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Қазақстандық мектептің жас мұғалімдерінің кәсіп таңдау факторларын және кәсіптік 
бірегейлік сипаттамаларын зерттеу
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Қазақстандық мектептің жас мұғалімдерінің кәсіп таңдау факторларын және кәсіптік бірегейлік 
сипаттамаларын зерттеу
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Бекіту кезеңі 
Тәжірибе кезеңі және 

мұғалімнің жеке басын 
қалыптастыру

Бейімделу Қолдау 

Әсер ету 
агенттері 

Әсер етудің 
ұтымды 

факторлары

Идеологиялық 
факторлар

Мұғалімнің 
жеке басын 

дамыту

Мамандық таңдау кезеңі



Қазақстандық мектептің жас мұғалімдерінің кәсіп таңдау факторларын және кәсіптік 
бірегейлік сипаттамаларын зерттеу.
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Зерттеу сұрағы:

Қазақстанның жас мұғалімдерінің 
кәсібін қалыптастыру және 

интеграциялау жүріп жатқан 
мотивациялық және идеялық өріс 

қандай?

Зерттеуді сұрыптау

Жас мұғалімдер арасынан 1163 
респондент (қалада 670, ауылдық 
мектептерде 493 жұмыс істейді. 

Бақылау тобының 680 респондент (5 
жыл және одан да көп жұмыс өтілі 

бар мұғалімдер)..

Зерттеудің құралдары:

Құрылымдық сұхбат, «мамандық 
таңдау және оны бекіту 

факторлары»

"Мұғалімнің кәсіби сәйкестігі" 
әдістемесі (Т. В. Богдановоа, М. А. 

Виднер және т. б.)

Зерттеу форматы

? Ф В Қ

Зерттеу фокусы

Мамандық таңдаудың негізгі мотиві, 
мамандыққа бекітілу мотиві, 

мамандықтағы тұлғаның дамуы
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Нәтижелер
Мамандық таңдау факторларында не өзгеріссіз қалды

Мамандық таңдауға әсер ететін 

факторлар

Аға буын 

мұғалімдері

(таңдау %)

Жас мұғалімдер (таңдау % )

Қала Ауыл 

1 Маған мамандықтың өзі ұнайды, 

балалармен  жұмыстанғанды 

ұнатамын

88 88 88

2 Тұрақтылықты көздейтін мамандық 

(мұғалімдер әрқашан қажет)

87 87 87

3 Әлеуметтік және мәдени өзін-өзі 

жүзеге асыру,  өз талантымды таныту 

мүмкіндігі

80 80 82
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Нәтижелер 
Мамандық таңдау факторларындағы оң өзгерістерге не жатады

Мамандық таңдауға әсер ететін фактор Аға буын мұғалімдері 

(таңдау % )

Жас мұғалімдер (таңдау % )

Қала Ауыл 

1 Мұғалімнің жоғары әлеуметтік мәртебесі және 

қоғамдағы мамандыққа деген құрмет
80 82 85

2 Мұғалімдердің жақсы және тұрақты қаржылық 

қамтамасыз етілуі
73 75 82

3 Мансаптық өсу мүмкіндігі 73 78 80

4 Мұғалімнің зияткерлік жұмысының 

тартымдылығы
80 83 88

5 Әлеуметтік және мәдени өзін-өзі жүзеге асыру, 

өз талантын таныту  мүмкіндігі
80 80 82

6 Мұғалім жұмыс істейтін кәсіби ортаның 

тартымдылығы
80 80 83

7 Мамандық таңдауым кездейсоқ, таңдаған 

мамандығыма  түсе алмадым
53 50 52
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Нәтижелер 
Мамандық таңдау факторларындағы жағымсыз өзгерістерге не жатады

Мамандық таңдауға әсер ететін 

фактор

Аға буын 

мұғалімдері 

(таңдау %)

Жас мұғалімдер (таңдау % )

Қала Ауыл 

1 Мен үшін беделді адамның мысалы 80 78 78

2 Ата-ананың әсері (мен мұғалімдер 

немесе оқытушылар әулетіненмін), 

ата-анам бұл мамандықты мен үшін 

маңызды деп  санады

68 67 67
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Нәтижелер 
Кәсіпті бекіту және кәсіби мансап траекториясының өзгеру ықтималдығын көру

Пайым Аға буын 

мұғалімдері

(%келісім 

дәрежесі)

Жас мұғалімдер 

(%келісім дәрежесі)

Қала Ауыл  

1 Мамандық бойынша жұмыс істеймін және оны дамытамын, мен ешбір 

жағдайда мектепті тастағым келмейді.
88 83 87

2 Мен мектепті мансаптық кезең ретінде қарастырамын. Білім берудегі 

менеджер мансабына қарай жылжуды жоспарлап отырмын
65 72 73

3 Мен мектепті кезең деп санаймын, тәжірибе жинақтаймын және оқу 

бизнесінде (жеке мектеп, репетиторлық орталық, білім беру орталығы) 

мансап құруды жоспарлаймын.

60 73 70

4 Мен мектепті ғылыми мансапта және университетте жұмыс істеуде 

ілгерілеу кезеңі деп қарастырамын. Мен біраз тәжірибе жинаймын   және 

диссертация жазуға университетке кетемін

55 63 63

5 Мен өзімнің талантымды басқа салада жақсы қолданғанша мектепте 

жұмыс істеймін, менде бұл бағытта идеялар бар
55 58 60

6 Мен мектепте не қалайтынымды түсінгенше жұмыс жасаймын 53 57 57
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Нәтижелер
Кәсіби сәйкестіктің аспектілері

Кәсіби сәйкестік компоненті

3 жылға дейін 

еңбек өтілі бар жас 

мұғалімдер

Бақылау тобы (5 

және одан көп жыл 

өтілі бар 

мұғалімдер)

1 Мамандық философиясы 4,9 5,0

2 Кәсіби білім мен дағдылар 4,4 4,7

3 Кәсіби рөлдер 4,8 4,9

4 Кәсіби қарым-қатынас 4,9 5

5 Әріптестермен өзара әрекеттесу 4,8 4,9

6 Кәсіби өкілдіктің мінез-құлқы 4,7 4,8
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Нәтижелер
Елдердің зерттеу әдістемені қолдана отырып  

"Мұғалімнің кәсіби сәйкестігі" (Т. В. Богданова, М. А. Виднер және т. б.)

Кәсіби сәйкестік компоненті Қазақстан

3 жылға 

дейін еңбек 

өтілі бар жас 

мұғалімдер

Қазақстан

Бақылау 

тобы (5 

және одан 

көп жыл 

өтілі бар 

мұғалімдер)

Рессей Латвия Беларусь 

1 Мамандық философиясы 4,9 5,0 5,3 5,2 5,2

2 Кәсіби білім мен дағдылар 4,4 4,7 4,7 4,8 5

3 Кәсіби рөлдер 4,8 4,9 4,9 4,8 5,2

4 Кәсіби қарым-қатынас 4,9 5 4,9 4,9 5,1

5 Әріптестермен өзара әрекеттесу 4,8 4,9 4,6 4,8 4,3

6 Кәсіби өкілдіктің мінез-құлқы 4,7 4,8 4 4,1 4,3



НАЗАРЛАРЫҢЫЗҒА РАҚМЕТ
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филиалының директоры, педагогика ғылымдарының кандидаты.

Есмагулова Гульнара Сергеевна, Орал қаласындағы Педагогикалық шеберлік орталығы 
филиалының менеджері, педагогика магистрі


