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Зерттеудің проблемасы – педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру жҥйесінде формативті бағалаудың тиімділігін жетілдіру 

жолдарын іздеу 

 

Зерттеудің мақсаты: педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру жҥйесінде формативті бағалаудың тиімділігін жетілдіруді 

теориялық және тәжірбиелік тҧрғыдан негіздеу 

 

Зерттеу әдістері: зерттеу мәселесі бойынша теориялық, педагогикалық 

әдебиеттерге талдау жасау, сауалнама, модельдеу, алынған нәтижелерді 

статистикалық – математикалық ӛңдеу 

 

 



ФОРМАТИВті БАҒАЛАУ – КЕРІ БАЙЛАНЫСТЫҢ ҤЗДІКСІЗ АҒЫМЫ 

 

 

ҚИЫНДЫҚТАР  

 Андрагогика мәнмәтінінде формативті бағалаудың ӛте 

аз зерделенуі 

 Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру 

курстарында формативті бағалау жайлы зерттеулердің 

енді қолға алына бастауы 

 

2) Сауалнама алу 



 
 

БАҒАЛАУ МӘСЕЛЕСІ БОЙЫНША ҒЫЛЫМИ ЗЕРТТЕУЛЕРДІ ТАЛДАУ  

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ   

Шетелдік ғалымдар 

зерттеулері 
Қазақстандық зерттеушілер  

 Батыс Европа ғалымдары: Л.Р.Акмаев[2], 

Г.Б.Андреева[3], И.Э.Савенкова[4] 

 Гаргай В.Б. «Развитие системы 

повышения квалификации учителей в 

Великобритании» [5].  

 Ресейлік ғалымдар: С.Г. Вершловский[6], 

Л.П. Дуганова,  Е.М Пахомова[7]  

 Бағалау мәселесімен айналысып жҥрген 

ғалымдар: Барбер М., Муршед М. [8], 

Блэк П., Уильям Д. [9],  Ладионенко, 

М.А., Базаров Т.Ю. [10], Улановская 

И.М., Пинская М.А.[11], Е.В.Телеева [12], 

Р. Х. Шакиров, А.А. Буркитова, О.И. 

Дудкина13]   

Қазақстан жағдайында 

педагогтардың (мҧғалімдердің) 

білімін формативті бағалау 

саласының әр тҥрлі 

проблемаларын зерттеушілер:  

Айтпукешев А.Т., Кусаинов Г.М., 

Сагинов К.М. [14], М.Қ. Бакиров 

К.А., Намысова Г.А., Шаримова 

А.Г., Байкенова Б.А[15], 

И.У.Аушева[16].  



 

БРИТАНДЫҚ БІЛІКТІЛІК АРТТЫРУДЫҢ ТҤЙІНДІ СИПАТТАМАЛАРЫ 

 курсаралық, мектептегі ҧжымдық әдістемелік жҧмыс 

пен ӛзіндік білім алу байланысының ӛсуі; 

 басқарудың ашықтығы мен демократияшылдығы; 

 оқыту тәсілдері, мазмҧны, формаларының икемділігі, 

вариативтілігі; 

 жеке бастамаға, педагогтардың (мҧғалімдердің) ӛз 

қҧзыреттілігін жақсартудағы форма мен тәсілдерді 

таңдауда дербестігіне бағдарлануы; 

 бағалау парадигмасының суммативті бағалаудан 

формативті бағалау моделіне алмасуы. 

 
В.Б.Гаргай: «Ҧлыбританияда мҧғалімдердің біліктілігін арттыру жҥйесін дамыту» 



 

 

 

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жҥйесінде формативті  

бағалаудың тиімділігін жетілдірудің теориялық-қҧрылымдық моделі 
  

 

 

Мақсаты: Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жҥйесінде формативті бағалаудың     

                 тиімділігін жетілдіру  
 

Компоненттері 
                                            Ӛлшемдері  мен кӛрсеткіштері 

Оқу ҥдерісіндегі бақылау Портфолионы зерделеу мен 

бағалау 
Портфолио 

таныстырылымын бағалау 

Мотивациялық Бағалау ҥдерісіне 

қызығушылық 

Кәсіби және жеке дамуының 

маңызды бӛлшегіне деген 

ынтасы 

Ӛз шығармашылығын, 

даралығын кӛрсетуге ынтасы, 

енгізілген ӛзгерістерді сезінуі 

Танымдық 
  

Оқу ҥдерісіндегі бақылауды 

тҥсінуі, белсенді оқыту 

формаларын білуі 

Портфолио туралы тҥсінігі 

Бағалау рубрикаларын тҥсінуі 

Портфолиосының аутентикалық 

айқындығын тҥсінуі 

Операционалды  

іс - әрекеттік 

Топтарда инклюзивті, 

жағымды орта қҧру 

Бағалаудың барлық 

талаптарын тҥсіну іскерлігі 

Практикасының шынайы 

дәлелдемелерін кӛрсету 

белсенділігі 

Ӛзін-ӛзі, ӛзара бағалау 

іскерлігіне қабілеттілігі 

 Портфолиосының аутентикалық 

айқындығын дәлелдеу 

белсенділігі 

 Бағалау критерийлеріне 

сәйкестігін анықтауға 

ҧмтылысы 

Принциптері Білім берудің ҥздіксіздігі, сабақтастығы, жҥйелілігі, объективтілігі, кәсіби іс-әрекетін тҥсінуі 

Мазмҧны Формативті бағалаудың педагогтің  кәсіби дамуында алатын орны 

Әдіс-тәсілдері Әңгіме, пікір жазу, мониториг, ӛзін-ӛзі бағалау, кері байланыс, сауалнама  және т.б. 

Педагогика 

лық жҥйе 
«Ӛрлеу»  БАҦО АҚ 

  

«Педагогикалық 

шеберлік орталығы» 

«Педагогикалық 

ӛлшеулер орталығы» 

Нәтижесі Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жҥйесінде формативті бағалаудың 

тиімділігін жетілдіруде жҧмысты қадамдап жоспарлап,  табысқа жету алгоритмін қҧру арқылы 

кәсіби дамуға қол жеткізіледі  



 

 

Педагогикалық қызметкерлердің біліктілігін арттыру жҥйесінде  

формативті бағалаудың тиімділігін жетілдірудің ӛлшемдері мен кӛрсеткіштері 

 

 

Компоненттер Ӛлшемдер Кӛрсеткіштер 

Мотивациялық 

 Оқу ҥдерісіндегі 

бақылау 

 Портфолионы 

зерделеу мен бағалау 

 Портфолио 

таныстырылымын 

бағалау 

- білім алушылардың  оқуын қолдау ҥшін бағалау ҥдерісіне 

қызығушылығының болуы  

- ӛз қызметінің барлық дәлелдері- кәсіби және жеке 

дамуының маңызды бӛлшегіне деген ынтасының болуы 

- ӛз шығармашылығын, даралығын кӛрсетуге ынтасының 

болуы 

- ӛзінің педагогикалық қызметін одан әрі жетілдіру ҥшін 

енгізілген ӛзгерістерді сезінуі 

Танымдық  

 Оқу ҥдерісіндегі 

бақылау 

 Портфолионы 

зерделеу мен бағалау 

 Портфолио 

таныстырылымын 

бағалау 

- оқу ҥдерісіндегі бақылауды тҥсінуі 

- белсенді оқыту формаларын білуі 

- ӛз практикасының шынайы дәлелдемелерін кӛрсететін қҧрал 

ретінде портфолио туралы тҥсінігінің болуы. 

- бағалау рубрикаларын тҥсінуі. 

-ӛз портфолиосының аутентикалық айқындығын тҥсінуі. 

- бағалау критерийлеріне сәйкестігін білуі. 

Операционалды 

іс - әрекеттік 

 Оқу ҥдерісіндегі 

бақылау 

 Портфолионы 

зерделеу мен бағалау 

 Портфолио 

таныстырылымын 

бағалау 

-топтарда инклюзивті, ынталандырушы, жағымды орта қҧруға 

қабілеттілігі 

- бағалаудың барлық талаптарын тҥсіну іскерлігінің болуы 

- ӛз практикасының шынайы дәлелдемелерін кӛрсету 

белсенділігі. 

- портфолиосының дәлелдерін тексеру іс-әрекеті 

- ӛз портфолиосының аутентикалық айқындығын дәледеу 

белсенділігі. 

- ӛзін- ӛзі бағалау іскерлігіне қабілеттілігі. 



 

  

 

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БА ЖҤЙЕСІНДЕ ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУДІҢ 

ТЕОРИЯЛЫҚ МОДЕЛІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ТӘЖІРИБЕДЕ ТЕКСЕРУ 

   

Тәжірибелік-экспериментке қатысушылар:  

педагогтер (мҧғалім) – 20  

тренерлер – 15 

эксперттер – 15 

Сауалнамадағы сҧрақ саны – 9 (7 жабық сҧрақ, 2 ашық сҧрақ) 



Анықтаушы эксперимент 

 

  

 

САУАЛНАМА  СҦРАҚТАРЫ  

диаграмма.pptx


 



АНЫҚТАУШЫ ЭКСПЕРИМЕНТ 

 

  

 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ ЖАУАПТАРЫ БОЙЫНША САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ 

Анықтаушы 

Сҧрақтар 

1 2 3 4 5 6 7 

Жалпы  %  

кӛрсеткіші 
21,2 31,2 70,4 79,2 97,8 12,3 55 

диаграмма.pptx


ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЭКСПЕРИМЕНТ  

ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУ ТУРАЛЫ ТРЕНИНГ СӘТТЕРІНЕН  



ЭССЕ - КЕРІ БАЙЛАНЫС ҦСЫНУДА ҚОЛДАНЫЛАТЫН ФОРМАТИВТІ БАҒАЛАУ  ТЕХНИКАСЫ 

ҚАЛЫПТАСТЫРУШЫ ЭКСПЕРИМЕНТ  



 

  

 

САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ 

Анықтаушы 

Сҧрақтар 

1 2 3 4 5 6 7 

Жалпы  %  

кӛрсеткіші 
22,4 14 80 100 70,3 24 57 



 

  

 

САУАЛНАМА НӘТИЖЕЛЕРІ 



ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ФОРМАТИВТІ 

БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ  



ҦСЫНЫСТАР 

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТКЕРЛЕРДІҢ БІЛІКТІЛІГІН АРТТЫРУ ЖҤЙЕСІНДЕ ФОРМАТИВТІ 

БАҒАЛАУДЫҢ ТИІМДІЛІГІН ЖЕТІЛДІРУ 

 



Назарларыңызға рахмет! 


