
4. Кеңістіктік нысандарды жинақтауда фракталдар теориясын қолдану  
5.Картографиядағы мультимедиа және компьютерлік дизайн  
6. Интербелсенді электронды карталардағы мультимедийалық картографиялық 

бейнелер . 2. Графиктік бағдарламалардың электронды сандық  политралары Растрлы 
графикамен жұмыс істеу құралдары  

7. Adobe Photoshop бағдарламалық пакетімен графиктік бейнелерді өңдеу. 
Векторлық бейнеледі жасау құралдары  векторлық графика нысандары. 

8.Adobe Illustrator және CorelDRAW графиктік бағдарламалар пакетінде 
географиялық карталарды құру, рәсімдеу және саралау.  

9. Интербелсенді электронды растрлы және векторлық карталардың 
мүмкіндіктерін пайдалану 

10. Заманауи онлайн электронды карталарды қолдану 

11.Өлшеу, бағдарлау, іздеу тетіктері бар  электронды карталарды 
қолдану әдістері 

12.Жер ғаламшарының үшөлшемді Googl Earth виртуалды глобусын  орқу-

танымдық мақсатта пайдалану  
13. ArcGIS 10.2 географиялық ақпараттық жүелерімен сандық тақырыптық 

карталарды құру  
14. Тақрыптық карталарды құруға арналған ArcGIS10.2  ГАЖ бағдарламасының  

негізгі сипаттамасы 

15. Смартфон мен планшеттерге анларған ArcGIS бағдарламасымен жұмыс 
жасау алгоримі 

16.ArcGIS Explorer онлайн платформасында жұмыс жасау арқылы қажетті 
географиялық нысандары іздеу координаттарын анықтау тәсілдері 

17. Компьютерлік интернет желілерінде географиялық карталарды, 
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Саңдық карталарды құру технологиялары пәнінің оқу-әдістемелік 
қамтамасыз ету картасы 

 

№ Шифр Әдебиеттердің аты 

Саны 

Ескерту 
Кітапхан

адағы  
саны  

% 

қамтамас
ыз етілуі 

Негізгі 

1 
Д17 Я73    

Т418 

Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Уалиев 
Т.У., Асубаев Б.Қ. Географияны 
оқыту әдістемесі. Алматы: Еверо, 
2015.-400б. 

20 

100% 

 

3 
Д17 Я73    

И436 

Иванов. Ю.А Методика 
преподавания географии .Учебно-

методическое пособие для вузов./ 
Ю.А. Иванов ; Брест. гос. ун-т имени 
А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2013. 
– 260с 

30 

1,6% 

 

4 
Д17 Я73    

И475 

Иванов. Ю.А Педагогические 
технологии в обучении географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов ; Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 

226с 

60 

100% 

 

5 

Д17 Я73   
Д535 

Душина И.В.Методика обучения 
географии в общеобразовательных 
учереждениях: учебник для Вузов / 
И.В. Душина – М.: Дрофа, 2007. 

15 

1,6% 

 

6 
Д17 Я73    

Ф414 

.Финаров Д.П. Методика обучения 
географии в школе: учеб. пособие 
для студентов вузов / Д.П. Финаров. - 
М.: ACT: Астрель, 2007. 285с 

20 

1,6% 

 

7 

Д17 Я73   
Д415 

Даркин Р.М. Теория и методика 
обучения географии. Учебное 
пособие. Пензенский гос. ун-т, 
2003.320с. 

15 

1,6% 

 

8 
Д17 Я73    

Ф525 

Фомин Н. Г. Методика преподавания 
географии в средней 
общеобразовательной школе: Учеб. 
пособие. Тамбов: Изд-во ТГУ им. Г. 
Р. Державина, 2003. 328с. 

20 

100% 

 

9 
Д17 Я73    

Ә 541 

С.Әбілмәжінова,  Б.Асубаев, 
Ә.Бейсенова, К.Каймулдинова, 
С.Көбенқұлова Материктер мен 
мұхиттардың географиясын оқыту 
әдістемесі. –Алматы, Атамұра, 2010.  

25 

100% 

 

10 
Д17 Я73    

Т418 

Тоқпанов Е.А., Мазбаев О.Б. Уалиев 
Т.У., Асубаев Б.Қ. Географияны 25 

120% 
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оқыту әдістемесі. Алматы: Еверо, 
2015.-400б. 

11 
Д17 Я73    

И436 

Иванов. Ю.А Методика 
преподавания географии .Учебно-

методическое пособие для вузов./ 
Ю.А. Иванов ; Брест. гос. ун-т имени 
А.С. Пушкина. – Брест : БрГУ, 2013. 
– 260с 

25 

140% 

 

12 
Д17 Я73    

И475 

Иванов. Ю.А Педагогические 
технологии в обучении географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов ; Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 

226с 

20 

140% 

 

Қосымша 

1

4 

Д17 Я73    
К324 

  Каратабанов Р.А. «Методические 
рекоменда- ции по разработке 
учебной программы по предмету 
«География», филиал «Центр 
образовательных программ» АОО 
«Назарбаев Интеллектуальные 
школы», март, 2015 г.  

5 0,37% 

 

1

5 

Д17 Я73   
М367 

Мазбаев О.Б., Асубаев Б.Қ., 
Тоқпанов Е.А. Туризм және 
өлкетану негіздері Астана: Foliant, 

2013.-150б. ISBN 978-601-292-712-

215.  

20 160% 

 

1

6 

Д17 Я73   
Г381 

Интерактивная доска в школе / авт.-
сост. Е.А. Голодов, И.В. Гроцкая,В.Е.  
Бельченко. 
– Волгоград : Учитель, 22011.-86 с.  

2 20% 

 

1

8 

Д17 Я73   
М512 

Мешечко, Е.Н. Краеведение : учебно-

методическое пособие / Е.Н. Мешечко 
; Брест. Гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест : БрГУ, 2011. – 298 

с.  

20 140% 

 

1

9 

Д17 Я73   
И476 

Иванов, Ю.А. Практикум по 
методике преподавания географии: 
учебно-методическое пособие / Ю.А. 
Иванов. Брест. гос. ун-т имени А.С. 
Пушкина. – Брест: БрГУ, 2011. – 171 

с.  

  

 

2

0 

Д17 
Я73   

С529 

Смоляров, М.Р. Уроки географии в 
школе: моделирование и 
технологизация проведения: 
методические указания.-Могилев:  
издательство МГУ, 2009. – 92 с  

10 100% 
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Бағдарламалық және мультимедиалық  сүйемелдеу 

1  
ArcGIS 10.2 географиялық 
ақпараттық жүйелері    

2  
CorelDRAW, «Microsoft Paint» 
графиктік редакторлары     

3  

Googl   Earth"  (Google Жер 
ғаламшары)  Жердің үш өлшемді  
виртуалды глобусы  

   

4  
https://yandex.kz/maps  электорнды 
сандық карталары 
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Қосымша Б 
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