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 Түрлі менеджмент ғылыми мектептерін басқарудың функционалдық 

құрамын жіктеу схемасы 

 

 Заманауи мектептегі басқару қызметінің циклы 

 

 Кешегі күн мен келер күндегі басқару функциясының айырмашылығы 

неде?  

  

 Мектеп басшыларының сауалнама нәтижелері  

 

 Функцияларды тиімді орындаудың шарттары 

 

 Басқару қызметінің функционалдық құрамындағы өзгерістер неліктен 

маңызды? 

 

Біз бүгін нені талқылаймыз 



Д. Мерсер (1991), кез келген қызмет түрін, соның ішінде 

басқару құрлысының әмбебаптығын атай келіп, негізгі 

функционалдық компоненттерді бөліп көрсетеді… 

Д. Мерсердің басқару қызметіндегі функционалдық құрамын жіктеу 

схемасы 

түрткі себеп, мақсат қою 

жоспарлау 

ақпараттарды жинақтау және өңдеу 

оперативтік бейне немесе тұжырымдамалық модель 

шешім қабылдау 

Іс-әрекет 

нәтижелерді тексеру және іс-әрекетті түзеу 



М. Марков (1982) басқару қызметінің бес 

сатысын қарастырады 

М. Марков бойынша басқару қызметінің бес сатысы 

Мақсатты: 
 проблемаларды сезіну және 

мақсаттар құру 

Дескриптивтік:  
іске асыратын мақсаттар үшін 

ақпараттар жинақтау және 
өңдеу 

Прескриптивтік:  
командалық ақпаратқа 

сипаттама ақпарат 
трансформациясы  

Іске асыру:  
қабылданған шешімді 

орындауды ұйымдастыру 

Ретроспективтік:  
жеткен нәтижені талдау, 

қорыту және бағалау 



Ю.А. Конаржевский (2000) басқару қызметі 

циклының құрамына мынадай функцияларды 

қосады 

Ю.А. Конаржевский бойынша басқарудың функционалдық құрамын 

жіктеу схемасы 

Педагогикалық 
талдау 

Мақсатты 
тұжырымдау 

Жоспарлау 

Басқару шешімін 
дайындау және 

қабылдау 
Ұйымдастыру 

Бақылау  

Реттеу 



П.И. Третьяков (2001): мектебіне қарай басқару 

функцияларының арнайы ерекшеліктері мен 

ішкі функциялары болады.  

П.И. Третьяковтің 

басқару 

функциялары 



2013 жыл. Педагогикалық шеберлік орталығының Кембридж 

университетінің Білім беру факультетімен бірлесіп әзірлеген ҚР жалпы 

білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру 

бағдарламасының мәнмәтініндегі басқару циклының функционалдық 

құрамы  

АУДИТ 
 триангуляция 

негізіндегі өзіндік 
талдау, өзіндік бағалау 

БАСЫМДЫҚТАРДЫ 
БЕЛГІЛЕУ  

стратегиялық бейнеде 
өзгерістерді ойластыру 

ІС-ӘРЕКЕТТІ 
ЖОСПАРЛАУ  

мақсаттар мен 
міндеттерді қою, табыс 

критериін келісу 

ІСКЕ АСЫРУ 
ТӘСІЛДЕРІН 
ЖОСПАРЛАУ 

 іс-шаралар кешені 

ЭВАЛЮАЦИЯ 
ӘДІСТЕРІН ЖОСПАРЛАУ 

  деректер жинау 
әдістері, өзгерістерді 

бағалау 

ҮДЕРІСТІ ҚАДАҒАЛАУ 

қадағалау, түзету 

ІСІНЕ БЕРІЛГЕНДІ 
ЫНТАЛАНДЫРУ ӘРІ 

ҚОЛДАУ  

МОНИТОРИНГ, 
ЭВАЛЮАЦИЯ 

табысқа жету деңгейін 
тексеру 

ШОЛУ ЖӘНЕ ҚАЙТА 
ҚАРАУ 

 жаңа деректермен 
біріктіру 



оқушылар, ата-аналар, қызметкерлер пікірлерінің 
триангуляциясы негізінде мектепті талдау  

өзгерістерді жоспарлау 

табыс критериін анықтау және келісу 

эвалюация әдістерін жоспарлау 

Ісіне берілгенді ынталандыру және қолдау  

табысқа жету деңгейін эвалюациялау, тексеру  

Мектеп басшысының функциясында не 

өзгерді? 

Егер де мектеп басшысында: 

 өзгерістің қажеттілігін түсіну; 

 неғұрлым төменгі деңгейде өзгерістер жүргізу бойынша 

бастамаларды қолдау; 

 өзгерістер шынында мектепті күшейтуге көмектесетіндігіне сендіру 

болмаған кезде, сәтсіздікке ұшырау орын алады. 



Заманауи мектеп басшысының басқару қызметіндегі 

функционалдық құрамының айырмашылығы неде? 

педагогический анализ, целеполагание, планирование, организация, контроль и 

регулирование  

Басқарудың дәстүрлі жалпы 

функциялары 

Заманауи функциялар және ішкі 

функциялар 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ТАЛДАУ АУДИТ 
 оқушылар, ата-аналар, қызметкерлер пікірлерінің 
триангуляциясы негізіндегі өзіндік талдау, өзіндік 

бағалау 

БАСЫМДЫҚТАРДЫ БЕЛГІЛЕУ  
стратегиялық бейнеде өзгерістерді ойластыру 

 

МАҚСАТТЫ ТҰЖЫРЫМДАУ SMART-МАҚСАТТАР ҚОЮ  
(мақсаттар нақты, уақытымен белгіленген, шынайы, 
қолжетімді, өлшенеді) 

ЖОСПАРЛАУ ІС-ӘРЕКЕТТІ ЖОСПАРЛАУ  

табыс критериін келісу 
  

ІСКЕ АСЫРУ ТӘСІЛДЕРІН ЖОСПАРЛАУ 

 іс-шаралар кешені 

ЭВАЛЮАЦИЯ ӘДІСТЕРІН ЖОСПАРЛАУ 
деректер жинау әдістері, өзгерістерді бағалау 

ҰЙЫМДАСТЫРУ ІС-ШАРАЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ 

БАҚЫЛАУ 

 

ҮДЕРІСТІ ҚАДАҒАЛАУ 
қадағалау, кеңес беру 

  ІСІНЕ БЕРІЛГЕНДІ ЫНТАЛАНДЫРУ ӘРІ ҚОЛДАУ  

МОНИТОРИНГ, ЭВАЛЮАЦИЯ 
табысқа жету деңгейін тексеру 

РЕТТЕУ ШОЛУ ЖӘНЕ ҚАЙТА ҚАРАУ 
 жаңа деректермен біріктіру 
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оқушылар, ата-аналар, қызметкерлер пікірлерінің 

триангуляциясы негізінде мектептің талдауы 

өзгерістерді жоспарлау 

табыс критерилерін анықтау және келісу 

эвалюация әдістерін жоспарлау 

ісіне берілгенді ынталандыру және қолдау 

табысқа жету деңгейін эвалюациялау, тексеру 

Басқару қызметіңіздегі жеке практикаңызда сіз ұсынылған қандай 

функцияларды қолданасыз? (%)   

көшбасшылық практика жартылай практика практикада жоқ 

2015-2016 жж.  
Мектеп басшыларына жүргізілген сауалнама нәтижелері.  

Респонденттер саны – 98. 



Көшбасшылық 
пен бөлінген 

көшбасшылық 
білімі мен түсінігі 

Басшының жеке қасиеті 
және әлеуметтік қарым-
қатынас дағдылары 

Басқаруды 
ынталандыру стилі  

 

Бірлесіп жоспарлау 
және командада 

жұмыс істеу  

Басқару, зерттеу және 
талдау дағдылары  

Басқару функцияларын орындау тиімді болу 

үшін басшыға не қажет? 



Басқару қызметінің функционалдық 

құрамындағы өзгерістер неліктен маңызды? 
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у КРИТЕРИАЛДЫҚ БАҒАЛАУ 

КОУЧИНГ, МЕНТОРИНГ 

БІРЛЕСІП ЖОСПАРЛАУ 

ІС-ӘРЕКЕТТЕГІ ЗЕРТТЕУ 

САБАҚТЫ ЗЕРТТЕУ 
 LESSON STUDY  

«ТЕҢ-ТЕҢІМЕН» ОҚЫТУ 

ЖЕЛІЛІК ҚОҒАМДАСТЫҚТА 
ӨЗАРА ОҚЫТУ 

Мектеп тренері 
мен мектеп 

үйлестірушісіні

ң жаңа 

функциялары  

Орта білім 
мазмұнын 
жаңарту 



Назар қойып, 

тыңдағандарыңызға 

рахмет 


