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 Қазақстанның Халықаралық білім беру жүйесіне бірігуі 

 

 2008 жылы Назарбаев Зияткерлік мектептерінің (НЗМ) 

ашылуына байланысты орта білім беру жүйесіне көп 

өзгерістер енгізілуде. 

 

 Дербес ұйымдардың даму Стратегиясына сәйкес 2020 

жылға (2011жыл) дейін НЗМ  білім беру мен оқыту 

саласының ең үздік халықаралық тәжірибелерімен 

кірігеді. 

 

 2011 жылы мұғалімнің тәжірибесін жақсарту мақсатында 

НЗМ-не мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы 

(шығармашылық топтар), атап айтсақ,  AR және LS 

ұсынылды. Мұғалімдер аталған инновациялық 

жобалардың қатысушылары болулары тиіс. 

Зерттеудің алғышарттары 
 



 Мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы (МКҚ) Қазақстанның 

білім беру жүйесіндегі жаңа тренд. 

 
 Мұғалімдер жеке жұмыс істеуге үйренген. 

 

 Мұғалімдердің кәсіби қауымдастығына қатысу 

мұғалімдерге міндетті. 

 

 Мұғалімдердің кәсіби қауымдастығына арналған 

көптеген зерттеулер әр түрлі елдерде жүргізілді, бірақ 

Қазақстан мәнмәтінінде емес.  

 

 Мұғалімдердің МКҚ қатысуына қарамастан, кәсіби 

қауымдастықты түсінуі мен қабылдауы және 

қауымдастық мүшесі болуға қандай факторлар 

қызықтыратыны туралы  зерттеулер жоқ. 

Зерттеу проблемасы 
 



Зерттеу мақсаты 
 

Зерттеудің басты мақсаты – 

Назарбаев Зияткерлік мектептері 

мұғалімдерінің кәсіби 

қауымдастықты түсінуін және 

шығармашылық топтағы  

мұғалімдердің тәжірибесін мұқият 

зерттеу 

 

 



Зерттеу сұрақтары 

Зерттеудің негізгі сұрағы: 

Назарбаев Зияткерлік мектептерінің мұғалімдері мектептегі 

кәсіби қауымдастықты қалай түсінеді? 

 

Зерттеудің қосымша сұрақтары: 

 

 Мұғалімдерге мектептегі кәсіби қауымдастықты түсінуге 

қандай факторлар мүмкіндік туғызады (қызықтырады)? 

 

 Мұғалімдерге мектептегі кәсіби қауымдастықты түсінуге 

қандай факторлар кедергі келтіреді?  

 

 



Зерттеудің теориялық негізі 

Әдебиетке шолу 
  

 Мектептерде мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы қалай 

дамыды? 

 

 Мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы: сипаттамасы мен 

анықтамасы 

 

 Кәсіби қауымдастықты мұғалімдердің түсінуі 

 

  Мұғалімдердің кәсіби қауымдастықты түсінуіне 

мүмкіндік туғызатын факторлар 

 

 Мұғалімдердің кәсіби қауымдастықты түсінуіне кедергі 

келтіретін факторлар 

 



Мұғалімдердің кәсіби 

қауымдастығы: анықтамасы 
 

Әр түрлі анықтамаларды ескере отырып, (Hord, 1997; Little, 

2001; Stoll вообще, 2005; Dufour, 2004; Dufour & Eaker, 

1998; Mitchell & Sackney, 2000; Louis & Kruse, 1995), 

«мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы" терминіне анықтама 

жасадым. 

 

Мұғалімдердің кәсіби қауымдастығы (МКҚ) ортақ 

мақсаты мен миссиясы бар, бірге қызмет ететін және бір-

бірінің кәсіби дамуына мүмкіндік беретін мұғалімдердің 

бірлестігі болып табылады. Кәсіби қауымдастықтағы 

мұғалімдер бір команда болып жұмыс істейді, бір-бірін 

сыйлайды және бір-біріне сенеді. 

 



Әдебиетке шолу 
 

Мектептерде 
МКҚ қалай 
дамыды? 

МКҚ: анықтама 
сипаттамасы 

Мұғалімдердің 
МКҚ түсінуі 

Мұғалімдердің 
МКҚ түсінуге 

мүмкіндік 
беретін 

факторлар 

Мұғалімдердің 
МКҚ түсінуге 

қиындық 
туғызатын 
факторлар 

Rozenholtz 
(1989) 
 
Senge (2006)  
Hord (1997)  
 
Мектептерге
МКҚ 
мұғалімнің 
оңашалану 
мәселесін 
шешу  үшін  
және 
тәжірибесін 
жетілдіру 
үшін 
енгізілген 
болатын    
 

Hord (1997) 5 
attributes of PLCs 

 
DuFour (2004) 3 
Big Ideas 

 
Stoll et al (2005); 
Little (2001); 
DuFour & Eaker 
(1998); Mitchell 
and Sackney 
(2000) 

Morrow (2010) 

Mitchell (2013)  
МКҚ бір бөлігі  
болу ұнайды, 
себебі  олардың 
кәсіпқойлығын 
дамытады 
 
Kline (2007) 
Hashmi (2011) 

  
МКҚ міндетті 
түрде қатысу 

Leonard and 
Leonard (2003) 
Yoon et al (2009) 

Senge (1992) – 
Ынтымақтастық 
Wenger (1998) 
үздіксіз кәсіби 
даму 
DuFour (2004) 
Оқушылардың 
білім алуын 
жақсарту 
Aylsworth (2012) 
Ішкі мотивация 

Kwakman (2003) 
Қоршаған ортаның 
факторлары 
(мектеп)  
Bolam et al (2005) 
Жеке, топтық ; 
мектептік ;  ішкі 
 
Candy (1991) 
МКҚ қатысқаны 
үшін бағалау 
жүйесі (мұғалімнің 
аттестатталуы
) 



Методология 
 

  Зерттеудің сапалы әдістері 

 

  Мақсаттық іріктеу (критерийлер: 5 жыл және одан 

көп тәжірибесі бар және 2 жыл және МКҚ-да одан 

да көп тәжірибесі бар) 

 

 Ашық типті сұрақтар арқылы жартылай-

құрылымды сұхбат (әрқайсысы 30-40 минут) 

 

  Алынған мәліметтерді талдау   



Іріктеу критеийлері және 
қатысушылар  

 

П
с
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д
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н
и

м
 Сабақ беретін 

пәні 
Тәжірибесі 

 

 

 

сабақ беру       MКҚ   

МКҚ 

Айжан Ағылшын тілі 10-20 2 Іс-әрекеттегі зерттеу және 

дарындылық  

Айгүл АЕТ 15-30 2 Іс-әрекеттегі зерттеу 

Диана Биология 15-30 3 Іс-әркеттегі зерттеу 

Анар Орыс тілі 15-30 3 Іс-әрекеттегі зерттеу 

Махаббат Химия 15-30 2 Іс-әрекеттегі зерттеу 

Сәуле Тарих 15-30 3 Лессон стади 
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Тақырып 

Тәжірибе алмасу  

Ынтымақтастық  

Hord (1997) 

Hord (2004) 

Leonard &Leonard (2003) 

Yoon (2009) 

Мұғалімдер 

альянсы  
 

Hord (1997) 

Yoon (2009) 

 

 

Тәжірибені 

жақсарту  
 

Senge (1992) 

Aylsworth (2012) 

Кәсіби даму 
Morrow (2010) 

Hord (1997) 

Hashmi (2011) 

Mitchell (2013) 

Senge (1992) 

Wenger (1998) 

Ортақ 

мақсатта

рды бөлу  
Hord (1997) 

Stoll et al 

(2005) 

Айжан + + + 

Айгүл + + + + + 

Диана + + + + 

Анар + + + + + 

Махаббат + + + + + 

Сәуле + + + + 

Зерттеу нәтижелері: НЗМ мұғалімдерінің 
МКҚ түсінуі  



Зерттеу нәтижелері: Мұғалімдерге МКҚ түсінуге 
мүмкіндік беретін факторлар  
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Тақырып 

Үздіксіз 

білім алу 
 

Fullan (2003) 

Hord (1997) 

Hargreaves & 

Fink (2006) 

 

Ішкі 

мотивация 

Тәжірибені 

жақсарту 
 

Aylsworth (2012) 

Kwakman (2003) 

Candy (1991) 

Lencioni (2002) 

Ынтымақ

тастық 
 

Mitchell (2013) 

Chiu (2000) 

Senge (1992) 

Мектепті 

қолдау 

Эмоционалдық 

қолдау  
 

Hord (1997) 

Candy (1991) 

Kwakman (2003) 

Сыртқы 

мотивация 
Candy (1991) 

 

Айжан + + + + 

Айгүл + + + 

Диана + + + + + 

Анар + + + 

Махаббат + 

Сәуле + + + 
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Тақырып 

Уақыттың 

жетіспеушілігі 

 
Hord (1997) 

Қосымша 

есептілік 

 

(?) 

 

Міндетті 

қатысу 

 

Kline (2007) 

Candy 

(1991) 

Мектептің 

нәтижелілікке 

бағытталуы 
DuFour (2004) 

Bolam et al (2005) 

Мұғалімнің 

дербестігінің 

болмауы 

 Bolam et al (2005) 

Айжан + + + + + 

Айгүл + + 

Диана + + + 

Анар + + + 

Махаббат + + + 

Сәуле + + + 

Зерттеу нәтижелері: мұғалімдердің МКҚ 
түсінуге кедергі келтіретін факторлар  



Қорытынды және болашақ зерттеудің 
алғышарттары  

• Зерттеуді 
жалғастыру 

 

• Бірнеше НЗМ 
базасында 
зерттеу  

 

• Мұғалімдердің 
МКҚ түсінуін 
кедергі келтіретін 
факторларлы 
тереңірек зерттеу  

• Мектептерде МКҚ тиімді  
дамыту жолдарын зерттеу  

 

• Мұғалімдерге көбірек 
дербестік беру 

 

• Мектептің даму мақсатын 
анықтауға мұғалімдерді 
қатыстыру  

 

• Мұғалімдердің кәсіби  
қажеттіліктері негізінде 
көбірек МКҚ ұйымдастыру  

 

• Іс-әрекеттегі зерттеу және 
лессон стади бойынша 
есептілікті азайту, 
сонымен қатар зерттеу 
жүргізу үшін уақытқа 
шектеу қоймау.  

 
• AR және LS 

бойынша көбірек 
тренингтер мен 
шеберлік сағаттарын 
ұйымдастыру   

 

• НЗМ мұғалімдердің 
кәсіби 
қажеттіліктеріне 
талдау жасауға, 
сонымен қатар 
сапалы зерттеулер 
жүргізу үшін  уақыт 
беру  
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Назарларыңызға 

рахмет! 

 
Сіздің сұрақтарыңыз... 


