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Кіріспе

 2010 жылы ұлттық білім беру саясаты негізінде 2011–

2020 жылдарға арналған МБДБ қабылданданған

болатын. Оған сәйкес 2015 жылға дейін қазақстандық

білім беру жүйесі жаңа реформаларға көшу арқылы

дамыған елдердің модельдеріне сәйкес болуы керек

еді.

 Алайда Кеңес одағынан бастау алған дәстүрлі оқу

бағдарламасы (Fimyar, 2014; Steiner-Khamsi & Silova,

2008; Yakavets, 2014) сапалы білім берудегі

мәселелердің бірі еді. (PISA 2009 нәтижелері, ЭЫДҰ

зерттеулері).

 Бұл мәселені шешу үшін ҚР Білім және ғылым

министрлігі бастауыш және орта мектептерде

жаңартылған білім беру мазмұны атты жаңа

бағдарламаны енгізе бастады.

Жаңартылған бағдарламаны енгізу

кезеңдері

2016-2017 – 1 сыныптар

2017-2018 – 2, 5, 7 сыныптар

2018-2019 – 3, 6, 8 сыныптар

2019-2020 – 4, 9, 10, 11 сыныптар

Білім беру бағдарламасына енген 

өзгерістер:

 Оқу бағдарламасының

жаңартылған мазмұны

 Критериалдық бағалау

 Оқушыға бағытталған тәсіл

 Үш тілділік



Өзектілігі

 Мұғалімдер оқу бағдарламаларын жүзеге асыруда маңызды рөл атқарады, өйткені 
олар негізгі «өзгерту агенттері» болып саналады (Pristley, 2010, p.2). 

 Алайда, кейбір зерттеулер көрсеткендей (Гaски, 1989; Аюбаева, 2018) мұғалім  
әрдайым сенімі мен көзқарасына байланысты «өзгертушілердің» рөлін қабылдауға 
дайын емес.

 Хин мұғалімдердің көзқарасы және өзгерістердің тиімділігіне деген сенімі білім 
беру реформасының сәтті жүзеге асуына ықпал етуі мүмкін деп тұжырымдады (as
cited in Ungar, 2016). 

 Сондықтан жаңартылған оқу бағдарламасына мұғалімдердің идеяларын, 
сенімдері мен көзқарастарын анықтау және олардың көзқарастарының өзгеруіне 
әсер ететін факторларды табу өте маңызды болып табылады. 



 Бұл зерттеудің мақсаты - Ақтау қаласындағы жалпы білім беретін

мектептердің бірінде жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізу

туралы мұғалімдердің пікірлерін талдау; мұғалімдердің жаңа тәжірибенің

жүзеге асырылуына қаншалықты қанағаттанатынын айқындау ;

мұғалімдердің жаңартылған оқу бағдарламасына деген көзқарастарына

әсер ететін факторларды анықтау.

Зерттеу мақсаты



1. Мұғалімдер жаңартылған білім беру бағдарламасы мен жаңа 

тәжірибенің жүзеге асырылуына қаншалықты қанағаттанады?

2. Жаңартылған білім беру бағдарламасын енгізуге қатысты 

мұғалімдердің пікірі қандай?

3. Жаңартылған білім беру бағдарламасына қатысты мұғалімдердің оңды 

көзқарасының қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді?

Зерттеу сұрақтары



Әдебиетке шолу

Майкл Фуллан бойынша 

Жаңа білім беру 

бағдарламасын сәтті 

жүзеге асыру 

компоненттері (Fullan, 

2007; Sparks, as cited in

Lynch, 2014) 

Оқытудың әдіс-тәсілдері

Мұғалімдердің жаңа 
білім беру 

бағдарламасына 
қатысты көзқарасы

Оқу материалдары мен 
ресурстар



Мұғалім көзқарасының өзгеруі

Кәсіби даму

Сыныпта 
жаңа 

әдістерді 
қолдану

Оқушылар
дың

үлгерімінде
гі өзгеріс

Мұғалім 
көзқарасын
ың өзгеруі 

Мұғалімдердің көзқарасы мен сенімін өзгерту кез келген 

реформаны тиімді жүзеге асырудың негізгі, құрамдас (Iskandar, 2015; 

Makenzie & Lawler, 1948; Ornstein & Hunkins, 2018) және өзгертуге келетін ең қиын 

компоненті болып табылады (Fullan, 2007; Sparks as cited in Lynch, 2014).    

Мұғалім көзқарасының өзгеру моделі (Guskey, 1989)



Әдістеме

Зерттеу дизайны: түсіндірмелі дәйекті 
аралас зерттеу дизайны 

 Бұл «бірінші кезеңде зерттеуші сандық деректерді 
жинақтайтын, нәтижелерді талдайтын және нәтижелерін 
екінші сапалық кезеңді жоспарлау үшін пайдаланатын 
екі кезеңдік жоба» (Creswell, 2014, p.224)

Зерттеу ортасы: Ақтау қаласының орта 
мектептерінің бірі, Маңғыстау облысы, 
Қазақстан



Әдістеме

Сандық

 Іріктеу: жалпы халықтық іріктеу. Белгілі 
бір сипаттамалары бар популяцияны
зерттейді (Rai& Tapha, n.d.)

 Қатысушылар: 5-8 сынып аралығындағы 
жаңартылған бағдарлама бойынша сабақ
беретін 42 мұғалім (жалпы саны 64)

 Деректерді жинау әдістері: Qualtrics
платформасында әзірленген онлайн 
сауалнама, (Қаңтар, 2019):
• Жалпы сұрақтар;

• 1-ден 5-ке дейінгі рейтингтік шкаламен 
жаңартылған оқу жоспары туралы 
мәлімдемелер (1 -“толығымен келіспеймін”, 5 -
“толығымен келісемін”)

• Бірнеше ашық сұрақтар

 Деректерді талдау: сипаттамалық талдау

Сапалық

 Іріктеу: максималды іріктеу үлгісі. 
Критерийлері: қөзқарастар, пәндері, 
педагогикалық тәжірибесі әртүрлі 
мұғалімдер (сауалнама нәтижесі 
бойынша)

 Қатысушылар: 8 мұғалім (4 мұғалім оң
көзқарасты, 4 мұғалім теріс көзқарасты)

 Деректерді жинау әдістері: 8 семи-
структуралық интервью (әр мұғаліммен 1 
интервью) (Ақпан, Наурыз, 2019)

 Деректерді талдау: Қолмен кодтау
• Бірінші кезеңі: сипаттамалық кодтарды құру

• Екінші кезең: тақырыптық кодтау



Мұғалімдердің оқу бағдарламасының
мазмұнына көзқарасы:

Statements SD D N A SA M SD 

Пәнаралық тақырыптар оқу мақсаттарына 

жетуге көмектеседі.

2.4 14.3 19.0 59.5 4.8 3.50 .890

Жаңа оқу бағдарламасы оқушылардың 

дағдылары мен біліктіліктерін арттырады

11.9 4.8 19.0 59.5 4.8 3.40 1.083

Оқу бағдарламасы оқушылардың 

дүниетанымын қалыптастыруға көмектеседі

9.5 11.9 14.3 59.5 4.8 3.38 1.081

Берілген оқулықтар тақырыптық бағдарлама 

мен бағалау жүйесіне сәйкес келеді

7.1 16.7 11.9 59.5 4.8 3.38 1.058

Пәндердің мазмұны оқу мақсаттарына 

сәйкес келеді.

14.3 11.9 11.9 57.1 4.8 3.26 1.191

Жаңа оқу бағдарламасы ескі оқу

бағдарламаларына қарағанда дағдыларды

көбірек дамытады

16.7 14.3 11.9 52.4 4.8 3.14 1.241

Оқу материалдарының деңгейі оқушылардың 

жасына сәйкес келеді

11.9 19.0 14.3 52.4 2.4 3.14 1.138

Жаңа оқу бағдарламасының мазмұны 

көптеген оқушыларды қызықтырады

16.7 16.7 9.5 54.8 2.4 3.10 1.226

Сағат саны оқу жоспарының мақсаттары мен 

міндеттеріне қол жеткізуге жеткілікті

11.9 31.0 4.8 52.4 0 2.98 1.158



Мұғалімдердің бағалау жүйесіне көзқарасы
Statements SD D N A SA M SD

Мен критериалды бағалауды толықтай қолдана 

аламын

7.1 0 31.0 59.5 2.4 3.50 .862

Әр оқушыға тиімді кері байланыс бере аламын. 11.9 4.8 23.8 54.8 4.8 3.36 1.078

Бағалау жөніндегі нұсқаулықтар менің жұмысым 

үшін пайдалы

4.8 21.4 9.5 64.3 0 3.33 .979

Кері байланыс - оқушылардың үлгерімін 

жақсартудың өте тиімді құралы

4.8 9.5 16.7 66.7 2.4 3.23 .890

Барлық оқушылар оқу мақсаттарын түсінеді және 

оларға жету үшін жұмыс жасайды

7.1 16.7 26.2 50 0 3.19 .969

Тоқсан бойынша жиынтық бағалау  оқушылардың  

нақты білімін көрсетеді

7.1 28.6 19.0 42.9 2.4 3.05 1.058

Бөлім бойынша жиынтық бағалау  оқушылардың  

нақты білімін көрсетеді

7.1 35.7 9.5 42.9 4.8 3.02 1.137

Критериалдық бағалау оқушылардың шынайы 

білімін көрсетеді

11.9 35.7 11.9 40.5 0 2.81 1.110

Жақсы кері байланыс беру үшін менің уақытым 

жеткілікті

7.1 42.9 11.9 38.1 0 2.81 1.042

Дәстүрлі бағалауды қолданбай оқушылардың 

күнделікті үлгерімін бақылау оңай

11.9 42.9 14.3 31 0 2.64 1.055
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disagree

Agree

Жаңартылған білім беру 
бағдарламасын енгізу дұрыс шешім 

болды деп санаймын.

I believe that introduction of the upgraded curriculum was the right decision

M=3.10

SD=1.055



Зерттеу нәтижелері
Жаңартылған оқу бағдарламасын іске асырудағы мұғалімдердің пікірлері

компонент Жағымды көзқарастар Жағымсыз көзқарастар

Мазмұндағы 

өзгерістер

• Жоғары деңгейлі ойлау қабілеттерін дамытуға 

көп көңіл бөлінеді;

• Теорияға қарағанда практикалық жұмыстардың
көп болуы (тәжірибесі аз мұғалімдер)

• Пәнаралық байланыс

• Оқушылар оқыту мақсаттарына мән бермейді

• Жаңа тақырып бойынша мәліметтің аз болуы 

(тәжірибесі мол мұғалімдер)

• Грамматикаға аз уақыт беріледі;

Бағалаудағы 

өзгерістер

• Оқытушылар жиынтық бағаны қанағат тұтады, 

себебі ол нақты балл сандарына негізделген,

• егер тапсырмалар бөлім немесе тоқсанда 

қамтылған тақырыптарға сәйкес жасалған болса, 

БЖБ және ТЖБ нәтижелері оқушылардың нақты 

білімін көрсетеді. 

• Күнделікті бағалардың жоқтығы оқушылардың
үлгерімін  бақылауды қиындатты;

• Оқушылар сабаққа дайындалуды тоқтатты;

• Оқушылар да, олардың ата-аналары да 

қалыптастырушы бағалаудың мақсатын 

түсінбейді

Оқыту 

тәсіліндегі 

өзгерістер

• Оқушыға бағытталған оқыту тәсілі сабақта 

оқушылардың белсенділігін арттырды (тәжірибесі 

аз мұғалімдер)

• Мұғалім барлығын түсіндіруге міндетті емес, жай 

ғана бағыт бағдар береді. 

• Жаңа тақырыпты оқытушы үйрету керек 

(тәжірибесі көп мұғалімдер)

• Оқытудың жаңа әдістері НЗМ, лицейлер немесе 

гимназиялар жағдайында қолданылады, бірақ
мемлекеттік мектептерде емес;

• Оқытудың жаңа әдістері сыныпты басқаруда 

қиындықтар туғызады

Ағылшын 

тілінде 

оқыту

• Кәсіби дамуға мүмкіндік

• Оқушылар тілдік құзыреттілектерін арттыра 

алады. 

• Сөйлеу дағдысының болмауына байланысты 

ағылшын тілінде сабақ жүргізудегі қиындықтар

• Мұғалімдер мен оқушылардың дайын болмауы 

• Үш тілде білім беруге көшу біртіндеп жүргізілуі 

керек



Зерттеу нәтижелері

Қолдайтын факторлар

 Қосымша білім беру курстары мен 
семинарлар

 Мектептегі мұғалімдер 
арасындағы ынтымақтастық: 
семинарлар, тәлімгерлік, бірлесіп 
сабақты жоспарлау

 Университет тәжірибесі

 Методикалық көмек (смк және
bilimland секілді онлайн
ресурстар)

Кедергі келтіретін факторлар

 Білім беру ресурстарының жетіспеушілігі 
(ескірген оқу жабдықтары, АКТ-ның
жоқтығы, зертханалардың жоқтығы, 
Интернетке қосылудың болмауы, 
оқулықтардың күрделілігі)

 Оқушылардың әртүрлілігі мен санының көптігі 
(бір сыныпта 28-30 оқушы; қабілеттері, 
деңгейлері,  әлеуметтік жағдайы  әртүрлі 
оқушылар)

 Ата-аналар белсенділігінің төмен болуы

 Оқу ресурстарының жетіспеушілігі 
салдарынан жұмыс жүктемесінің артуы; 
уақыт тапшылығы

 Жоғарыдан қысым

 Ескі оқу бағдарламасына ностальгия

Жаңартылған білім бағдарламасын іске асыруға әсер ететін факторлар



Талқылау

Гаски бойынша(1989):

1) Жаңа әдістерді сабақтарында 
қолданады Мұғалімдер өздерінің
педагогикалық тәжірибелерін 
біліктілігін арттыру арқылы 
жетілдіреді

2) Жаңа әдістерді сабақтарында 
қолданады

3) Оқушылардың үлгерімін 
бақылайды;

4) Мұғалімдердің көзқарастары 
өзгереді

Сызықтық, нәтижелер дәйектілігі, 

рефлексивті емес, циклдік емес, 

кедергілер есепке алынбайды

Зерттеу нәтижелері бойынша:

 Курстардан өтпеген мұғалімдер 

бар, бірақ соған қарамастан оң
пікірлері қалыптасқан;

 Жаңа әдістерді қолдануға 

тырысады;

 Жаңартылған бағдарламаны 

қолдануда қиыншылықтар 

кездестіреді;

 Оқушылардың үлгерімінде 

жағымды және жағымсыз 

өзгерістер кездеседі;

 Мұғалімдердің көзқарасының
өзгеруі

Бірізділік жоқ, барлық компоненттер 

бір-бірімен әрекеттесе алады



Жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша мұғалімдердің
көзқарастарының қалыптасуына қандай факторлар әсер етеді?



Шектеулер 

 Шағын көлемді зерттеу

 Зерттеу бір ғана мектепті қамтыды

 Зерттеу тек қана мұғалімдердің көзқарасын қарастырды

 Нәтижелер жаратылыстану-математика бағытындағы пән мұғалімдердің көзқарастарына 
негізделген

Ұсыныстар 

 Үш тілде білім беруді кезең-кезеңімен енгізу

 Білім беру ресурстарымен жеткілікті түрде қамтамасыз  ету 

 Мектеп пен ата-ана арасындағы қарым-қатынасты жақсарту

 Ауқымды зерттеу жүргізу

Қорытынды



NAZARBAYEV UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF EDUCATION

Сұрақтар?
Назарларыңызға рахмет!
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