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Зерттеу жағдайы 

Қазақстан халқы Қала Ауыл 

17,160,774 9,433,482 7,727,292 

Жалпы орта мектептер 15/16 Мұғалімдер (2012) Оқушылар 15/16 

7,511 307,972 2,799,600 

Ақмола облысы халқы Қала Ауыл 

735,566 346,391 389,175 

Жалпы орта мектептер 

15/16 

Мұғалімдер (2012) Оқушылар 15/16 

599 14,790 112,400 



Зерттеудің мақсаты 



«Шағын 
жинақты 

мектептер» 

(Boix, 2011) 

«Ауыл 
мектебінің 
мәселесі» 

(Kannapel & 
DeYoung, 1999) 

«Алыс-беріс 
саясаты» 

(Luschei in Steiner-
Khamsi, 2004) 

«Ауыл 
мектептеріндегі 

реформалар» 

(Seal & Harmon, 
1995) 

«Ауылдың және 
қаланың 
бөлінуі» 

(Fimyar, 2014) 

«Жаңа мектеп» 

(Kline, 2002; 
Psacharopoulos 

et al. 1996) 

Зерттеудің негізі 

   



Зерттеудің сұрақтары 

1.Қазақстан ауылдық жерлеріндегі шағын жинақты 

мектептердің сипаттамасы қандай? 

2.Мемлекеттегі «шағын жинақты» мектептер шеңберінде 

аралас жасты топтарға сабақ берудің ерекшеліктері 

қандай? 

3.Аралас жасты топтарға оқу жоспарын ең ұтымды түрде 

ұсыну жайлы мұғалімдердің түсінігі неден тұрады? 



Зерттеу әдісі 

Сапалық әдіс (Creswell, 2014; Hatch, 2002; Marshall & 

Rossman, 2011) 

 

Нақты жағдай талдау әдісі (Martinez Bonafé, 1988; 

Eisenhardt, 1989; Flyvjerg, 2006) 

 

Шек қою әдісі (Hodkinson & Hodkinson, 2001) 
 

 



Мәліметтер жинау саймандары 

 

Деректі ақпаратты талдау(Cohen et al., 2011) 

 

Егжей-тегжейлі сұхбат (Burgess, 1994) барлығы 20, әр 

мұғаліммен 4 кездесу.  

 

Бақылау (Rubin & Rubin, 2012) мұғалімге 2 бақылаудан, 

қорытынды 10 үшін. 

 

 

 



Зерттеу: жеке істер 

Субъект Мектеп Мұғалімдер Директор 
Ұсынылған 
сыныптар  

Сабақ беру тілі Оқушылар Ауысымдар 

Айзис (1) Әйел Су 34 Әйел 1-11 Орыс және Қазақ 188 2 

Гектор (2) Ер От 15  Ер 1-9 Қазақ 62 2 

Камилла (3) Әйел Жер 6 Әйел 1-4 Орыс 12 1 

 Артемис (4) Әйел Ауа 19 Ер 1-11 Қазақ 69 2 

Пакс (5) Әйел 
 

Жел 16 Әйел 1-9 Орыс және Қазақ 75 2 



Қорытынды 

▪ Шағын жинақты мектептер 
адамдар мен материалдар 
тұрғысынан қор тапшылығын 
көрсетеді, кейбір шағын жинақты 
мектептерде тіпті мектеп 
ғимаратының ішінде салынған 
дәретхана болмады. 

▪ Кейбір шағын жинақты 
мектептердің мұғалімдері мен 
директорлары тұрғындардан көмек 
сұрау арқылы қор тапшылығының 
орнын толтыруға тырысады. 

 

 



Қорытынды 

▪ Кейбір шағын жинақты мектептер бұған міндетті болмаса 
да бала-бақша ашады, және бұл ауылдарда бала-
бақшалардың жетіспеушілігі себебі бойынша шағын 
жинақты ортадағы жасы кіші оқушыларға балама болады. 

▪ Шағын жинақты мектептер арасында көлемі сияқты 
ұқсастықтар бар, және қор жағдайы сияқты ерекшеліктер 
де бар. Бұның бәрі, ұқсастықтар мен ерекшеліктер бір 
ауданда, бір білім департаментінің қарауында. 



Қорытынды 

▪ Аралас жасты топтармен жұмыс істейтін мұғалімдер бір 
уақытта тек екі сыныпты оқытады. 

 



Қорытынды 

▪ Аралас жасты топтардың оқу жоспары бір жасты топтарға 
арналған. Мұғалімдерге шағын жинақты сыныптарда сабақ өткізу 
үшін оқу жоспарын бейімдеуге тура келеді.  

▪ Тәлімгерлік шағын жинақты мектеп мұғалімдеріндегі дайындық 
жетіспеушілігінің орнын толтырудың амалы болып табылады. Бұл 
тәсілді шағын жинақты мектептер аралас жасты топтарға сабақ 
беру үшін қолданады. 



Қорытынды 

▪ Соңғы екі онжылдықта оқу жоспары кішкене ғана 
өзгерістерге ұшырады.  

▪ Егер мектептерде үш тілге біркелкі мәртебе берілмесе, 
мұғалімдер мен оқушлардың  бұл тілдерде айырғысыз 
сөйлеуі екіталай. 

▪ Жылдар бойы шағын жинақты мектептерде мұғалімдер мен 
оқушылар оқыту мен сабақ оқуды екі түрлі, бір біріне қарама-
қайшы ортада, бір жасты және аралас жасты топтарда 
атқарады. 



Қорытынды 

▪ Кейбір мұғалімдер шағын жинақты мектептерде 
ағылшын тілін оқытуды ұзақ мерзімді жоспар 
ретінде көреді. Бұл түйін мемелекеттегі білім 
саласындағы үш тілді саясатты енгізу туралы 
дискуссиясынан шығып тұр. 

▪ Қала мен ауыл мектептер арасындағы білім беру 
алшақтығы одан ары қарай өсуі мүмкін, себебі 
кейбір оқушылар бір тілде оқиды (қазақ  немесе 
орыс тілінде), басқалар екі тілде оқымақ (қазақша 
және орысша), тек бірнешеуі үш тілде білім 
алмақ (қазақша, орысша және ағылшынша). 



Қорытынды 

▪ Шағын жинақты мектептердегі оқушылар 
мұғалімдер тарапынан бақылау төмен іс-
шаралармен айналысады, себебі мұғалім 
алдымен бір сыныппен, сосын келесі 
сыныппен жұмыс істеуіне тура келеді. 

▪ Үй жұмысы шағын жинақты мектептерде 
білім алу барысында маңызды рөл 
атқарады, себебі бұл мұғалімнің аралас 
жасты топтармен жұмыс істеу кезінде 
жоғалтқан уақытты орнына келтіреді. 



Рақмет! 


