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Кіріспе 

 

• «Қазақстан-2050»стратегиясы: 2050 
жылы экономикасы шарықтаған әлемнің 
30 дамыған елдер қатарына қосылу 

• Қазақстан Республикасының 2020 
жылға дейінгі стратегиялық даму 
жоспары 

 

 

 



Мазмұны 

• Кіріспе 
• Білімдегі Кӛшбасшылық пен Менеджментті 

айқындау  
• Білімдегі Кӛшбасшылық пен 

Басқарушылыққа қызығушылық  
• Қазақстандағы білім кӛшбасшысы  
• Зерттеу мақсаттары және дизайні 
• Алынған деректер 
• Пікірталас 
• Әдебиеттер тізімі 

 
 
 
 
 
 



Білімдегі Көшбасшылық пен 
Менеджментті айқындау    

• Нақты анықтама жоқ 

 

• Кӛшбасшылық – іс жүргізу, 
құндылықтар, ұзақ мерзімді мақсатты 
орнату 

 

• Басқару –  ресурстарды бақылау, 
дамыту, келісілген саясатты ұстану 

 

 



 
Білімдегі Көшбасшылық пен 

Басқарушылыққа 
қызығушылық     

Мектеп директорларының білім процесін 
толық бақылау:  

• Оқыту сапасы 

• Оқушылардың жетістігі 

• Мектептегі мәдениет  



Қазақстандағы білім 
көшбасшысы  

Кӛшбасшы курстары: 

•  «Назарбаев Зияткерлік мектебі» білімді 
ұйымдастыру автономдық бағдарламасы 

•  «Ӛрлеу» ПШҰО АҚ курстар 

 



Зерттеу мақсаттары  

1. Заңнамалық органдар тарапынан 
шалдайдағы ауылдық мектеп 
директорларынан қандай кӛшбасшылық 
жұмыс күтілуде?  

2. Мектеп директорлары ӛздерін 
кӛшбасшы рӛлінде қалай кӛреді? 

3. Қазақстанның ауылдық мектеп 
директорлары негізінде не істейді?  

 



Зерттеу дизайні 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Ғылыми-зерттеу сұрақтар Деректер жинау әдісі Деректер жинау әдісі 

1. Заңнамалық органдар 

тарапынан шалдайдағы ауылдық 

мектеп директорларынан қандай 

көшбасшылық жұмыс күтілуде?  

 

Құжаттардың талдамасы 

 

  

2. Мектеп директорлары өздерін 

көшбасшы рөлінде қалай көреді? 

 

Сұхбат   

 

Сауалнама 

 

3. Қазақстанның ауылдық мектеп 

директорлары негізінде не 

істейді?  

 

 
Мектеп директорларының 
күнделіктері  

 

Сұхбат  

Сауалнама 

 



 
Құжаттарды талдау 

қорытындысы бойынша 
алынған деректер 

• Мектептегі кӛшбасшылық лауазымына 
қойылатын талаптар негізі менеджмент 
дағдысын білумен айқындалады 

• Жоғары білімнің болуы 

• Білім беру мекемесінде кем дегенде  жыл 
педагогикалық ӛтілі 

• Білім саласындағы мемлекеттік құжаттар мен 
нормаларды білу 

• Ресурстық орталықтар (CBR, 2014; OECD, 2015) 



 

Құжаттарды талдау 
қорытындысы бойынша 

алынған деректер 
Шағын  жинақты мектептер: 

• Оқушылар үлгерімдерінің тӛмендігі 

• Қажетті құралдардың жоқтығы 

• Инфрақұрылымның дамымауы 

• Дәретханалар оқу мекемесінің сыртында 
орналасқан 

• Қажетті құралдардың жоқтығы 

• Ескі ғимараттар (OECD, 2015) 

 

 

 

 



Сұхбат қорытындысы 
бойынша алынған деректер 

• Кӛшбасшылық және менеджмент түсінігі 
мотивация мен басқару іспетті қаралады 

• Мәселелер: жылу жүйесі және сумен 
қамту, қаржылай сұрақтарды шешу,   
шарттардың жоқтығы     (дәретханалар 
оқу ғимаратының сыртында орналасқан), 
ата-аналардың білім деңгейлерінің 
тӛмендігі 

• Ресурстық орталықтар 

• Мектептің қаржылық сұрақтарын басқару  



Күнделіктерді зерттеу 
негізінде алынған деректер 

Кӛптеген міндеттері ( 80% -дай): 

• Мектептегі және ӛңірлік деңгейдегі 
әкімшілік жиналыстар 

• Менеджмент (мұғалімдер мен 
оқушылардың жұмыстарын бақылау) 

• Оқыту (аптасына бес күн) 

• Ұйымдастырушылық сұрақтарды шешу 
(жылу жүйесі, сумен қамту және тағы 
басқа) 

 



Күнделіктерді зерттеу 
негізінде алынған деректер 

 

• Ӛңірлік және республикалық деңгейдегі 
ұйымдастырушылық таңдауға қатысу  

• Оқушылардың үйлеріне бару  

• Мектеп және ауыл территориясындағы 
сенбіліктерге қатысу 



 
 

Сауалнамаларды зерттеу 
барысында алынған 

нәтижелер  
 Кӛшбасшылық пен менеджмент бақылаумен 

негізделеді (35%) 
 
Негізгі міндеттер: 
• Қажетті жағдайлардың жоқтығы (35%) 
• Мектеп әкімшілігінің тарапынан қолдаудың 

жоқтығы (28%) 
• Бюрократия (19%) 
• Мектептегі мотивацияның тӛмен деңгейі (10%) 
• Әр мұғалімге деген арнайы кӛзкарастың аздығы 

(8%) 
 
 



Пікірталас 

1. Заңнамалық органдар тарапынан 
шалдайдағы ауылдық мектеп 
директорларынан қандай кӛшбасшылық 
жұмыс күтілуде?  

2. Мектеп директорлары ӛздерін 
кӛшбасшы рӛлінде қалай кӛреді? 

3. Қазақстанның ауылдық мектеп 
директорлары негізінде не істейді?  
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