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Алғы сөз 

   

  Қосымша білім қолданыстағы білім жүйесі шеңберiнде  жалпы 

білім беруді кеңейтуге (оны тереңдетуге, жетілдіруге) адам баласына 

жол ашумен  қатар өз өмiрiнiң мағынасын іздестіруге құқық береді.  

 Үкiметтің бiлiмді жаңғырту стратегиясы жаңашаланған білім 

мазмұнының негізінде «түйінді құзыреттiлiктер» болатынын болжайды. 

Құзыреттіліктер мектептегі  оқу үдерісінде ғана емес, жанұяның, 

құрдастарының, жұмыстың, қосымша білім әсерінен де қалыптасады. 

2015 жылы мемлекеттік жалпы білім беру стандарты дербес 

өздiгiнен даму, коммуникативтік дағды, ақпарат пен технологияларды 

басқара алу,  мәселенi шешу білімдерін, кәсiпкерлікті және 

креативтілікті қалыптастыратын дербестiкті қамтамасыз ететiн 

нәтижелерге бағытталады. 

Жалпы мақсат жалпы орта бiлiмнiң мақсаты арқылы 

нақтыланады. Орта бiлiмнiң мақсаты білім алушының білім алуға 

қабілеттерін, оқу барысында және кез келген өмірлік жағдайда алған 

білімді шығармашылықпен қолдануға,түйінді және пәндік құзыреттілік 

арқылы өзін-өзі дамытуға және өзін-өзі басқаруға дайындығын 

қамтамасыз ету болып табылады. 

Базалық құзыреттіліктер тұлғаның қырларын мiнездейдi, білім 

алушылармен бірге қоғамда  өз өмiрiн тұрғызуға , әлемнiң бiр бөлiгi 

ретінде өзiн ұғынуға мүмкiндiк туғызады. Олар әрбiр адамның тiршiлiк 

әрекетiнiң өмiріндегі бағдары ретінде қалыптасады, сонымен бiрге орта 

бiлiмнiң рөлiн күшейтуге негiзделеді.  

Басты құзырлар құндылықтар мен мотивтерді қалыптастыру үшiн 

алғышарттарды құрастырады, сонымен бiрге адамның тiршiлiк 

әрекетiнiң әлеуметтiк және жүрiс-тұрыс нормаларының дамытуға; әрбiр 

бiлiм беретiн сала бойынша күтiлетiн нәтижелерді анықтаудың негізі 

болады. [3]  

Жалпы орта бiлiм бiтiрушiсiнiң құзыреттіліктері оның бiлiм 

жетістіктерінің индикаторы болып табылады. Осыған байланысты 

мемлекет бітірушінің бойындағы дайындық деңгейін (тұлға сапасын) 

анықтайтын төмендегі басты құзыреттіліктерді көрсетеді: 

- басқарушылық – мәселені шешу қабілеті, өз іс-әрекетінің 

нәтижесін жоспарлау және жетістіктерге жету үшін алгоритм құру, 

басқа адамдардың көздеген мақсатымен өз ісінің мақсатын салыстыру; 

өз іс-әрекетінің нәтижелерін бағалау және жауапты шешімдерді 

қабылдау; 

- ақпараттық – өмір бойы оқу қабілеті, өз бетімен білім алу және 

меңгеру, жаңа тапсырмаларды орындауда біліміндегі олқылықтарды 

табу, ақпараттық ізденіс жасау, кез келген ақпарат тасымалдау 

көздеріден ақпаратты ағыту. Өз іс-әрекетін жоспарлауда және өз іс-
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әрекетін іске асыруда ақпаратты қолдану, мағынасы түсінікті 

ақпараттың негізінде ұғынықты шешім қабылдау; 

- коммуникативтік – коммуникацияға қабілеттілігі, қазақ, орыс 

және ағылшын тілдерінде коммуникативті қамтамасыз ету, диалог 

(полилог)  құрғанда қажет ақпаратты алу, өз көзқарасын ұсыну және 

өркениетті түрде оны қорғау, басқа адамдардың құндылықтарының 

әртүрлі ұстанымдарын (діни, этникалық, кәсіптік, тұлғалық т.б.) 

сыйлау, мойындау;  

- технологиялық – технологияларды қолдану қабілеттілігі, оның 

ішінде ғылыми, ақпараттық-коммуникациялық, сандық технологиясын 

жоғары қолданушының деңгейінде қолдана алу; 

- әлеуметтік – әлеуметтік қарым-қатынасқа түсу қабілеті, 

әлеуметтік топтағы және басқа адамдардың қызығушылықтарына 

сәйкес өз алдына қойған мақсатын салыстыруға дайындық, өз 

уақытында қоғамның қазiргi құрылымын түсіну және рухани-

адамгершiлiк құндылықтар және әлеуметтiк бағдарлардың негiзiнде 

өздігінен әрекет ету қабілеті, дүниежүзілік бiрлестiктiң бір мүшесі 

екенін сезіну, коммуникабельді болу, әртүрлі әлеуметтік топтармен 

қатынас құру, әртүрлі салада бірлесе жұмыс істеуге, әртүрлі 

ахуалдардан, кез келген даулы жағдаяттардан шығу немесе оны 

тоқтатуға икемді болу; 

- азаматтық – саяси және азаматтық жауапкершілікке дайындық, 

өзі үшін, өзінің жанұясы мен Отаны үшін қазақстандық сезімдер мен 

мәдени құндылықтардың негізінде жауапкершілікті қалыптастыру; 

- тұлғалық -  себепке қабiлеттiлiгi, өзін жетiлдiруге, өз тағдырын 

өзi шешуге, өз дегенiн iске асыруға, салауатты өмiр салтының 

нормаларын сақтауға, өмiр сүру, мамандықты таңдаудағы 

жауапкершілікке, өз бетімен адамгершiлiктiк, парасат, мәдени 

деңгейдің дамуымен шұғылдана білуі. 

Үкiмет стратегиясының бiлiмнiң жаңашаландыруындағы басты 

міндеті жаңа сапаның табысы - қазiргi жылдам құбылмалы әлеуметтiк-

экономикалық жағдайында  тұлғаның талаптарына  жауап беретiн 

сападан тұрады. Бұл талаптар орта мектеп бітірушісінің ақпараттық 

қоғам жағдайында өзiн жүзеге асыруға мүмкiндiк беретiн 

құзыреттiлiктердiң, әмбебап жүйенiң жетістіктеріне негізделінеді. [5] 

Ақпараттық қоғамда мәдени және әлеуметтік-экономикалық 

құндылықтар жүйесін өзгертетін жағдайы өзгереді. 

Сәйкесiнше жоғарғы құндылыққа – адамға, өз шығармашылық 

потенциалын табиғатпен, қоғаммен бірге iске асыруды бағдарлайтын 

бiлiм жүйесiнiң идеологиясы өзгередi. Осыған байланысты білім 

саласында субъектік жолды, әрбiр бала шеңберiнде  мектеп және 

мектептен тыс өмiрiн өзі таңдау және құрастыру белсенділігін жүзеге 

асыру керек. Сонымен бiрге педагогтердің рөлдерi де айтарлықтай 
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өзгередi. Педагог әрбiр баланың зияткерлiк және тұлғалық дамуын, 

траекториясын жобалауға, оның құзыреттiлiктерiн дамытуға өту керек. 

Қосымша бiлiм берудің қазiргі жағдайдағы басты міндеті білім 

алушының дайындық  үдерісінде қабілетімен және қоғамның 

талабымен, оның қызығушылығына сәйкес тұлғалықты дамыту. Сол 

себепті қосымша білім беру жалпы білім берумен қатар, тұлғаның жан-

жақты дамуына қажетті және маңызды факторы болып табылады. 

Бәсекеге қабілетті болу үшін аудандық еңбек сұранысына ие болған 

мамандықты игеру ғана маңызды емес, сонымен бірге біліктіліктің 

нақты деңгейіне жету, кәсiби қызметтің мәдениетін меңгеру де 

маңызды. 

Адамдардың көбісі өз кәсiби мәселелерін, тiршiлiк 

қиындықтарын ұғынбайды, мәселенің бар болуын терiске шығарады; 

бұл оны тиiмдi тәсілмен шешуге кедергi келтiредi. 

Сондықтан қосымша бiлiм беру үдерісіндегі әрбiр білім 

алушының құзыреттiлік деңгейін дамытуды зерттеу керек, соның 

iшiнде әлеуметтiк-тұлғалық құзыреттілік, пәндік құзыреттiлiктiң 

компонентiн қалыптастыру да бар. [2] 

Тұлғаның әлеуметтік  құзыреттілік сұрақтары – бұл тек қана 

теория емес, бірақ қоғамның талаптарын құру шешіміне байланысты 

жеке фактордың алға қарай жылжуын бірінші орынға қоятын 

тәжірибелік мәселе де емес.   

 Бұл мекеменiң бiлiм беретiн оқу үдерісінде құзыреттілікті 

қалыптастыру мәселесiнiң өзектiлiгiн ескертеді. 

Алға қойылған мақсаттың жетістігі,  егер білім алушының 

құзыреттілігі тек мектепте ғана қалыптасып қоймайтын айғағы 

ескерілсе: білім алушының нақты жаңа даму векторын балалардың 

қосымша білім беру жүйесі қамтамасыз етуі мүмкін.  

Әдістемелік нұсқаулықта қосымша білім беру жағдайында 

құзыреттіліктің теориялық мағынасы айқындалады, «Құзыр» және 

«әлеуметтiк-тұлғалық құзырлар», сондай-ақ ғалымдардың және 

педагогтердің балаларға қосымша білім беру жағдайында негізгі 

құзыреттіліктердің қалыптасуы туралы ғылыми еңбектеріне шолу 

жасалынды. 

Әдістемелік нұсқаулықта қосымша білім беру тұрғысынан білім 

алушының құзыреттiлiктерін дамытудағы рөлi ашылады, сонымен бiрге 

танымдық және пәндiк қызметтегi әртүрлi жас шамасындағы білім 

алушылардың құзыреттiлiктерiн қалыптастыру, әлеуметтiк-мәдениеттi, 

азаматтық және ақпараттық-коммуникативті саласы мен құзыреттілік 

бойынша мәліметтер көрсетілген. 

 

 

 



6 

 

1. Қосымша білім беру жағдайында құзыреттіліктің 

теориялық дәйектемесі 

 

1.2 «Құзыр» және «әлеуметтiк-тұлғалық құзырлар» 

ұғымдар мінездемесінің мәні 

 

 

«Құзыреттілік» сөзі Websterдың сөздiгiне сәйкес, сауаттылықтың 

синонимі 1569 жылы пайда болды. Бұл ұғымның интерпретациясы 

уақыт өткенде өзгердi.  

XX ғасырдың екiншi жартысында функционалдық сауаттылық 

ұғымы сауаттылық дағдыға байланысты қолданыла бастады. 1980-1990 

жылдары сауаттылықтың анықтамасы жаңа технологиялар мен ақпарат 

құралдарының әсерiнен, жаһандану сияқты кеңiнен қалыптаса бастады. 

2002 жылы БҰҰ Бас Ассамблеясымен, «адам құқығының негізін 

қалайтын» және «өмірлік дағдыларын» алу үшiн ең маңызды мәнi 

болатын «Он жылдық» сауаттылық туралы шешімі қабылданды. 

XXI ғасырда сауаттылық деп  – қоғамдық білімнің пайда болуы 

оқытудың мақсатын нақтылауға әкелген үлкен мақсатты түсіне 

бастады. 

Бiлiмнiң мақсаттары «құзыр» және «құзыреттiлiк» жаңа 

түсiніктерді өзектендірді. 

«Құзыреттiлiк», «құзыр» мағыналары педагогикалық терминдер 

қатарына кірді, қоғамның әлеуметтік тапсырысының нәтижелі білімін 

құрастырды. [1] 

Қазақстандық білім беру жүйесі дүниежүзіндегі дамудың 

әсерінен, білімнің стратегиялық мақсатының жаңаша көзқарасына, 

өскелең ұрпақты әлеуметтік-экономикалық өмірлік жағдаяттарының 

өзгеруінен жаңартылады. 

Қазіргі қоғамның маңызды міндеті бәсекеге қабілетті жаңа 

буынды  тәрбиелеу. Осыған байланысты тәрбие, білім беру үдерісі 

адамды тек тұлғалық дамуының құралы ретінде ғана емес, қоғамның 

мүшесі ретінде де қарайды. Әлемдік білім үдерісінің жаһандануы, 

әлеуметтік жауаптылықты  еркін таңдау  және іске асыру  қабілеті бар 

тұлғаның қажеттілігін өзектейді.  

 Білім саласындағы құзыреттілік – бұл қоғамның талабына сәйкес 

білімді жүзеге асыруға деген талпыныс. Қосымша білім беру жүйесіне 

білім саласындағы құзыреттілікті енгізгеннен бері мамандарды 

дайындаудағы сапаның өзеру мүмкіндігін  байланыстырады. 

Педагогикалық білім берудің білім сапасымен шектелмей, оның 

қорытындысын бағалау қазіргі кезде өзектілікті талап етеді.  

Құзыреттіліктің негізі – жеке жетістіктері мен қажеттіліктерін сезіну, 
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адамның қоршаған ортамен бірге қарым-қатынасының өнімді және 

тиімді қабілеті түсіну. [9] 

Тұлғаның кәсіби үдерісін көп жағдайда оның біліктілігімен, 

кәсіптік құзыреттілігімен байланыстыра қарастырады. Білім 

саласындағы құзыреттілік соңғы жылдары әйгілі бола бастады. 

Е.В.Бондаревская оның желілік теорияға қатысуын тоқтатып, соңғы 

кезде қоғамның мүшесіне, білім саласының концепциялық негізінің 

рөліне айналғанын атап өткен. 

Іскерлік-құзыреттілік тәсілі  білім алушылардың 

ақпараттылықтарын бірінші орынға қоймайды, оның танымындағы 

мәселелерді шешу; жаңа технологияларды меңгеру; адамдардың 

қарым-қатынасын, өз істерін бағалауды, өмірлік жағдаяттарға 

рефлексия жасау, өзін ұйымдастыру, өмірлік таңдауларын, 

жағдаяттарды шешу қабілеттерін көздейді. [3] 

Құзырлық және құзыреттілік білім нәтижесі сапаның бағалық 

бірлігі негізінде қаралады. Кәсіптік қызметтің әртүрлі саладағы күрделі 

құрылымымен және зерттеушілердің әртүрлі теориялық 

айырмашылықтарына байланысты психологиялық-педагогикалық 

әдебиеттерінде бұл түсініктер бір қалыпты қаралмаған.  

 Сонымен, құзыреттілік  субъектінің қоғамдық-тәжiрибесін  

ұйымдастыру ретінде қарастырылады (Ю.Н. Емельянов); адамның 

құзыреттiлiктерінде бiлiнетiн ішкі, потенциалдық, психологиялық 

жаңадан пайда болуы (И.А. Зимняя). Э.Ф.Зеер құзыреттiлiктердiң 

астында «теориялық мазмұнын және эмпириялық бiлiмдердің 

мазмұнды жинақтау, көрсетілген ұғымдардың түрлері, әдіс-тәсілдері, 

жағдайлары», құзырлардың астында- «кәсiби қызметтiң өнiмдерін 

қамтамасыз ететiн жинақталған іс-әрекет түрлері,» деп түсiнедi. [4,6] 

А.В.Хуторскийдің түсінігі бойынша құзырлық тұрғысынан 

құзыреттіліктің қалыптасуы «тұлғаның қабілеттер жиынының бір-

бірімен байланысы (білім, білік, дағды, әдістердің қызметтері)», қажетті 

пәндік шеңбер мен үдерістердің ара қатынасы, өнімнің қызметі 

сапасына сай болуы керек. 

  Құзырдың тұрғысынан құзыреттілік мазмұнын мынанадай 

формуламен көрсетуге болады:  

Құзыреттілік = міндет+білік+дағды+қызметтiң тәжiрибесi. 

Білім беру саласындағы құзыреттілік – бұл білім беру 

үдерісіндегі білім, қабілет,  тұлғаның кәсіптік сапасы мен 

әлеуметтік маңыздылығын байланыстыру. 

Құзыреттiлiктiң әсер ету белгiлерi жиi «бейiмделгiштiк», 

«табыс», «жетістік», «түсiну», «нәтижелiлiк», «иелiк», «сапа» және 

«сан» секілді тиiмдi сөздер арқылы суреттеледi. Құзыреттiлiк, құзыр 

ұғымдары төмендегідей түсiндiріледі: 

• бiлiм қызметіндегі (жүйе ) жиынтық; 



8 

 

• жеке келбеті, тұлғалық қасиеті және сапасы; 

• қызметке дайындығын көрсету; 

• қойылған міндеттерді шешуге бағытталған қабiлеттiлiктің 

қажеттiлігі; 

• бiлiмнiң интеграцияланған бүтiндiгi, кәсіптік қызметін 

қамтамасыз ететін қабілеті мен дағдылары, адамның тәжірибе жүзінде 

өзінің құзыреттілігін жүзеге асыру, мотивациялық қабілеті; 

• iскерлiк бiлiмдер, оқу, дағдылар, тәжірибе (адаммен меңгерілген 

бiртұтас жеке әсерлер, әдiстер және міндеттердің шешiмiн қабылдауы) 

сонымен бірге тұлғаның мотивациялық және әсерленушілік-ерік 

шеңбері; 

•  олардың тәжірибеде талпыныс пен қабілетін (дайындық) 

көрсетуі өзінің потенциалын (білім, білік, тәжірибе, жеке қабілеттері 

және т.б) іске асыру   кәсiби және әлеуметтiк салада табысты 

шығармашылық қызметі үшiн (өнiмдi),оның әлеуметтік маңыздылығы 

және өзінің қызметіндегі нәтиже үшін жауапкершілік, оны тұрақты 

жетiлдiру қажет және т.б. 

Бiлiмнiң құзыреттілігі туралы Қазақстанда тұңғыш рет 2004 

жылғы 11 қазандағы 2005-2010 жылдарында бiлiмді дамытуды 

Мемлекеттiк бағдарламада мәлiмделген. 

 Қазақ академиясының ғалымдарының тобы М.Джадрина, 

Н.Н.Нұрмұхаметов, С.Мұқанова, С.Клыкова, Р.А.Сулейменова және 

тағы басқалары - бiлiмдегi құзыреттілік негiзде келесi анықтамаларды 

ұсынды: 

базалық құзырлар – білім алушылардың ересек өмiрдегi рөлiне 

дайындық, азаматтық құрылымдағы рөлді ойнауға дайындық, білімді 

жалғастыруда өмiр бойы білім алуға дайындық; 

құзырдың негізі – мәселе ахуалының шешiмi үшiн өзінің 

потенциалдық мүмкіндіктерін (оқу, тiршiлiк) мобилизациясына 

қабiлеттiлiгi; нақты контексттегi мақсатқа жету үшiн өмірлік 

тәжірибесін, алған білімдерін, біліктілігін және дағдыларын 

интегралдау қабілеті. 

Д.Кулибаева, К.К.Жампейiсова, У.Б.Жексенбаева, К.Ж.Аганин 

тағы басқа ғалымдар бiлiмдегi құзыреттiлiктердi дамыту, сонымен бірге 

білім алушының бiлiмдерiндегі жүйе сапасын көтеру тиiмдiлiктерін 

қараған.[1] 

Әлеуметтiк-тұлғалық  құзырлар -  бұл адамның басқа 

адамдарға тұлға ретінде қарым-қатынасы, топпен және қоғаммен өзiне 

қатысты құзырлардың жиынтығы. Ол тұлғалық қабілеттермен 

өрнектеледі. 

1. Дербес (тұлғалық), бұл психикалық және физикалық 

денсаулықты сақтау дайындықты қарайды, өз біліктілігін арттыру, өзін-

өзі тану, өздігінен даму қажеттiлігі. Оның құрамына: өзiндiк жұмысқа 
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дайындық, өз уақытын басқару, қызметiн жоспарлап ұйымдастыру; 

тұрақты өздігінен даму, жеке стратегиялық және кәсiби дамыту мен 

оқыту қабілетін құру. 

2. Коммуникативтік, ауызша және жазбаша қарым-қатынаста 

әртүрлi тiлдерді меңгеру,   соның iшiнде Интернет желісі арқылы басқа 

қоғам мүшелерiмен өзара әрекеттесуге  дайындық. Оның құрамында: 

кәсiби қарым-қатынастың тәсілін меңгеру; тұлғааралық қатынастарды 

орнату, топпен бірге жұмыс жүргізу, даулы жағдайларды 

құрастырушылықты шешу жолдарын оң көзқараспен қарау. 

3. Ақпараттық, мультимедиа технологияларын меңгеру, 

ақпараттық қолдану мүмкiндiктерiн түсiну, БАҚ-пен туындалатын 

мәлiметке сыншылдық көрсету. Оның құрамында: мәлiметтi өз бетімен 

жинау, сақтау, талдау, өңдеу ( қорытынды жасау, болжау жасау, әр 

түрлi мәлiметтердiң синтезi арқылы жаңа бiлiм алу) және ақпаратты 

жеткізу; дербес компьютердiң программалық қамтамасыз етуi және 

кеңсе техникасын еркiн қолдана білу. 

Бұл құзырлардың құрылымына білім алушылық, 

ұйымдастырушылық, дербестiк, жауапкершiлiк, өзiн-өзi бақылау және 

жоспарлау,тұлғаның  қажеттiлігі, адамгершiлiк, ортақ мәдениет 

құндылығындағы парыз, сенiмдiлiк, сезiмталдық, шыдамдылық, 

толеранттылық кiредi. 

Әлеуметтiк-тұлғалық құзырлар «Мен-Біз» және «Мен-Мен» 

салаларына жатады. Балалық шақтың мерзiмiндегі әлеуметтiк-тұлғалық 

құзыреттiлiк – бұл тұлғаның интегративті мінездемесі, білім, білік және 

дағды жүйесін көрсетеді, әлеуметтiк кеңiстiктегi өз мiнез-құлқын 

моделдеу және бағдарлау қажеттiлігі, айналамыздағы шындықты дұрыс 

қабылдау; әлеуметтiк жағдаятты есепке ала отырып айналадағы 

адамдармен қарым-қатынасты орнату жүйесін құру. [8] 

Құзыреттіліктерді қалыптастыру тәжірибелік және зерттеушілік 

міндетін шешетін үдерістерде, оқытушымен бірлесе немесе оның 

басқаруымен алынған және жаңа үдерістерде іске асады. Білім 

алушылардың әлеуметтiк-тұлғалық құзырларының дамуы арнайы 

ұйымдастыру-педагогикалық жағдайында  табыстырақ болады. 

Келесі технологияларды қолдануды ұсынамыз: 

1. Дамыту технологиясы және  оқыту әдістері, тұлғаның кәсіптік 

дамуына бағытталады, тәжiрибе жинақтауы; бiлім беру үдерісінде 

алған білім, білік, дағдыларын белсендіру және біріктіру. 

2.  Дербес, коммуникативтік құзырларын құрастыру және 

дамытуда жүйке диагностика және тренингтiң қолдану әдiстерiнде 

үлкен ықпал болады. Жүйке диагностика өздiгiнен таныстыру үдерісіне 

жағдай жасайды: тұлға сипатының құрылымы, мінез-құлқы, өзіндік 

қатынасы, өздiгiнен бағалау ерекшелiктерiн зерттеуi, кері сапалар 
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өзгерiсiнiң әдiстерiн анықтайды. Тренингтiң әдiсi  тұлғаның оң сапасын 

жетілдіріп, кері көзқарасын жояды. 

3. Ақпараттық құзырды қалыптастыру және дамыту үшiн 

жобалау әдісі қолданылады, ол әртүрлi пәндердiң зерттеуінен алған 

білімді интегралдауға мүмкiндiк береді.  Ақпараттық-iздеу, мәселенiң 

және кәсiби бағдарланған тапсырмаларды таңдаулы мамандыққа білім 

алушылардың ынтасын арттырып, теориялық бiлiммен жаттығу 

дағдыларын iске қоса бекiтiп, олардың кәсiби әзiрлiгiн жоғарылатып, 

ақпаратпен жұмыс істеуге үйрету. 

4. Білім алушылардың өзiндiк жұмыстары: дәрiстерде,  

практикалық және лабораториялық сабақтарда оқытушының 

басшылығымен және оқудан тыс уақытта іске асады. Ұйымдастыру 

түрлері жеке және ұжымдық бола алады. Өзіндік жұмыстардың міндеті 

бiлiмді меңгеру, жалпылау және жандандыру, кәсiби тапсырмалардың 

шешiмімен тәжiрибесiн алу, шығармашылық және ғылыми жұмыс 

болып табылады. Білім алушыны дербес жаттығу жұмыстарына 

жұмылдыру өз еңбегiнiң нәтижелерiнде үйренуі арқылы сапаны 

жоғарылатуға, өздiгiнен бiрдей бағаны қалыптастыруға, iскер бағытты 

күшейтуге, жауапкершiлiктi жоғарылатуына мүмкiндiк туғызады. 

5. Ұжымдық оқу түрін қолдану арқылы білім алушылардың 

арасындағы әлеуметтiк және тұлғааралық байланыстарының санын 

үлкейтiп, бiрлiк, түсiнiсу және өзара көмектi жоғарылатып, топта 

жұмыс iстеудiң дағдыларын дамытып, түсіндіруді үйрету, 

әңгiмелесушiнi тыңдау және түсіну, басқаның пiкiрін есепке алуды 

үйретуге мүмкiндiк бередi.  

6. Қосымша сабақтарды  жүргізу арқылы білім алушылардың 

өзін-өзін тануы, өздігінен дамуы, коммуникативті қабілеттерін дамыту, 

өзін-өзін танудағы талпынысты жоғарылатады, өздігінен дамудағы 

қажеттiліктi қанағаттандырады. [18] 

 

 

1.2 Қосымша білім беру білім алушылардың 

құзыреттіліктерін дамыту құралы 

 

Қазақстандық бiлiмді жаңашаландырудың  басты мiндетi қазiргi 

сапа мен мазмұнды қамтамасыз ету болып табылады. Тапсырмалардың 

шешiмiнде қосымша бiлiмнің қабiлеттiлiктерін, мүдделерін дамыту өте 

тиiмдi әдісі болып саналады, балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтiк 

және кәсiби өз тағдырын өзi шешуi басты рөл ойнайды. 

Үкiмет Стратегиясының бiлiмді жаңашаландырудың негiзгi мiндеті 

- қазiргi жылдам құбылмалы әлеуметтiк-экономикалық жағдайындағы 

адамның талаптарына жауап беретiн сапа. Бұл талаптар ақпараттық 

қоғам жағдайында бiлiм жүйесіндегі орта мектеп бiтiрушiсiнің  



11 

 

әмбебаптық білім және білік, немесе негізгі құзыреттіліктердің 

жетістіктерін жүзеге асыруға мүмкiндiк беруінде жатыр. 

Ақпараттық қоғамда мәдени және әлеуметтік-экономикалық 

құндылықтар жүйесін өзгертетін жағдайы өзгереді. Сәйкесiнше 

жоғарғы құндылыққа – адамға, өз шығармашылық потенциалын 

табиғатпен, қоғаммен бірге iске асыруды бағдарлайтын бiлiм жүйесiнiң 

идеологиясы өзгередi. Осыған байланысты білім саласында субъектік 

жолды, әрбiр бала шеңберiнде  мектеп және мектептен тыс өмiрiн өзі 

таңдау және құрастыру белсенділігін жүзеге асыру керек. Сонымен 

бiрге педагогтердің рөлдерi де айтарлықтай өзгередi. Педагог әрбiр 

баланың зияткерлiк және тұлғалық дамуын, траекториясын жобалауға, 

оның құзыреттiлiктерiн дамытуға өту керек. [9] 

Бiлiм көзiнің тұрғысынан құзыреттілік жолы танымдық және 

кәсiби дағдылардың «қосындысынан» ғана емес, үнемi оқу қабілетін 

дамытуды ұсынады. Құзыреттілік жолындағы білім бірлігі білімнің 

бөлігі бiрлiк үлес емес болып табылады, барлық оның өмірлік 

толықтығы және қарама-қайшылықтағы нақты контекстiндегi мәселе. 

Құзыреттілік жолында білім беру үдерісі адамның өзіндік білім 

беру қызметін көздейтін басты нысанның рөлін орындайды. Адам 

өздiгiнен бiлiм беретiн қызметтiң тәжiрибесiнде дамитын еңбек 

өмiрінің алдында қалыптасатын биiк міндеттер мен қоғамдағы 

экономикалық ахуалдың танымдық қызметiнiң субъектiсі бола алады. 

Британдық психолог Дж.Равен қосымша білім беру жүйесіндегі 

құзыреттiлiкті түсiну жолын ұсынады. Дж.Равеннің құзыреттiлiк 

қажеттiлiгі туралы төрт ең маңызды салдарды сипаттауға мүмкiндiк 

беретiн бастаушы маңызды негiз ретiнде қалыптастыруға болады: 

- бiрiншiден, әрбiр баланың мүмкiндiктерiне, немесе барлық білім 

алушылардың көзқарастарын қайта қарау құзыреттілік бола алады; 

сәйкесiнше ұстазға сапалардың сирек кездесетiн жиынының бар болуы 

әрбір баланың көзқарасымен қарап үйрену және арнайы жетiстiгi үшін 

маңызды; 

- екiншiден, бiлiм мақсаттарының қайта тұжырымдаулары; 

жоспарда жеке оқытудың көмегімен тұлғаны дамыту міндеті бiрiншi 

тұрады; 

- үшiншiден, білім алушылардың құзыреттiлiктерiн анықтауға және 

қалыптастыруға олардың дербес қызығушылығына байланысты оқыту 

әдiстерін өзгерту; жобалау әдісін дидактикалық бастаушы құрал 

ретінде қолдануды ұсынады;  

- төртiншiден, білім алушылардың бiлiм беретiн бағдарламаларын 

дәстүрлi бағалау процедураларынан батыл бас тарту. 

Құзыреттiлiктердің негізгі  белгiлері ретінде келесi ережелерді 

ұсынамыз: 
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- олар үнемi (әлемнiң өзгерiсi, «Ересек адамның табысы» 

талаптарының өзгерiсiмен) өзгеріп тұрады; 

- олар (өз бiлiмiн ұйымдастыру мүмкiндiктерiнде айқындалады, 

меншiктi қабiлеттiлiктерге, болашақтағы талаптарды есепке алу) 

болашаққа бағытталған; 

- олардың пәндiк iскерлiк сипаты және (ахуалдары) нақты 

аймақтағы бiлiмдерi болады;   

-  олар нақты ахуалға сүйене отырып, өз таңдауларын білдіреді; 

- өздiгiнен үздiксiз бiлiм беретiн қызметте себептерi анықталады. 

Білім алушылардың әрбiр жас шамасы үшiн келесi 

құзыреттiлiктерді ерекшелейміз: 

- білім алушының өз-өзiмен және басқа адамдармен өзара 

әрекеттесу құзыреттiлiгі (тұлғалық) ; 

- қоғаммен өзара  әрекеттесу саласындағы құзыреттiлiк 

(әлеуметтiк); 

- табиғатпен өзара әрекеттесу саласындағы құзыреттiлiк 

(танымдық ); 

- адамгершiлiк қызметпен өзара әрекеттесу саласындағы 

құзыреттiлiк (пәндiк - iскерлiк). 

ЮНЕСКО құжаттарында басты міндеттер бiлiмге сәйкес 

құзыреттiлiктердi анықтауға бағдарланған  (білімге оқыту) өнер-бiлiм 

алуға үйретуге сәйкес келедi; жұмыс жасауға (еңбек үшiн оқу) үйрету; 

(болмыс үшiн оқу) өмiр сүруге үйрету; (бiрлескен өмiр үшiн оқу) бiрге 

өмiр сүруге үйрету. 

Құзыреттiлiктердiң ерекшеліктері құндылықтың негiзгі бiлiмінің 

үдерісiндегі өздiгiнен дамуы, білім алушылардың өз тағдырын өзi 

шешуi үшiн қолайлы жағдайлар жасауға бағыт болып табылады.  Әрбір 

жас шамасы үшін ұстанымдар, әлеуметтiк рөлдер, мағыналы 

мәселелерде айқындалатын құндылықтарға тән өз жүйесiн есепке алу 

керек. Әрбiр жас шамасына тән пәннің қызметтiк мазмұны, танымдық 

шешімдерді игеру және оның әдісіне сәйкес мектеп білім 

алушыларының құзыреттiлiк табысын қамтамасыз етеді. Бұл 

айырмашылықтар кестеде көрсетілген. [11] 

 

 

Балалардың қосымша бiлiм бағдарламаларын iске асыру 

тиiмдiлiгiнiң құзыреттілігі 

Кесте 1 
Жас шамасына 

байланысты 

ерекшелiктер 

Белгілер Көрсеткіштер 

Білім алушының танымдық және пәндiк қызметтегi құзыреттiлiгi 
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Төменгі мектеп 

оқушылары 

Айырылысу жанына 

ауыр батады. 

Белгісіздіктің алдында 

қорқыныш-үрей: жаңа 

жағдайдан қорқу. 

Әуесқой.  

Биiк белсендiлiк. 

Өзiне қызмет көрсету, 

айқын күн тәртiбі 

дағдыларының 

жоқтығы. 

Бiр сарыннан 

шаршағыштық, бiр 

объектіге түйлiге 

бiлмеу, кез келген 

сыртқы 

қоздырғыштарға оңай 

алаңдайды. 

Кішілерге қарағанда 

естиярлық сезiмi бар. 

Ересектерге соқыр 

елiктеуіштік. 

Қызу ұшқалақтық. 

 

 

Қоршаған орта объекттерiн 

байқау қабiлеттiлiгі 

Бақылаудың мақсаты мен 

нәтижелігінің ара қатынасын 

белгiлеу қабілеті 

Салыстырып талдау 

қабілеттілігі 

Ортақ белгiсі бойынша 

заттарды бiріктіру 

Әртүрлi әдiстердiң 

өлшемiн,  қарапайым 

жаттығу есептерiнiң 

шешiмi үшiн тиiстi 

құралдар және аспаптарды 

қолдану қабілеттілігі 

Қарапайым дайын пәндiк, 

таңбалы, график түрiнде 

үлгiлермен жұмыс iстеу 

 

Тәжірибелік және 

күнделікті қолданыста 

шығармашылық 

тапсырмаларды шешу, өз 

бетімен жоспар құру 

қабілеттілігі 

Шығармашылық 

жұмыстарды құра білу 

(хабарлау, шығарма, график 

түрiндегі жұмыстар) 

Қарапайым алгоритмге 

сүйене отырып, 

нұсқауларды орындау 

қабілеттілігі 

Есептiң шешiмi үшiн 

қызметтердің тiзбегiн өз 

алдына орната білу 

Пайда болатын 

қиындықтардың себептерiн 

бақылау және қызмет 

бағасының әдiстерiн 

анықтау, жұмыстағы 

қателердi жою, табылуын 

анықтау 

 

Ынтымақтаса білу: келісе 

алу, жұмысты бөле білу, 

қызметтің нәтижесін бағалау 

Қоршаған ортаны  

әсершілдік- құндылықпен 

қабылдауға қабiлеттiлiгі 

Қоршаған оқиғаларды 

қабылдап әсерленушілікке 

берілу 

Жасөспiрiмдер 

 Жыныс мүшелерінің 

қалыптасуы. 

Естиярлықтың сыртқы 

әсер етуi. Өз 

кемшiлiктерiне 

сезiмтал қайғыру, 

дербестiкке талпыныс, 

мiнез-құлқына 

шамдану 

басқыншылығы 

(безеулер, толықтық, 

майлы шаштар) сырт 

пiшiнiнiң ерекше 

ерекшелiктерi.  

Шығармашылық шешiмнiң 

қабiлеттiлiгi, зерттеу 

жүргізу 

 

Түпкі шешiмдердi iздестіру, 

әртүрлi шығармашылық 

жұмыстарды өз алдына 

орындау. Кезеңдерді 

үдерістерге бөлу, себептi-

тергеулi байланыстардың 

ерекшелеу. 

 

Объектінің құрылымын 

анықтау қабілеттілігі,  

функционалдық 

байланыстарын iздестiру 

және ара-қатынасын 

анықтау 

 

Айғақ, пiкiр, дәлел, 

болжамды, аксиоманы танып 

бiлу. 
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Алгоритмдердің негiзінде 

қойылған тапсырманың 

шешiмiн бiрдей әдiстермен 

табу қабілеттілігі. 

 

Алгоритм бойынша жұмыс 

iстеу. Ахуалдарда қызметтiң 

белгiлi алгоритмдарын 

қиыстыру. 

Салыстыру, біліктілік 

қабілеттілігі 

Өз таңдауы бойынша басты 

және болмашы негiзді 

ерекшелеу 

Жоғарғы мектеп 

оқушылары 
 

Өзімділік. Қарама-

қарсы жанға қызығуы, 

жаңа сезінулер, 

сезiмдер, 

қайғырулардың пайда 

болуы. Тәуелсiздiкке 

талпыныс. 

 

 

Өз алдына мақсаттарға 

шарт қойып ұйымдастыру 

қабілеттілігі 

Қызметтiң алгоритмдарын өз 

алдына құра білу 

Оқиға болжау, синтез 

жасау қабілеттілігі 

Қызметтiң зардабын бағалау 

және болжау, қызметті 

жобалау 

 

Қабiлеттiлiктi құрастырып 

дәлел келтiру. 

Өз пiкiрлерiн ұсынатын, 

анықтама беретін, 

дәлелдейтін қабілет 

Дербес оқу - зерттеушiлік 

қабiлеттiлiгi 

Өз бетімен таңдау негізі, 

салыстыруға қойылатын 

белгілер, бағалау және 

біліктілік, ұйымдастырып 

тәжiрибе құрастыру 

   

Кесте 2 

Әлеуметтік-мәдени және азаматтық саладағы білім алушының құзыреттілігі 

 

Белгілері Көрсеткіштері 

Кіші мектеп жас шамасы 

 

Жан тәнімен эстетикалық қайғыру 

қабiлеттiлiгі: табиғатқа, халқына, Отанға 

деген сүйіспеншілік, дәстүрлерді 

құрметтеу, өткенге, көпұлттылыққа 

құрмет көрсету. 

Бар болмысымен адамгершілік және 

эстетикалық қайғыру, сезiмін бiлдiру 

 

Адамдардың іс-әрекеттеріне, өзінің 

әрекетіне құқықтық баға беру 

қабілеттілігі 

Адамдардың іс-әрекетіне заңға сүйене 

отырып баға беру, өз әсерлерiн бағалау 

 

 

Жасөспiрiмдiк жас шамасы 

 

Өзіндік талдауға, қадағалауға, 

рефлексияға қабілеттілігі 

Өз қызметiн тексеру, бағалау, әсерлердiң 

зардабын болжау, өз табыстарын 

бағалау, пайда болған қиындықтардың 

себебiн жою, өз мiнез-құлқын, күш-

жігерін  және қызу күйдi реттеу 
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қабілеттілігі 

Құрдастарымен, ересектермен жұмыс 

iстеуге қабiлеттiлiгі 

Қарым-қатынасты орнату қабілеттілігі: 

қызметке қатысатын басқа мүшелерді 

бағыттау және келісім жүргізу  

Қауiпсiз тiршiлiк әрекетiне қабiлеттiлiгi Қоршаған ортада әдебті сақтау, 

салауатты өмір салтын ұстану 

Заңға сүйенген нормалар және 

ережелерге сәйкес өз қызметiн 

қалыптастыру қабiлеттiлiгі 

Өз құқықтарын қолдана білу және 

азамат, қоғам мүше, оқу ұжымының өз 

мiндеттерiн орындау 

 

Негізгі мектеп жас шамасы 

 

Өзіндік талдау, бақылау, рефлексия 

жасауға қабілеттілік 

Өз қызметiн тексеру, бағалау, зардапты 

болжау, өз табыстарын бағалау, пайда 

болған қиындықтардың себебiн жою, өз 

мiнез-құлқын, күш-жігерін және 

қызбалығын  реттей алу 

 

 

 

Кәсiби салада өз мүдделерiмен 

мүмкiндiктерінің салаларын анықтауына 

қабiлеттiлiк 

Кәсiби сынақтың нәтижелерi бағалау 

Ересектермен, құрдастарымен өзара 

қатынас жасау 

Қарым-қатынас орната білу 

Қауiпсiз тiршiлiк әрекетiне қабiлеттiлiгi Қоршаған ортада әдебті сақтау, 

салауатты өмір салтын ұстану 

Заңға сүйенген нормалар және 

ережелерге сәйкес өз қызметiн 

анықтауға қабiлеттiлiгі 

Өз құқықтарын қолдана білу және 

азамат, қоғам мүше, оқу ұжымының өз 

мiндеттерiн орындау 

 

 

 

Кесте 3 
Ақпараттық-коммуникациялық саладағы 

 білім алушының құзыреттілігі 

 

Кіші мектеп жас шамасы 

 

Белгілер Көрсеткіштер 

Кіші мектеп жасындағы балаларға 

түсінікті мәтіндермен жұмыс жасай білу 

қабілеті, (естіртіп дұрыс оқу, меңгеру) 

айтылған сөздерді дұрыс жеткізу үшін 

керек интонацияны, үзіліс, логикалық 

екпіндіні сақтау. 

Мәтіндегі негізгі түйіндіні табу, 

монологтық ойларды құрастыра білу, 

диалогқа қатысу. 

« Және, немесе», «Егер, бірақ», «бірақ 

та, ғана емес» қарапайым логикалық 

ойларды қолдану 

Айтылған пiкiрлерге қарапайым 

дәлелдеу бiлу 
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Беру, iздестiру, өрнектеу, ақпаратты 

сақтау, компьютердi қолдану, меңгеру 

бастапқы сөздiктердегi қажеттi 

мәлiметтер т.с.с. 

Кестелiк түрдегi мәліметтерді ұсыну. 

Әлiпбиге және санмен көрсетiлген (өсу 

және кему) параметрлер бойынша 

мәлiметтi реттеу 

Жасөспiрiмдiк жас шамасы 

 

Ауыз екi сөзді қабылдау қабілеттілігі Сөйлеу, қарым-қатынасқа кiрiсу, 

(әңгiмелесушiнiң көзқарасын түсiну, 

басқа пiкiрге құқық таныту) диалогқа 

қатысу. 

 

Сығылған немесе айқара ашылған 

түрдегi тыңдалған мәтiннiң мазмұнын 

алып беру. Әр түрлi стильде және 

жанрлар бойынша мәтiндерді ұғынып 

оқу, мәтiннiң ақпараттық - мағыналы 

талдауын өткiзу қабілеттілігі 

Жазбаша түрде ойларды құрастыру, 

берілген ақпаратты меңгеру (қысқа, 

таңдаулы, толық) 

Оқудың (таныстыру, көру, iздестiру т.б.) 

әр түрлi түрлерiн қолдану 

 

Жоспар, тезистер, конспектіні 

құрастыру, дәлелдердi мысал келтiрiп 

теру, қорытынды жасау 

Ақпаратты әртүрлі арналардан, соның 

ішінде электронды тасығыштарда да 

іздеу қабілеті 

Мәлiметтiң әртүрлi көздерiн, 

энциклопедияны қоса, сөздiктер, 

мәлiметтердiң тағы басқа базасын, 

Интернет-қорын танымдық және 

коммуникативті тапсырмалардың 

шешiмiн қолдана алу 

Монологтық және диалогтық сөзді 

меңгеру. Жазбаша немесе ауызша түрде 

өзінің қызметін көрсету 

Ойды басқаша жеткізу, коммуникативті 

тапсырмаларын және қарым-қатынастың 

ахуалына сәйкес тiлдi суреттеу 

құралымен (мәтiн, кесте, схема, дыбыс ) 

таңбалау жүйелерiн қолдану 

Негізгі мектеп жас шамасы 

 

Қажеттi мәлiметтi әртүрлi құралдардан 

алу қабілеттілігі 

Мәлiметтi жiктеу, көркем, ғылыми, 

публицистикалық және ресми - iскерлік 

сипаттағы мәтiндерімен, соның iшiнде 

шетел тiлiнде еркiн бағдарлап жұмыс 

iстеу 

Электрондық жүйені қоса өз бетімен 

ақпараттырда жинау, сақтау, 

қолдануына байланысты базасын құру, 

қолдану қабілеттілігі 

Мәлiметтi iздеу, табу, сақтау, еркiн, 

iздеу, алу және мәлiметтiң берiлуiнде 

интернет желiсін пайдалана алу 

Маңызды қарым-қатынасқа қабiлеттiлiгі (монологтық сөздер, пiкiрталас) ашық 

сөз сөйлеулердiң негiзгi түрлерiн 

қолдана білу 

 

Осыған байланысты, білім алушының өмiр сүруі және дамуы 

құзыреттілікті iске асыру барлық оқу- тәрбиелiк жағдаятына тәуелді. 

Бұл ойда балалардың қосымша бiлiмi жалпы орта бiлiмнiң қазiргi 
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жүйесiнiң элементі, құрылымдық бөлiгi ғана емес, баланың тiршiлiкте 

өз тағдырын өзi шешуiнiң әртүрлi салаларындағы құзыреттiлiктерiнiң 

негізі жатыр. 

 

 

1.3 Кәсіптік білім беру аясында негiзгi және 

қосымша бiлiмнiң өзара әрекеттесуiн кеңейту 

 

Қазiргi бiлiмнiң ең маңызды мәселесi - қоғам мен адам үшiн оның 

тиiмдiлiгi. Бүгінгі күнде тәрбиеде белсенді, ұйымдастырушылық, 

мәселелі-саналы, алғыр және қызметтесуге қабілетті жастар 

қажет.Сондықтан бiлiмге философиялық  өзгеріс, педагогикалық 

теорияда және тәжiрибеде жаңалықтар енгізу керек. Жаңашаланған 

білім бағыттарының бірі  жалпы білім беретін мектептің жоғарғы 

деңгейінің кәсіптілігі болып табылады. Білім алушылардың кәсіптік 

оқыту жағдайында болашақ кәсіптік маңсабын анықтауда және өмірлік 

ұстанымына сай байланысты болуы қажет. 

Бүгінгі күнде ұйым сұрақтарының теориясы жеткілікті, білім 

алушылардың кәсіп алдындағы өзектілігі және кәсіптік дайындығы 

маңызды. Жасөспірімнің білім дамуында, мектеп өзін жалғыз, 

монополиялық ақпарат көзі ретінде қарамауы керек. Түрлі типтегі білім 

беретін ұйымдар, баланың жеке қызығушылығындағы потенциалдық 

қорларын ұтымды қолдануды интеграциялау жолымен біртұтас білім 

беретін кеңістікті құруды ұсынады. Бұл үдерісте балаларға қосымша 

білім беру ұйымдары ерекше рөл атқарады. 

 Білім алушылардың жеке траекториялық дамуы, таңдау еркіндігі, 

бағдарламалық нұсқалығы, олардың практикалық бағдары, бұл 

терминдер профилді оқыту тұжырымдамасының мазмұнын анықтайды, 

бірақ олар балаларға қосымша білім берудің бағдарлы негізі болып 

табылады, демек, балаларға қосымша білім беру жүйесінде жиналған 

тәжірибе жалпы орта білім беру жүйесін ұлғайтуы мүмкін. [7] 

Өскелең ұрпақтың әлеуметтік-кәсіптілікте өз орнын табуда көмек 

беру мәселесі қосымша білім беру жүйесі үшін оның дамуы көкейкесті 

болды.Жаңа жолдарды iздестiру дәл қазiргі факторларды: 

Қазақстандағы әлеуметтiк-экономикалық ахуалдың ерекшелiгi; кәсiби 

тұрғыдан өз тағдырын өзi шешу мәселесінiң күрделiлiгi; болашақ 

маманды дайындауда әлеуметтiк тапсырыстын жоқтығын 

көрсетеді.Қазақстандық жаңашаланған білім Концепциясында 

балаларға қосымша білім беру ұйымдарының ерекше рөлі көрсетілген, 

балалар мен жасөспірімдердің әлеуметтік және кәсіптік тұрғысынан өз 

орнын табуда, бейімділігін, қабілеті мен қызығушылығын дамытатын 

бір фактор ретінде анықтайды. Балаларға қосымша білім берудің 

перспективалық қажеттілігі жоғарғы мектепте кәсіптік оқытуды 
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енгізгеннен бері өсуде, профилді және кәсіптік бағдарын жетілдіру 

қажет. Әрине, жаңашаланған білім аспектісі оның сипатын мазмұнды 

процессуалдық өзгерістеріне, құзыретті-бағыттылық жолына 

негізделген.  

 Қазақстандық бiлiмді жаңашаландыру жөнiндегi құжаттарда 

әлеуметтiк-құқықтық және коммуникативті қалыптастыратын, 

дамытатын құзырлардың негізі мектептердегi саны ақпараттық болғаны 

дұрыс. 

Білім беретін құзыреттіліктің негізгі түсінігі, қосымша білім беру 

ұйымдарында қалыптасатын, құндылық - мағыналы, жалпы мәдениеттi, 

оқу-танымдық, ақпараттық, коммуникативтік, әлеуметтік-

еңбектікқұзырлары және тұлғалық жетiлдiру құзырын ерекшелеуге 

негiзделген. Осы ұстаным өнiмдiрек көрiнедi, өйткенi әлеуметтiк ғана 

емес, әлеуметтiк-еңбектiк құзыр тәжiрибенiң құрамы және нәтижелі 

білім алушылардың тұлғалық мағыналарын нақтылауға мүмкiндiк 

бередi. 

Балаларға қосымша бiлiм беруде құзыреттілікті iске асыру 

әлеуметтiк детерминанттары болып табылады:  

- қоғамдағы әлеуметтiк қатынастарды реттеу функциясын 

орындайтын қызметтердiң тағы басқа түрлерiн балалар мен 

жасөспiрiмдердiң бос уақытын ұйымдастыру саласының кәсіптілігі 

(әлеуметтiк-еңбектілік жағдаяттың қалыптасуын анықтайды, 

оқушылардың оқу-танымдық құзырлары); 

- мемлекет құқығы және әлеуметтік құрылымның талаптарына 

сәйкес баланың саулық саласын дамыту (азаматтық, коммуникативтік, 

жалпы мәдени ақпараттық құзырдың қалыптасуы); 

- орта бiлiм кеңiстiгiнiң өрнектеуi балалардың қызығушылығына 

және қоғам өмiрiн iзгiлендiрудің талаптарына сай жасөспiрiмдерді 

қалыптастыру (құндылық - мағыналы құзыр, өзін жетiлдiру құзырының 

қалыптасуы). 

Әлеуметтiк-еңбектік құзыреті азаматтық - қоғамдық қызметтегi 

тәжiрибе мен білімін иеленуді (азамат, бақылаушы, сайлаушы, өкiлдiң 

рөлiн орындау), әлеуметтік-еңбектік саласында (тұтынушы, сатып 

алушы, клиент, өндiрушiнiң құқығы), отбасылық қатынастардың 

төңiрегiндегi мiндеттер, экономика және құқық саласындағы сұрақтар, 

кәсiби тұрғыдан өз тағдырын өзi шешуді бiлдiредi. Бiз білім 

алушылардың құзыреттiлiгiн әлеуметтiк-еңбекті қалыптастыруға 

бағытталған қосымша бiлiм бағдарламаларын құрастыруды теориялық 

негiз ретiнде құзыреттiлiктiң келесi компоненттерiн ерекшелеймiз: 

мотивациялық - құндылық, когнитивтiлік, iскерлiлiк.  

Мотивациялық-құндылық компоненті: әлеуметтік-еңбектік мінез-

құлқын анықтайтын мотивтердің жиынтығы; еңбектің қоғам үшін 

қажеттілігін ұғыну, үнемі өздігінен тәрбие алу және оқыту; кәсіптік 
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функциясын орындауда субъектік қызметтің әсерленушілік-оң қарым-

қатынасын орындауында жатыр. 

Когнитивтi компонентi: (азамат, сайлаушы, өкiл) азаматтық - 

қоғамдық, қызметтiк (тұтынушы, сатып алушы, қызметкер) әлеуметтiк-

еңбегiне; экономикаға және құқыққа; өз тағдырын өзi шешу шеңберінде 

кәсiби қалыптасуы. 

Iскерлiк компонент қызметтiң нақты бағытталуын таңдауға 

дайындық пен бiлім еңбек ахуалын талдап, дербес және қоғамдық 

тиімділікке сай жұмыс iстеуден тұрады; еңбек әдебiмен бірге азаматтық 

арақатынастар; әлеуметтiк белсендiлiк және функционалдық 

сауаттылық дағдыларында өрнектеледi . 

Құзыреттiлiктi әлеуметтiк-еңбекке шығаруға және берiлген 

әлеуметтiк тәжiрибенiң өз қызметiнде адамның нақ сол әлеуметтiк 

позицияларын қалыптастыру қайта өңдеуде шығармашылық 

мүмкiндiгін бередi. [17] 

 

2. Қазіргі білімдегі қосымша бiлiмнiң мазмұны 

 

2.1 Жалпы білім беру және мектептен тыс мекемелер жағдайында 

балаларға қосымша білім берудің маңызы мен ерекшеліктері 

 

            Қазақстан Республикасының білім беру жүйесін жаңашаландыру 

Тұжырымдамасында қосымша білім беру жүйесінің мазмұны 

анықталған, балалар мен жастардың өзін-өзі кәсіби анықтау, әлеуметтік 

қызығушылығын, қабілетін және бейінін дамыту үшін балаларға 

қосымша  білім алуына мүмкіндік туғызу керек. 

           Балаларға қосымша білім беру - мемлекеттің адами 

қызығушылығынан құрылған негізгі білім беру бағдарламасындағы 

ақпараттық-білім беру қызметінен тыс және білім беру қызметіне 

жәрдем беретін, қосымша білім беру бағдарламасын оқыту арқылы 

жүзеге асыру және тұлғаны дамытудағы  тәрбие берудің толыққанды 

үдерісі. [20] 

           Қосымша білім беру ұйымдарындағы білім беру, оқыту 

бағдарламаларын жүзеге асырудың мақсаты мемлекет пен қоғамда 

тұлғаның қызығушылығымен білім алу және жан-жақты мәдени 

қажеттілігін   қанағаттандыруда.    

        Мемлекет қосымша білім беру ұйымдарындағы білім беру 

қызметіне балалардың қолы жетімді болуын қамтамасыз етіп отырады.  

        Балаларға қосымша білім берудің заманауи жүйесі көптеген 

балалар мен жасөспірімдерге көркем-эстетикалық, ғылыми-

техникалық, туристік-өлкентану және экология-биологиялық қызметтің 

түрлерімен, әскери-патриоттық, әлеуметтік-педагогикалық жұмыстары 
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-  өздерінің тілегі мен қызығушылығана байланысты қосымша білім 

алуға орасан мүмкіндіктер туғызады.  

         Балаларды қосымша білім берумен қамтамасыз етудің 

бағдарламалық-әдістемелік жұмыстарына аса маңызды өзгертулер 

енгізілді: қосымша білім беру ұйымдарындағы педагог мамандар 

қосымша білім беру бойынша авторлық бағдарламаларын өңдеп, жеке 

кәсіби мүмкіндігі мен қабілетін жүзеге асыруда, олар балалардың 

шығармашылық белсенділігін арттыру үшін қажетті жайдайларды 

жасауға ұмтылуда.  

         Балаларға қосымша білім беру жұмыстарын ұйымдастыру 

барысында жалпы білім беретін мекемелер келесі ұстанымдарға 

сүйенгені жөн: 

1. Қосымша білім беру қызмет түрлерін баланың еркін таңдауы; 

2. Баланың қабілетін, қажеттілігін, жекелеген қызығушылығын 

ескеріп оны дұрыс таңдауға бағыттау; 

3. Баланың өзін-өзі жүзеге асыру еркіндігі және өзін-өзі анықтауына 

мүмкіндік туғызу, 

4. Оқыту, тәрбиелеу, дамытуды бір-бірімен ұштастыру, біріктіру; 

5. Білім беру үдерісіндегі негізгі тәжірибелік қызмет.   

Тізіп аталған бағыттар балаларға қосымша білім берудің негізгі 

тұжырымдамасына сәйкес:  адамның өзіндік құндылығы мен 

бірегейлігін мойындауға, бала мен педагог арасындағы тұлғалық, өзін-

өзі жүзеге асыру құқықтылығына, тұлғаны қызығушылығына қарай 

бағыттауға, оның бойынан байқалған жеке тұлғалық қабілетіне 

лайықты құрметпен қарау сияқты педагогиканың гуманистік басты 

ұстанымдарына жол салады.    

Аталған позициялар гуманистiк педагогиканың бас қағидаларына 

сай келетiн балалардың қосымша бiлiмiнiң концептуалды негiзiн 

құрайды: оның қызығушылығы, адамның қабілеттілік даралығы және 

өздiгiнен құндылығы, оның өз дегенiн iске асыру құқығын мойындау, 

ұстаз және баланың жеке - тең құқықты позициясы, оның бойындағы 

тұлғаны көру.  

Балалардың қосымша бiлiмi ең алдымен бiлiм аясының нақты 

бағыты бойынша бiлiм беретiн қосымша бағдарламаның iске асыруын 

ойлайды. 

Орта бiлiм мектептерiндегi балалардың қосымша бiлiмiн 

дамытуы келесi міндеттердің шешiмiн табуды ойлайды: 

 - балалардың қосымша бiлiмінде білім алушылардың 

қажеттiктерiн, мүдделерiн зерттеу; 

 - балалардың қосымша білімінің мазмұнын, олардың жас 

шамасын есепке алумен қатар оның әдісі мен тәсілдерін, әлеуметтiк 

мәдениет ортасының ерекшелiгін анықтау;  
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- бiртұтас бiлiм беретiн кеңiстiк жасау үшiн шарттарды 

құрастыру; 

 - білім алушылардың қажеттiктерiн мүдделер бойынша бiрiктiру, 

мүдделерiн толық қанағаттандыру үшiн шығармашылық қызметтiң 

түрлерiн балалардың қосымша бiлiм жүйесiнде кеңейту; 

- балалардың қосымша бiлiм жүйесiнде білім алушы арасында 

орташа және бас жас шамаларын көп мөлшерде жұмыстарға тарту үшiн 

жағдай жасау; 

 - білім алушы рухани және мәдени байлықтарды меңгеру, 

тарихқа құрмет тәрбиесi және өзінің, тағы басқа халықтар 

мәдениеттерін игеру үшiн көп үлес қосу; 

 - білім алушының жеке басындағы мәселелерге көңіл бөлу, оның 

адамгершілік қабілеттерін, шығармашылық және әлеуметтiк 

белсендiлігін қалыптастыру. 

Мектептегі балалардың қосымша бiлiмі - дәстүрлi сыныптан тыс 

және мектептен тыс қызметiне қарағанда мүлдем бөлек құбылыс. 

Жүйенiң жанында ортақ бiлiмнiң уақыты ұзақ уақыт бойы 

жекеленiлген тәрбиелiк шаралардың жиыны, сапты аяқ, секция, 

факультативтер жұмысы бiр-бiрiмен ешқандай байланыстырмады. 

Бүтiндiк бiлiм беретiн кеңiстiк құру мүмкiндiгi ендi пайда болды. 

Негiзгi бiлiмнiң мазмұнында орта бiлiм мекемелерiндегi 

балалардың қосымша бiлiмінің кез келген түрін дамыту негізгі ерекше 

сызық болып табылады. Балалардың негiзгi және қосымша бiлiмiнiң 

кiрiгуi тәрбие, үйрену және қазiргi педагогиканың өте күрделi 

мәселелерiнiң бiрi болып табылған дамытудың үдерістерін 

жақындатуға мүмкiндiк бередi. 

Балалардың қосымша бiлiмiнiң басқа маңызды ерекшелiгi - оның 

тәрбиелiк доминантасы, қызмет түрлерiнiң еркiн таңдау салада 

елеусiзге үмiт артуға болғандығы, демек тиiмдi тәрбие. Ересек пен 

баланың бiрлескен шығармашылық қызмет үдерісінде адамның бар 

болмысы мен сапаларын дамытуында. Сондықтан тәрбие туралы нақты 

бiлiм беретiн міндеттеріне үңілсек, дағдыны жетiлдiру, тәрбиенің 

ерекшелігін есте сақтау маңызды. Баланың потенциалдық 

мүмкiндiктерi және қажеттiктерін iске асырудағы қабілет, өз басындағы 

мәселелерiн шешуде көмектесу, қызу және психологиялық қолдау 

көрсету орта бiлiм мекемесi жағдайында балалардың қосымша бiлiмін 

дамыту анықтайды. 

Балалардың қосымша бiлiмi мектептiң тәрбиелiк өрiсiн кеңейтудi 

ойлайды, өйткенi көп қырлы, зияткерлiк және психологиялық өзiн 

көрсете бiлу және бекiту үшiн жағдайы бар өмiр оң қаныққан. 

Балалардың қосымша бiлiм жүйесiнiң тағы бiр басты ерекшелiгi - 

осы жағдаймен тығыз байланған (немесе психотерапевтиялық) 

компенсаторлық,  мектеп жағдайында  білім алушы тап бұл салаға оқу 
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барысындағы қолдауларды әрдайым алатын қабiлеттiлiктерді жеке 

дамыту мүмкiндiгі. [22] 

Балалардың қосымша бiлiмi «жетiстiктiң ахуалын» құрады, 

баланың өз таңдауы, жеке бастың қызығушылығы және қажеттiктерге 

сәйкес қызметтiң әртүрлi жұмыстарының үдерісiнде болғандықтан ол 

ұстазбен тең құқықты диалогқа шығады, өз мәртебесiнiң өзгерiсiнде 

көмектеседi. Болашақтағы үлгермеуші мектептегі тәртіп бойынша, 

көркем студиясында немесе спорт секциясында көшбасшылардың 

қатарында болуы мүмкін. Үздік мектептердің тәжірибесі қосымша 

білім берудегі оқытушылар мектеп оқушысының бойындағы «үштік» 

немесе «қиын» үрейді алып салатынын көрсетті. 

Әсершілдік - қосымша бiлiм ұйымының жағдайында балалардың 

бiлiмін дамыту тағы бiр ерекшелiк. Қажеттiлiкпен оның маңыздылығы 

оқу логика әлемнiң әсершіл - бейнелi қабылдауының басуларына 

келтiре алған коммуникацияның ауызша әдiстерi мен мағыналы 

балалық шақта басым болатын оқу барысының ескілігіне қарсы тұруды 

ұғындырады. 

Мектеп оқушыларына сезiмдердi дамыту әлемі бүтiндiк суретiн 

құрастыру құралы ретінде керек. Әлемге қызу - құндылық қатынас 

бола алады, мектеп оқушыларының үдерісіндегі өмiрi, өнерi сұрақтарға 

жауаптарды iздеуге көмектесуді ұйымдастыру. 

Хрестоматиялық оң үлгiлердiң мысалдарында тәрбиелер орнына 

адам жүзеге асатындай қазiргi нақты iздестiрулерiне, 

қателерге,қайғыруларға қарап сөйлеу және ойланулары керек: балалар 

сонда ғана оның тағдырына, күресіне, идеалдарына сенедi. 

Балалардың қосымша бiлiмi тағы бiр маңыздылықты  - мектептiң 

мәдени кеңiстiгiн кеңейтедi. Баланың мәдениеттiк құндылықтарымен 

танысуын бұл салаға оның жеке басының мүдделерi, ұлттық 

ерекшелiктері, ортасында дәстүрлерiн есепке алуымен болады. Осылай 

мәдениетке бет бұру мүмкiндiгі көрiнеді. Ол үшiн тиiмдi формалар 

және театр, мұражай педагогикасынан жеке алғанда әдiстердiң жиыны 

болады. 

Мәдениеттілікке бет бұру жолы баланың бойындағы мәлiметке 

қарсы тұрудан мынандай салдардың шығуы мүмкін: мәдени-тарихи 

тәжiрибенiң мұрагері болуына барлық жүйенің ыдырауы, ұрпақтардың 

бытырауы, дәстүрлердiң жоғалуы. Балалардың қосымша бiлiмi орыс 

және көршi халықтармен нақты өзара әрекеттесуін, мәдениетін 

анықтауға мүмкiндiк туғызады. Бұл балалардың қосымша бiлiмiнiң 

қасиеттерi мемлекеттiк бiлiм беретiн стандарттың аймақтық 

компонентiндегi ерекше орын алады. 

Ұстаздың басты мiндетi – баланың бойында жиналған рухани 

және мәдени байлықтарды қадірлеу ғана емес, оның бойында ұмыт 

болғанды өркендету, өз елiнiң азаматтық сезiмiн дамыту. Мәдениеттiң 
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үлгiлерi адамға сөз ретінде емес, бiлiм, құндылықты меңгеруде бiрдей 

жағдай жасау туралы меншiктi табыстар, ашулар  сияқты 

тағайындалады. [21] 

Әлеуметтiк бейiмделу мәселенiң шешiмi және мектеп 

оқушыларының кәсiби өз тағдырын өзi шешуi үшiн балалардың 

қосымша бiлiмі ерекше мән береді. 

Қосымша бiлiмнiң мақсаты - жасөспiрiмдерге дұрыс таңдауды 

жасауға көмектесу. Балалар үшiн қосымша бiлiм ұйымдарындағы 

балалардың қызметi қызығушылықтары бойынша құрдастарымен және 

әр жастағы бiрiктiрулерде iске асады. 

Балалардың ерiктi таңдауында қызығушылықтары бойынша 

бiрiктiрулердi құрастыру. Бiтiрушi қоғамдағы нақты өмiрге өз 

потенциалдық қабiлеттiлiктерiн және мектеп жылдарында әлi жүзеге 

асыруды жақсы дайындап, қойылған міндет оның табысының 

жаңаруы, бар болмысымен құралдары таңдау, өз дегенiне жетуге 

потенциалдық қабiлеттiлiктерi және мектеп табалдырығында жүзеге  

асыруды көрсеткен. 

Мектеп оқушыларының әлеуметтiк бейiмделуi үшiн маңызды 

құндылықтың қазiргi жағдайда әр жастағы қарым-қатынастың 

кеңiстiктерiнде қызығушылықтары бойынша әр түрлi шығармашылық 

бiрлестiктердi жұмылдырады: бала бұл жерде өз әрекетiн, дербестiгін, 

ұжым ішінде көшбасшылықты  айқындала алады. 

Мектептегi балалардың қосымша бiлiмдері сынып жетекшісімен, 

тәрбиешiлермен ұйымдастыратын  уақытынан тыс жұмыспен тығыз 

байланысты. Олардың тәрбиеленушiлерi де, қосымша бiлiмнiң 

ұстаздары - әртүрлi шығармашылық бiрлестiктерін жүргізетін 

жетекшiлер де қызығушылық танытса саяхат мазмұнды болады, 

балғын музыканттар, суретшiлер түрі бойынша қызықты болып 

қалыптасады. Балалардың қосымша бiлiмінің жүйесi олардың дербес 

мәртебесiн және маңыздылығын негiзге алады. Сыныптан тыс жұмыс 

сонымен бiрге мамандардың кәсiби – шығармашылық жолын қолдану 

есебiнен биікке көтеріледі. Сынып жетекшiлерi бiрлескен жұмыстың 

үдерісіндегі қосымша бiлiмнiң ұстаздары тәрбиелiк қызмет 

ерекшелiктерi туралы өз өнер-бiлiмдерiн молайтады, олармен бірге 

жұмылдырылған балалар туралы ұсынысты толығырақ алады. 

Қосымша бiлiм ұйымының жағдайында балалардың негізгі 

ерекшеліктері дамиды. Олар көпшiлiгiнде сол балалардың қосымша 

бiлiм ұйымының қызметтерiн мiнездейтiн жағдайлармен үндеседi, 

дегенмен барлық негiз мектептегi балалардың қосымша бiлiмнiң 

дамыту ерекшелiктерi туралы айтуға болады: 

- жалпы мәдениеттлігіi және әсершілігі - негiзгi бiлiм 

құндылықтарын оң қабылдауы және табысты игеруден астам оның 

мазмұндары үшiн боялған фон жасау; 
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- тәрбиенi жүзеге асыру - балалардың үдерісінде жеткiншектiң 

бар болмысымен, рухани, мәдени бағдарларының елеусiз 

құрастыруында болған қызметтiң жеке мағыналы шығармашылық 

түрлерiнде қосындының арқасында; 

- балалардың қосымша бiлiм ұйымдарындағы өз 

қабiлеттiлiктерiн iске асыруда ерекше қызығушылық (көркем, 

техникалық, спорт тағы басқалар) қызметтiң басқа түрін 

айқындаушы мектеп оқушыларының бағыты; 

- жеке бiлiмде нақтылықты анықтау үшiн мектеп оқушыларына 

тiршiлiк және кәсiби жоспар керек (гуманитарлық бағытта) оқу 

курстары бiлiмдегi жоқтықтың маңызды жеке сапалардан құрылуы. 

[19] 

Білім алушының сабақтан тыс қызметi - білім алушының барлық 

қызметінің түрін (оқудан басқа), тәрбие және әлеуметтік міндеттердің 

шешiмін бiрiктiретiн ұғым. 

Сабақтан тыс қызметтер білім алушының қызығылушылығы мен 

сабақтан тыс әдістерді қолданады. 

Балаларға қосымша білім беретін мекемелердің түрлері: 

- оқушылар сарайы (үй, орталық, кешен, балалар мен 

жастардың шығармашылық орталығы т.б.); 

- жас натуралистердің станциясы (балалардың экологиялық 

орталығы, биологиялық орталық, экобиоорталық); 

- жас техниктердің станциясы (орталық, балалардың және 

жасөспірімдердің техникалық шығармашылық мектебі); 

- жас туристердің станциясы (балалар мен жасөспірімдердің 

туризм орталығы); 

- балалардың аула клубтары (басқа да демалыс клуб 

мекемелері); 

- балалардың саз мектебі (балалардың музыкалық мектептері, 

өнер мектебі, өнер мектептері және басқа да көркем-

эстетикалық бағыттағы мектептер); 

- балалардың сауықтыру лагерьлері (орталық, кешен, қала 

сыртындағы лагерь және күндізгі лагерьлер); 

- балалардың қызығушылықтары мен бағыттары бойынша 

жұмыс жасайтын басқа мекемелер. 

Мектептен тыс қосымша білімнің сабақтан тыс қызметінің негізгі 

бағыттары белгіленген: көркем-эстетикалық, әскери-патриоттық, 

әлеуметтік-педагогикалық, ғылыми-эстетикалық, экология-

биологиялық, туристік-өлкетанушылық қызметтер. 

Әскери-патриоттық, жобалық қызмет оқудан тыс қызметтiң қайсы 

болса да көрcетiлген түрлерiнде iске асырыла алады. Олар оқудан тыс 

қызмет ұйымының жанында маңызды басымды болады. Сабақтас бағыт 

қоғамдық - пайдалы қызметпен, әлеуметтiк - педагогикалық қызметпен 
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оқудан тыс қызмет түрлерiнде, сонымен бiрге оқудан тыс қызметтiң 

басқа түрлерiнде де іске асады. 

Баланың дамуына маңызды мектептен тыс қызметтің бірі туристтiк 

- өлкетану өз бағытының ішінде орнын таппаған, сол себепті мектеп 

өмірінен жоғалуы мүмкін. Сайып келгенде, бiз маңызды бағдар сияқты 

оқудан тыс қызметтiң бағыты белгi қойылған жоғары тиiстi бiлiм 

беретiн бағдарламалардың құрастыруында қарауға ұсынамыз. Білім 

алушы нақты әдістерді iске асыруда оқудан тыс қызметтiң 

ерекшеленген түрлерiне негiзделінеді. 

Балалардың қосымша бiлiм ұйымдарындағы тәрбиеленушiлер 

үшiн,  олардың жұмыстары үшiн жағдай жасауға сыныптан тыс, жалпы 

мектептiк шараларды әзiрлеу, дербес табыстардың 

демонстрациясындағы шығармашылық  мүмкiндiктерiн қолдану: 

авторлық көрмелер, жеке концерттер, презентация, көрсетулер, сөз 

сөйлеу т.б. 

Қосымша бiлiм ұйымдар жағдайында балаға өзінің жеке жолын 

таңдаудың нақты мүмкiндiгiн бередi. Баланың қызығушылықтары 

бойынша мұндай жұмыстар оның қатысын бiлдiру мүмкіндігін алады, 

меншiктi қабiлеттiлiктер және қатыссыз үлгерiмнiң деңгейiне сәйкес 

табыстар, жетiстiктер үшiн оқу пәндерiне жағдай жасауы. Балалардың 

қосымша бiлiмi мектеп оқушыларына өз шығармашылығын жетiлдiру 

және таным белсендiлiгін арттыратын кеңiстiк негiзгi бiлiмдер мен 

қабiлеттiлiктерді iске асырдыу үлкейтедi. Балалардың қосымша 

бiлiмiнде бала өз жұмыстарының мазмұны мен түрiн таңдайды, 

сәтсiздiктерден қорықпайды.  

Осы себепті, балалардың орта бiлiм ұйымындағы қосымша бiлiмі 

білім алушының әлемді бүтiндiкпен қабылдауы, бiртұтас бiлiм беретiн 

кеңiстiктерiн жасауға ең алдымен құндылыққа бағытталуы; тұлғаның 

қызығушылықтары және адамның қажеттiктерiн дамыту үшiн бiлiм 

беретiн стандарттың iске асырулары бойынша талаптардың саласы 

болып табылады. Балалардың қосымша бiлiмi мәдени кеңiстiктi, мектеп 

және мектептiң тәрбиелiк мүмкiндiктерiн кеңейтедi, олардың 

шығармашылық қызметінiң әртүрлi түрлерiнде жеке, әлеуметтiк 

мәдениет, кәсiби облыстарға мектеп оқушыларының өз тағдырын өзi 

шешуi, бiлiм және мәдениеттiң құндылықтарына, бар болмысымен 

сапаларды дамытуы оң қатынасқа және мектеп оқушыларының 

әсершілдіктеріне мүмкiндiк туғызады. [13] 

 

Сабақтан тыс қызметтің нәтижелері мен әсері 

 

Білім алушының сабақтан тыс қызметiнiң ұйымдардағы жетiстiгi 

үшiн бұл қызметтiң нәтижелері мен әсерлері бір-бірінен ажыратылады. 

Нәтиже - бұл білім алушының қызметтегі қорытындысы ( мысалы, 
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білім алушы бір білім алды, қобалжыды және бір құндылықты сезінді, 

тәжірибе жинады). Эффект - бұл нәтиженiң табысына жеткізген 

нәтиженiң зардабы. Мысалы, алған бiлiм, бастан өткен сезiмдер және 

қатынас, мүлтiксiз әсерлер адам сияқты адамдарды дамытты, оның 

құзыреттiлiгi, ұқсастықтың құрастыруларына мүмкiндiк туғызды. 

Мектептің тәрбие саласы және әлеуметтілігі нәтижелер мен 

әсерлерді шатастырады. Педагогтің тәрбиелік жұмысының нәтижесі 

білім алушының бойындағы тұлғалықты және оның әлеуметтік 

құзыреттілігін дамыту. 

 Сонымен бiрге достары, ең жақын орта, басқа факторлар баланың 

тұлғалық  дамуына тәуелдi болатын (еркiн немесе ерiксiз) түрден 

жанұяның тәрбиелiк үлестерiнен айрылып қалатыны естен шығып 

кетеді. Демек баланың тұлғалық дамуы - бұл тәрбиенiң субъекттерi 

және (соның iшiнде,баланың өзі) әлеуметтік уәкiлдерiнiң қатары болы 

мүмкiндігінің арқасында өз нәтижелерiне жеткізетін әсер. Онда 

педагогтің тәрбиелік қызметінің нәтижесі неде? Педагогтердің өздері өз 

қызметтерінің нәтижелерін қоғамға дұрыс ұсынбауынан қоғам 

арасында педагогтік қызметке деген сенімсіздік пен күмән туындайды. 

Мүмкін, педагогтердің нәтиже мен әсерді айыра алмайтын зардап 

маңыздырақ болар, өйткені оның педагогикалық қызметінде (тәрбие 

және әлеуметтік саласында әсiресе), кәсiби өсудi және жетiлдiру 

ойынды. Мысалы, бүгiнгі мектеп бiлiмiнде жақсы білім алушы үшін 

күресi кенет өткiрлендi, соның iшiнде білім алушының әдептiлiгі биiк 

нәтижелерді көрсетуге кепiлдiк берiлген дегені. 

Біздің ойымызша, білім алушылардың сабақтан тыс 

қызметтердің нәтижелері үш деңгей бойынша болуы мүкін. 

Нәтижелердiң бiрiншi деңгейi – білім алушылардың әлеуметтік 

білім алуы (қоғамдық нормалар туралы, қоғамдағы әдептiлiк жолдары 

тағы сол сияқтылар), әлеуметтiк нақтылықтың алғашқы түсiнуi және 

күнделiктi өмiрдегі шыңайлығы. Осы деңгей нәтижелерінің табыстары 

үшiн оқушы мен  мұғалiмдердiң әсерлесуiне ерекше мән беріледі 

(негiзгі және қосымша бiлiмде) бұл оны сақтаушылар үшiн әлеуметтiк 

бiлiмдер және күнделiктi тәжiрибе үшін маңызды. 

Нәтижелердiң екiншi деңгейi -  білім алушының қоғамдағы 

басты құндылықтарға оң қатынасты қалыптастыру (адам, жанұя, Отан, 

табиғат, әлем, өнер-бiлiм, еңбек, мәдениет). Осы деңгейдің нәтижесіне 

жету үшін білім алушының басқа білім алушымен бір сыныптың 

деңгейіндей, яғни әлеуметтік ортадағы достық қатынасқа түсуіне 

ерекше мән беріледі.Осындай жақын ортада бала әлеуметтік білімнен 

ең алғашқы тәжірибе алады (немесе алмайды), қадірлеуді бастайды. 

Нәтижелердiң үшiншi деңгейi – мектеп оқушысының өздігінен 

әлеуметтік қозғалыс алуы. Осы деңгейдiң табыстары үшiн мектеп 

оқушысы әлеуметтiк субъекттермен әсерлесуiн мектептен тыс, ашық 
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қоғамдық ортада алуына ерекше мән беріледі. Тек қана адамның 

(М.К.Мамардашвили) адамдар үшiн әсерi тiптi мiндеттi түрде емес, 

шындығында қоғамдық қайраткермен, азаматпен, басы бос адам болып 

қалыптасуға жұмыс iстейтiн дербес әлеуметтiк әсер етеді. 

Мектеп оқушыларының сабақтан тыс қызмет нәтижелерiнiң үш 

деңгейлерiнiң ықшам тұжырымын келтiремiз: 

1-деңгей – білім алушы қоғамдық өмiрдi бiлiп түсiнедi; 

2-деңгей – білім алушы қоғамдық өмiрдi қадірлейдi; 

3-деңгей – білім алушы қоғамдық өмiрде өздігімен жұмыс iстейдi. 

Мектептен тыс қызметтiң нәтижелерi үш деңгейінің (тәрбие және 

балалардыңәлеуметтік әсерлері) пайда болу ықтималдығын үлкейтедi, 

жеке алғанда:  

- мектеп оқушыларының коммуникативтік, әдеп, әлеуметтiк, 

азаматтық құзыреттiлiгiнiң қалыптасуы; 

- балалардың әлеуметтiк мәдениет ұқсастығын қалыптастыру: 

этникалық, мәдени, гендер т.б. 

Мысалы, азаматтық құзыреттiлiктiң қалыптасуы және мектеп 

оқушысының ұқсастығы үшiн өлкетанудың сабақтары жеткiлiктi . 

Өлкетанудың маңдай алды сабағы тiптi білім алушыларға тек қана 

қоғамдық өмiрдi білуі және түсiнуi, азаматтық мiнез-құлықтың 

үлгiлерiн бiраз бере алады. Егер білім алушы сыныпта өзiн-өзi 

басқаруда тату ортадағы азаматтық қатынастар мен мiнез-құлық 

тәжiрибесін жинаса, ашық (әлеуметтiк жобада, азаматтық акцияда) 

қоғамдық ортада оның азаматтық құзыреттiлiгiнiң қалыптасуы және 

ұқсастықтың ықтималдығы айтарлықтай өседi. [25] 

 

Білім алушылардың туристік-өлкетану қызметтерін 

ұйымдастыру 

 

Білім алушылардың туристік-өлкетану қызметтері педагогтің 

ұйымдастырған жүйелi үйiрмелері, факультативтiк немесе мұражай 

жұмыстарының түрлері, жүйесiз өлкетану экскурсиялары, демалыс 

күнiнiң жорықтары, көп күндiк сауықтыру жорықтары, спорт 

жорықтары, өлкетану экспедициялары, дала лагерьлерi, слеттер, 

жарыстар, өлкетану олимпиядалары және викториналары, кездесулер 

және қызықты адамдармен хат алысу, кiтапханаларда жұмыс жасауы 

архивтер болып ұйымдастырыла алады т.с.с. Жоғарыда көрсетілген 

түрлер шеңберiнде қайсысы болса да (мектеп білім алушысының 

әлеуметтiк бiлiм алуы, әлеуметтiк нақтылықты және күнделікті өмірді 

түсiну) бiрiншi деңгейдiң нәтижелерiнiң табысы болуы мүмкiн. 

Баланың қарапайым әлеуметтiк бiлiмдерi осындайда тек қана 

туристтiк - өлкетану қызметін меңгере алады: адамның орманда, тауда, 

өзенде өзін ұстау ережесімен танысу, ұжымдағы жорық өмiрiнiң 
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ерекшелiгi туралы бiледi, мұражай, архив, оқу залындағы мiнез-

құлықтың әдебiн аңғарады, өлке және тұрғындар туралы ұсынысты 

кеңейтедi. 

Әлеуметтік білімді меңгеруде білім алушылар қоршаған ортамен, 

туған өлкенің халқымен, олардың құндылықтарымен, жеңістері мен 

мәселелерімен, этникалық және діни ерекшеліктерін жақсы 

меңгергенде іске асады. Білім алушылардың алған білімдері сабақ 

үстінде немесе үйде алған білімге қарағанда өзгеше. Педагогтерге 

балалармен бірге ерекше тарихи оқиғалардың көрермендерімен 

кездесулерді ұйымдастыру, тұрғылықты өлкетанушылармен, мектеп 

мұражайларын сақтаушылармен, iздестiру отрядтарының мүшелерiмен, 

жай ғана қызықты адамдармен ұйымды бастауға ұсынылады. Мұндай 

кездесулер және әңгiмелер мектепке шақырылған қонақтардың 

мұражай экскурсияларында қандай болмасын салыстырулар жүрмейдi. 

[15 ] 

Екiншi деңгейдiң нәтижелерiнiң табысы - бiздiң қоғам және 

әлеуметтiк нақтылыққа негiзгi құндылықтарға мектеп оқушысының оң 

қатынастарының қалыптасуы негiзiнен - басқа педагогикалық 

тетiктердің арқасында iске асады. 

Туристтiк ережелерде маңызды қоғамдық құндылықтар: Жер, 

Отан, мәдениет, адам iске асырылған. Бұл ережелердiң әрқайсысында 

әлеуметтiк мақұлдалатын: турист - табиғатқа, әңгiмелесушi - 

әңгiмелесушiге, үлкен жолдас - кiшiге, бала - қыз балаға қатынас жатыр 

. Ережелердiң бұл жазылғандары жаңадан бастау алған туристтерге 

көрсету тәрбиеде ерекше мәнi болады. Олар ерте ме, кеш пе әйтеуiр 

өздерiнiң мектеп оқушылары  қолдайтын дәстүр болады. «Кәрілер» 

(жұмыс өтілі бар туристтер, бiлгiрлер, тәжiрибелi) бұл ережелердi жас 

мамандардан көрсетуді талап ететін болады. Ал олар болса балалардың 

алдында өзін биіктен көрсету үшін өз мінез-құлығына мән бере 

бастайды. 

Туристік-өлкетану қызметі балалардың алдында өздігінен 

әлеуметтік қарым-қатынаста тәжірибе жинақтауда үлкен 

мүмкіндіктерді ашады. 

Маусымдық қызметтердiң жүйесi көп туристтiк топтары үшiн 

дәстүрге енгiзiлген, жас турист әлеуметтiк әсердiң тәжiрибесiн ала 

алады. Педагогтерге балаларды және көптеген білім алушыларды 

осындай жүйеге жұмылдыру, біріктіру ұсынылады. Маусымдық 

қызметтердiң жүйесi – бұл бала – ересектердің турпоходтың өткiзуi 

уақытында жұмысы бойынша өзін басқару жүйесі. Маршруттағы 

олардың жұмысын едәуiр жеңiлдетiп және туристтiк дағдыларды 

қалыптастыруда жақсы мектеп болып табылатындығынан, маусымдық 

қызметтер жүйесiн енгiзуді тәжiрибе бойынша көп туристтiк топтардың 

арасында таралған. 
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Басқа адамдарға күтім жасау жас туристер үшін үйреншiктi iс 

болып қалыптасады. Қайырымдылық акциясында меншiктi мәртебе 

және дербес мысалды қолданыңыз. Бiрiншi жақсы жұмысқа кiрiсiңiз - 

(сiзге мiндеттi түрде қолдау көрсететін адамға) балалармен алдын ала 

сөз байласыңыз. Еш уақытта акцияны шеруге айналдырмаңыз және 

олардың iшiнен ауқымды оқиға iстемеңiз - бұл iс өзi өзiменен 

үйреншiктi көрiнедi. 

Балалардың әлеуметтiк әсерден алған тәжiрибесi мiндеттi түрде 

мағынасы түсіндірілген, рефлекцияланған  болуы керек. Педагогтерге 

туристтiк топтардағы әртүрлi тектiң рефлексиялық ахуалдарын құру 

ұсынылады. Мысалы, туристтермен өткен күннің кешкi талқылауы. Бұл 

талқылаулар мектеп оқушыларын өз мәселелері мен 

қиыншылықтарына талдау жасауға; өз күшін дұрыс бағалауға, 

қабілетін, мінезін, тапсырылған тапсырмаға өзінің қатынасын, ұжымға 

қатынасын; өз алдына мақсат қоюға және оған жетуге; өз сезімін 

жеткізе білу және барлығы үшін ашық болуға оқытады.Бұл процедура 

қалай көрiне алады? Жанған оттың басында кешке жиналады және 

өткен күннiң бiрлескен талқылауын бастайды. Балалар кезекпен  өз 

сезiмдерiн, қайғыруларын және әсерлерін айтады. 

 Егер жұмыс өтілі бар туристтердің біреуі  балалардан бұрын 

бiрiншi болып (бiрақ топ жетекшiсі емес) бұл кешкi әңгiменi бастаса - 

бұл балалар үшiн рефлексияның жақсы мысалы ретінде қызмет жасай 

алады және бiрден биiк деңгейi жеткiлiктi болады. Ересек жетекшiге 

күннiң талдауын бiтiру ұсынылса жақсы болады. Кешкі әңгімені бастау 

ересек адамға ұсынылады. Ұшуларды талдау кезектi командирларға бұл 

функцияны беру мүмкiндігі туристтер үшiн күнделікті дәстүрлi және 

үйреншiктi. 

 

Көркем-эстетикалық бағыт 

 

Көркем-эстетикалық тәрбиенің міндеті ғажайып табиғатқа, 

еңбекте қабылдап бағалануға қабiлеттi өмiр, қызмет тағы басқа 

салаларының қай тұрмыс-салтқа байланысты тұлғаның шығармашылық 

белсенділігін қалыптастыру.  Бала әдемiлiк, ұқыптылық және тазалық 

туралы алғашқы қарапайым түсініктерді жанұяда алады, бұған тап 

эстетикалық тәрбиенi бастайды.  

Әртүрлi жүйелерде бұл сырық, оған арқа сүйейтiн негiз. Бiз 

эстетикалық тәрбиенi жүйеде мұндай негiзбен көркемөнер деп санай 

аламыз: музыка, архитектуралар, мүсiн, кескiндеме, би, кино, 

көркемөнердiң тағы басқа түрлерi театр, көркемөнердiң декоративтiк-

қолданбалысы. 
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Педагогтің міндеті бала бойындағы қабiлеттiлiк өнерімен 

ләззаттанып, эстетикалық қажеттiктер, мүдделердi дамытып, олардың 

эстетикалық талғамын дәрежеге дейiн алып жүруге тәрбиелеу.  

Ең алдымен баланың өнердiң кез келген түрiне өзара әрекеттесуi 

қабылдаудан бастайды. Көркем шығарманың қабылдауын үдерістің 

өзiне өте маңызды ерекше көңiл бөлу. Өнер бойынша пәндер және 

сабақтан тыс жұмыстардың мазмұнын құрайтын элементтердiң 

әрқайсыларының бiлiм беретiн мүмкіндіктерін қарастырайық. [10] 

Әдебиет көркем сөздi көркемөнер, әдебиеттiң тарихы, ғылым, 

әдебиеттану және әдеби көркем - шығармашылық қызметтiң 

дағдыларынан тұрды. Әдебиеттің негiзi және бас элементi көркемөнер 

болып табылады - көркем сөздi шығарма. Баланың әдебиет 

жұмыстарының үдерісінде оқу дағдылары жетiледi, көркем 

шығармалардың эстетикалық игеруiн оқиды, олардың мазмұнын 

сiңiредi және өз психикалық күштерiн жетiлдiредi: елестету, ойлау, сөз. 

Оқу, эстетикалық қабылдауды қабiлеттiлiк, аналитикалық және 

дағдарыстық ойлаудың дағдыларын дамыту - тәрбиелiк мақсаттың өте 

тиiмдi табысының шешушi құралдары. 

  Музыка интеграцияланған пән ретінде өзіне музыкалық 

шығармаларды оқу, тарихты, музыканың теориясын, сонымен бiрге 

қарапайым ән салу саласында аспапта ойнауды қосады. «Музыка»  

музыкалық бiлiм және мектеп оқушыларының тәрбиесiнде бiртұтас 

эстетикалық міндеттерді алға қояды. Барлық сабақ адамның 

адамгершiлiк-эстетикалық сипат қызметiн, ниеттер, көзқарастар, 

сенiмдер, сонымен бiрге және музыкалық қызмет барлық түрлерiндегi 

дағдыбілім алушылардың  рухани байлықтарын дамытуды қамтамасыз 

ететiн музыкалық тәрбиеге бағытталған. 

Бейнелеу өнерi интеграцияланған пән ретінде өздерiнiң көркем 

шығармаларын таныстыру, жаттығу суретi, бейнелеу грамота және 

шығармашылық өзiн көрсете бiлудiң дағдыларын, бейнелеу қызметтiң 

теориясының элементтерiн  игерудi бiрлестiредi. «Бейнелеу өнерi»  - 

бұл балаларды суретпен, графикамен және бейнелеу өнерлерiн 

құрайтын мүсiндермен ғана емес, архитектурамен және сән өнерiмен 

таныстырады. Қазiргi өнерлердің арасында аталғандар ерекше 

орындарда орналасқан.Уақытынан тыс жұмыс балаларға өнермен 

нақты танысу мүмкiндiгiн кеңiрек бередi. Ол мұндай кино және театр 

өнердiң түрлерiмен танысады. 

 

Кесте 4 
Өткізілетін орны Уақыты Ұйымдарстыру түрі 

Мектеп Оқу жылының 

екінші жартысы 
Көркем шығармашылық үйірмелері, қол 

өнерiнiң сапты аяқтары: крестпен, тығыз 

кестемен кесте тiгу.; қиық пластика, 
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жұмсақ ойыншық; жазықтық және 

көлемдi флористик, коллаж; тастарға,  

  ағаш бойынша қол қою; қағаз пластикасы; 

суық батик; әшекей әйнек; терiмен, 

сабанмен жұмыс тағы басқалар.; (лего - 

құрастыру) техникалық өнердiң сапты 

аяқтары, үй қолөнерлерi; көркем көрмелер, 

мұражайларға бару, кино, өнер, 

спектакльлердiң фестивальлерiнiң 

сыныбында, мектепке, театр, қоғамның, 

мектеп оқушыларының қоршаған 

мектебiндегi көркем акциялар. 

Ойындар - миниатюра,тарихтан 

сюжеттерiнiң сахналауы, тақырыптағы 

диалогтерi,әсерлi таңырлық 

бағдарламалардың оқу және көруi, (әдейi 

тартып алған мамандар) компъютер 

ойындары ,аспаптағы ойын, музыкалық 

шығармалар және тағы басқаларды 

тыңдау 

Жанұя Оқу жылының 

екінші жартысы, 

демалыс күндері 
Қосымша білім 

беретін ұйымдар 

Мектептің сауықтыру 

лагерьлері 

Каникул 

уақыты 

 

Әлеуметтік-педагогикалық бағыт 

 

Әлеуметтiк - педагогикалық бағыт сабақтан тыс қызметтiң 

ұйымдары негiзге шеңберiндегі қоғамдық - пайдалы қызмет. 

 Мықты сенiмдерi бар саналы азаматтың құрастыруын мәселе 

идеялы және бар болмысыменен тәрбие бұрышының алдында тұрады 

және тәрбие негiзiнен негiзгi мәселе болып саналады. Өзі және себеп 

мақсаттылық қалыптастыруға - адамның саласын қоршаған бiр-бiрi, 

адалдық және ақиқаттық, табандылық, еңбексүйгiштiк, 

қажеттiгiнеұжымдық, талапкершiлiктiң ерте жылдарымен маңызды 

тәрбиеленуіне пайда әкелу. 

Қарым-қатынастың ережелерін меңгермей әлеуметтік 

белсенділікті қалыптастыру мүмкін емес, баланың өз орнын табу 

деңгейін дамыту үдерісінде, «мен және менің құрдастарым», «мен және 

ересектер», «мен және қоғам» қатынасында өз орнын кеңейту.Кіші 

жастағы оқушының қоғамдағы пайдалы жұмысын бағалауда оның 

азықтығы емес, ортақ жұмысқа деген жауапкершіліктің  қалыптасуы. 

Білім алушылардың қоғамдық-пайдалы қызметтерін ұйымдарда 

бастауыш сыныптан бастап өзбетімен орындауды, жеке, топтық 

қызметтерді ұймдастыру қажет. [12 ] 

 

Кесте 5 
Өткізілетін орны Уақыты Ұйымдарстыру түрі 

Мектеп Оқу жылының 

екінші жартысы 

Мектеп аумағының сәулеттендiруiн 

жобаның шеңберлерде жұмыс iстеуi»; 
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сынып, мектептi көгалдандыру бойынша 

жұмыс; сыныптағы кезекшiлiк ұйы 

  мы; кәсiби бағдарлау әңгiмелер, әртүрлi 

мамандықтардың өкiлдермен кездесу; 

поделкалардың көрмесi және бала өнерi; 

десанттар, сембiлiктер; 

 (ересек ұйымдастырылған әлеуметтiк 

акциялардағы баланың ынталы қатысуы) 

әлеуметтiк сынақтар; (ұжымдық 

шығармашылық iс) ҰШЖ; әлеуметтiк - 

бiлiм беретiн жобалар; (ұсталардың 

почта, қаласы, фабрика) сюжеттi - 

рөлдi өнiмдi ойындар тағы басқалар. 

Жанұя Оқу жылының 

екінші жартысы, 

демалыс күндері 

 Қосымша білім беретін 

ұйымдар 

Мектептің сауықтыру 

лагерьлері 

Каникул уақыты 

 

Осы бағыт білім алушылардың әскери-патриоттық тәрбиені 

қалыптастырудағы күрделi және көп жақты үдерістiң құрама бөлiгi 

ретiнде бағытталуды қоса алады.  

Оның негізі балалардың кез келген экономикалық және саяси 

ахуалдардағы Отанға деген сенімі мен мақтанышында жатыр. 

Мемлекет пен білім алушылардың алдында негізгі міндет: 

Қазақстанның азаматына лайықты болу, жақсы оқу, мемлекетке қызмет 

етуге дайын болу. Патриоттық жұмыстар әртүрлі қызметтерді 

қолдануды көздейді. 
 

Кесте 6 

Өткізілетін орны Уақыты Ұйымдарстыру түрі 

Мектеп Оқу жылының екінші 

жартысы 

Тарихи өлке тану: әзiрлеу, 

iздестiру - (отбасылық, мектеп) 

архивтар және мұражай 

қорларындағы зерттеу жұмысы 

тағы басқалар.Тiршiлiк әрекетiнiң 

қауiпсiздiгiнiң негiздерi бойынша 

әзiрлеу: оқу-таңырлығы, 

ардагерлермен кездесу, 

отансүйгiштiк бағытталған 

фильмдерiнiң ерлiк сабақтарын 

көру. Қолданбалы дене-күш 

дайындық: шығармашылық 

ойыны: тақырыптық жиындар, 

(ән, сурет, фотосурет тағы 

басқалар) шығармашылық 

байқаулар, (жарқыл, алау тағы 

басқалар) әскери-спорт мерекелер 

тағы басқалар. Волонтерлiк 

қызмет: қамқорлық, қорғаныстық 

- жаппай жұмысты қарау, бiр 

айлығы, жадтың вахтасы тағы 

басқалар. 

Жанұя Оқу жылының екінші 

жартысы, демалыс 

күндері 

  

Қосымша білім беретін 

ұйымдар 

Каникул уақыты 
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2.2 Балаларға қосымша білім беру ұйымдарының 

құрылымдық-ұйымдастыру түрін жүзеге асыру 

 

      Балаларға қосымша білім беруді дамытуының жетістігі, көбіне 

жалпы білім беру мекемелері ұйымдарының дәрежесіне тәуелді. Соның 

аз дегенде төрт түрлі деңгейін атап өтуімізге болады. 

       Біріншісі кездейсоқ жиынмен бейнелейтін үйірмелер, секциялар, 

клубтар тағы басқа бір-бірімен көбіне  сәйкес келмейтін, кадрлық, 

материалдық мүмкіндіктері бар толық тәуелді жұмыс. Мұндай 

жағдайда балаларға қосымша білім беру, нақты білім беретін ұйымның 

ерекшелігін қамтып көрсетпейді, ал тиімділік-түгелдей  елеусіз 

мектептің дамуы үшін ғана. 

Сонымен бірге, жұмысты үйренушілер үшін, бұл шығармашылық 

бірлестіктерінің маңыздылығы бола алады. 

      Екінші деңгей-неғұрлым күрделі және неғұрлым дамыған. Ол нақты 

ішкі шоғырланған түрлі бағыттағы қызметпен бөлінеді. Дегенмен 

жұмысты негізінен біртұтас мазмұнда құрастыруға болмайды. Ол 

қосымша білім беру оқытушыларының мектепті біртұтас оқу-тәрбиелік 

үдерісіндегі жұмыс қызметінің болмағандықтан, ойластырылған 

бағдарламасы және үйлестіре білмеудің жеке бөліктеріне ыдырайды. 

     Үшінші деңгей-түрлі шығармашылық бірлестіктер біртұтас білім 

беретін бағдарламаның негіздерінде жұмыс істейтін мектептің жеке 

бөлімшесі сияқты балалардың қосымша білімінің дамытуын ұстаздар өз 

қызметін үйлестіре алады.  

    Төртінші деңгей-мектептің негізгі құрылымдарын балардың және 

қосымша білім берудің кірігуін ұйымдастыру маңыздылығы. Олардың 

қызмет деңгейін концептуалды идеясын есепке алумен тұрғызады және 

түгелдей ұйымның дамуын қамтамасыз етеді. Бүгінде көптеген 

мектептер алғашқыдан алыстап кетті, екінші деңгейге жақындады, 

балаларға қосымша білім беру дамуының үшінші және төртінші 

сатысына көшу үшін қорлар әлі жиналмаған. [23] 

 

Балаларға қосымша білім беруді дамуын қамтамасыз ету, жалпы 

білім беру мекемелерінің өзара әрекеттесуі 

 

    Қосымша білім беру директорының орынбасары (оқу-тәрбие 

жұмысы бойынша). Бұл қызмет жақында ғана пайда болып, әліде 

көптеген мектептерде жоқ, бірақ балаларға қосымша білім беру 

жүйесін дамытуда мұндай  мамандықтар барлығы өткірлеу сезіледі.  

      Оның негізгі міндеттеріне - оқу-тақырыптық жоспарды бақылауды 

орындау, білім беру бағдарламаларын ұйымдастыруды құруға 

көмектесу, оқытушылардың кәсіби біліктілігін арттыруына көмектесу 

және барлық қосымша білім беру орталықтарындағы оқытушылардың 
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үйлестірушілік қызметі кіреді.Ең мазыздысы балаларға қосымша білім 

берудегі негізгі интеграциялық бағытқа бағыттау, пәнді жүргізуші 

мұғалімдер және үйірме жетекшілері, секциялар, ұйымға әдістемелік 

жұмыстың (педагогикалық шеберліктер, әдістемелік кеңестер, 

пікірталас клубтары, семинарлар құру тағы басқалар) бірігуі. 

       Директордың орынбасары тұжырымдаманы өңдеуде және жалпы 

білім беру ұйымдары бағдарламасының дамуын балаларға қосымша 

білім беру концептиясына белсенді қатысқандар қатарын қабылдайды. 

       Қосымша білім беру педагогтері - түрлі бағыттағы қосымша білім 

беретін бағдарламаны іске асырудағы ең маңызды мамандардың бірі.Ол 

таланттыларды, мектеп оқушыларының қабілеттілігін, олардың 

көркемөнер, техникалық, спорттық қызметтерін қоса дамытумен 

айналысады.Ол шығармашылық бірлестіктер тізімін құрайды, 

үйренушілердің құрамын сақтауға мүмкіндік туғызады, білім беру 

бағдарламасын ұйымдастыру, мектеп оқушыларымен тікелей білім 

беру қызметін алып бару, дәйекті форм таңдау, әдістертемелік 

қызметтің мазмұнын қамтамасыз ету. Авторлық білім беретін 

бағдарламаларды өңдеуге қатысады және олардың ұйымдастыру 

сапасына жауап береді.Балаларға қосымша білім беру жүйесінде 

балалардың қабілеттілігін дамыту бойынша ата-аналарға 

консультациялық көмек көрсету керек. 

        Ең маңыздысы, қосымша білім беру оқытушылары мен мектеп 

жетекшілері бірігіп жұмыс істеуінде, олармен біргелікте нақты балаға 

лайықты білім беру жолын таңдауында болып табылады.Жалпы 

баланың білім алуға деген құштарлығын дамыту, сондай-ақ білім беру 

бағдарламасын, тақырыптық қызметімен байланысты оқу 

бағдарламалары туралы түсінігі болуы керек. [16] 

        Сынып жетекшісі әрбір баланың мүмкіндігінше талатты балаларды 

әрі қарай қызықтыра алатын және жеке өмірінде өз жолын дұрыс 

табуына, кез-келген мәселеден тез арылуға үлес қосуы шарт.Балаларға 

қосымша білім беру бағдарламасын жүзеге асыруда, мұндай 

әлеуметтік-психолгиялық терең білімі бар педагог, гуманистік 

педагогика қағидаларын ұйымдастыруды іс жүзінде өзінің 

әріптестеріне қолдау көрсете алады. 

      Мектеп шығармашылық бірлестіктерінің жетекшілерімен және күн 

ұзағына болатын топ  тәрбиешілері мен жолбасшылары  балаларға өз 

дарындылығын ашуға көмектесуге ойдағыдай әрекеттесе алады. 

     Мәселен, бас жолбасшы ұйымға әлеуметтік-маңыздылығы бар 

мерекелерде,  жарыстарда және басқада жалпы мектеп іс-шараларында,  

сондай-ақ белсенді қатысушы болып табылатын, ең алдымен үйірме 

мүшелері, бірігіп көмекші таба алады немесе кері байланыс болуыда 

мүмкін. Қосымша білім беру педагогтарының көмегімен ынталы, 
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дербес, алғырлық  қасиетімен ерекшеленетін балаларды оңай 

кездестіруге болады. 

     Ұйымдастырушы–педагог оқушылардың қызметінің көркемөнер, 

спорттық, техникалық, туристік-өлкетанушылық, экология-

биологиялық бағыты бойынша жетекшілік жұмысын алып 

барады.Оларға әдістемелік ұйымдастырушылық, тәрбиелік мәселелерді 

шешуге көметеседі, сабақты жүргізуші сол немесе басқа бағытпен 

ұстаздардың жұмысын үйлестіруге көмектеседі.Мектеп оқушыларының 

дарындылығын анықтауға және дамытуға көмектеседі.Балалардың 

қызығушылығына жауап беретін жаңа шығармашылық бірлестіктерінің 

пайда болуына жағдай жасайды.Қосымша білім беру педагогтарының 

кәсіби деңгейінің өсуіне директордың орынбасарымен бірге мүмкіндік 

туғызады. 

      Мұндай қызмет педагогтардың күнін түбегейлі қамтиын жалпы 

білім беру ұйымдарында, өз алдына жүйеге бөлінген балаларға 

қосымша білім беру ұйымдарында жиі кездеседі.Жалпы білім беру 

мекемесі жағдайында балаларға қосымша білім беруді дамытудың 

басты рөлін педагог-психолог ойнай алады.Өзінің кәсіби білімінің 

арқасында, ол тұйық балалардың  қабілеттерін айқындайуға, олардың 

көлбеулігін және ынтасын дамытуға жағдай жасай алады.Өз жұмысын 

психикалық, соматиялық, оқушылардың әлеуметтік аманшылығын 

сақтай отырып, ол балалардың шығармашылығы жағынан зерек, 

сондай-ақ нақты даму тәртібін түзеуді қажет ететін балаларға  қолдау 

көрсетеді. 

       Педагог-психолог түрлі шығармашылық бірлестіктердің 

жетекшілеріне кеңес беріп, балаларға жүйке диагностикасын өткізіп, 

олардың даму қабілеттерінің  өзгеріс деңгейін қадағалай отырып,  

тәрбиеленуші мен ұстаздардың арақатынасының қиыншылық 

себептерін ашып көрсетеді. 

          Әлеуметтік педагог балаларды әлеуметтік  қорғау міндетін 

шешеді, олардың шығармашылық қабілеттіліктерінің дамуына көбінесе 

бөгет келтіретін, олардың өмірлік деңгейін зер сала 

үйренеді.Әлеуметтік педагог мұндай балаларға дер кезінде көмек 

көрсетуге тырысады, түрлі даулы жағдайларға және балаланың қалауын 

іске асыру үшін өте қолайлы ортаны табуға мүмкіндік береді.Ол 

қосымша білім беру педагогына «қиын баламен» өзін қалай ұстауды, 

оны қандайда бір шығармашылық түрімен қызықтыруды айта алады.Ол 

өзінің тәрбиеленушілерін әлеуметтік мағыналы істерге және бұл 

қызмет қосымша білім беру педагогтарымен ынтымақтастықты қоса 

алады.Әлеуметтік педагог сабақтың кәсіптік бейімдеу түріне көп көңіл 

аударады, өйткені ол бейімделген функцияларды орындауында, ол үшін 

оның қамқорлығындағы жақсы мәрелік алаң болуы мүмкін. 
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    Сонымен бірге пәндік-мұғалім балалардың қосымша білімінің 

жүйесін дамытуда өз үлесін қоса , балалардың негізгі және қосымша 

білімінің кірігуі мақсаттарындағы мүдделер бойынша шығармашылық 

бірлестіктердің жетекшілерімен ынтымақтаса алады. 

     Ол нақты дәріс өткізуінде қосымша білім беру (мағыналы, 

ұйымшылдық, әдістемелік)  элементтерін қалауынша әкелуі мүмкін. 

     Сондай-ақ,  мұғалім қосымша білім беру жүйесіне өзінің клуб 

немесе үйірмелерді ұйымдастырып, тікелей енгізуге мүмкіндігі бар. 

     Бұл пәндік үйірмеге ғана емес кез-келген шығармашылық 

бірлестіктер, мұғалімге қайда сәті түссе өзінің жеке қызығушылығын, 

әуесқойлығын, дарындылығын,  ұйымдастыруды оның кәсіптік 

шеңберінде әдеттен тыс ұйымдастыр алады.Мұндай адамның көп 

қырлылығы тек үйренушілердің ортасында оның беделін күшейтеді. 

     Қосымша білім беру оқытушыларына және олардың 

тәрбиеленушілеріне көркем әдеби, әйгілі-ғылыми, таңдаулы қызықты 

әдістемелік тере түбегейлі көмек көрсетіп отырған мектеп 

кітапханашысының жұмысына көңіл бөлуіміз керек.  

     Кітапханашы жаңадан шыққан кітап шығарушы, баспасөз, аудио-

видео өнімдерін қадағалай отырып, бұл мәліметтерді мұғалімдерге 

және оқушыларға жеткізіп отырады. 

   Шындығында да, мектепте балаларға қосымша білім беруді дамыту 

көбіне мектеп директоры және оның орынбасарына тәуелді. 

 Олардың шығармашылық бірлестіктерінің қызығушылығы бойынша 

жетекшілердің қарым-қатынасына құрметпен, олардың  алуан 

түрлілігінің маңыздылығын түсіну, балаларға қосымша білім беру 

жүйесін техникалық жабдықтау үшін ептілікті табу мүмкіндігін, 

қосымша білім беру мұғалімдеріне материалдық және  рухани қолдау 

көрсету-мұның барлығы мектепте түгелдей білім беру 

маңыздылығының жағдаятын  құруға, балаларға негізгі және қосымша 

білім беру басты рөль ойнайды.  

      Сайып келгенде, жалпы білім беру мекемелеріне, балаларға 

қосымша білім беру жүйесі сол немесе басқа деңгейдегі дерлік 

педагогикалық ұжым қосылады. 

 

 

2.3 Жалпы білім беру мекемелерінде балаларға 

қосымша білім беру жүйесін дамыту жағдайы 

 

          Жалпы білім беру мекемесіндегі балаларға қосымша білім беру 

жүйесінің дамуын  ұйымдастырушылық түгелдей тапсырма түрлерінің 

табыстылығына, кадрлық, әдістемелік-бағдарламалы, психолгиялық 

сипатына тәуелді. 
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  Ең алдымен, ұйымшылдық жағдайы қосымша білім беру 

мектептерінің үшінші және төртінші  деңгейіне сәйкес келетіндей етіп, 

яғни балаларға қосымша білім берудің құрылымын дамытудан тұрады. 

 Бұл үшін осы мекемеде жұмыс істейтін әлеуметтік мәдени ахуалын 

талдап, қосымша білім беруде балалармен олардың ата-аналарының 

қызығушылығын анықтау  қажет.Сондай-ақ, мектептің ерекшелігін, 

оның  бағдарын, негізгі мақсатын, қалыптасқан дәстүрін, заттық-

техникалық және кадрлық мүмкіндіктерін ескеру маңызды.Егер оның 

құрылымы белгісіз жүйеге келтіру элементінің ерекшеленуінен 

басталса, балаларға қосымша білім беру мектебінде өзіндік дербес 

бөлімшенің мәртебесін жылдам ала алады.Мәселен, бұл кез-келген 

шығармашылық бірлестік, көпжоспарлы  және түрлі бейімді жұмысты 

өткізуші, музыкалық және көркем ұжымдарды бірлестіруші ,орыс 

мәдени (ұлттық) орталығы, этнографиялық өлкетануға еліктеуші, тарих 

және өлкенің мәдениеті туралы материалдар жинағы болуы 

мүмкін.Балаларға қосымша білім беруді дамытуда нақты жалпы білім 

беру мекемесі арнайы ерекшеліктерін сақтап, жалпы бағыттылықпен 

стратегиялық желісін ескеріп, мұндай түрлі жастағы ұжымды басқа 

шығармашылық бірлестікке жұмысқа тұрғызу едәуір оңай келеді. 

Мектепте балаларға қосымша білім беру жүйесін дамыту құрылымын 

өздігінен жасауға, балаларға қосымша білім беруде бірлесуге, өзара 

сіңісуге,  тамаша мүмкіндік туады.Сайып келгенде, бұл екі саланың бір-

біріне сіңісуі 

   - оның алуан түрлілігі барлық білім беру жүйесінің тұтастығында; 

    -нақтылы тұрақтылық және тұрақты дамыту; 

   -рухани-адамгершілік қасиетін қалыптастыру, епшілдік, мектеп 

оқушыларының дағдылары және олардың сезімталдық-бейнелі 

саласының дамуының қажеттілігі; 

-білім беретін үлгілер, технологиялар, нақты ескілік жүйесін және 

белсенді инновациялық педагогикалық ойларды сақтау; 

  -оқушылар және педагогикалық ұжымы өмірінің  мектеп дәстүрлеріне 

қолдау көрсету және ұйымның жаңа жолын іздестіру; 

  - балалармен жұмыс істеуге дайын (мәдени, ғылыми, өндіріс 

қызметкерлері, қоғамдық ардагерлер ұйымдарының өкілдері ішінен) 

жаңа адамдардың шақырылуы және педагогикалық ұжымның жақсы 

күштерін сақтау. [14] 

     Басқа ұйымдастыру міндеті арасында негізгі келісім шартты немесе 

балалардың қосымша білімінің әр түрлі мекемелері бар мектебінің 

келісімі  негізінде ынтымақтастықты атап өтуге, сонымен бірге 

балалардың негізгі және қосымша білім беруге жақындауына мүмкіндік 

туғызады.Балаларға қосымша білім беру мекемесімен шығармашылық 

және мектептегі іскерлік байланысының арқасында: мерекелерде, 

сайыстарда, сауық кешінде,  көрмелерде тағыда басқа жаппай түрлі іс-
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шараларға дайындығының деңгейін және мазмұнын жақсартуға 

болады. 

        Бұл мектеп оқушыларының мүмкіндігін қосатын көркемөнер, 

спорттық, туристік-өлкетанушылық және басқа қызметке жедел  

мәлімет беретін ғажайып мүмкіндік.Мұндай ынтымақтастық жұмыс 

жоспарын, мектептің мүмкіндігін есепке алу және үйренушілердің жеке 

қызығушылығын балаларға қосымша білім беру мекемелерін 

үйлестіруге мүмкіндік береді.Түрлі жастағы оқушылардың 

қызығушылықтарына сәйкес мектеп ішінде ұйымдастырылған 

жағдаяттар шығармашылық бірлестіктерін дамыту мақсаты жүзеге 

асырылуы керек. 

        Өкінішке орай, көпшілігі кішкентай және орта жастағы балаларға  

есептелінген(жұмсақ ойыншық, драма үйірмесі, волейбол, аэробика) 

мектептердегі үйірмелер және секциялар он жыл бойы ауыспайды 

немесе бірнеше атаулармен шектеледі.Қазіргі жасөспірімдерді не 

қызықтырады; спорттық би, шығыршықты дөңгелектер,скейтбординг, 

шығыс жекпе-жектері, таспаға түсіру техникасы, компьютерлік 

технологиялар тағыда басқаларды меңгеуге ұмтылады, дегенмен 

жоғары сыныптағы оқушыларға айтарлықтай көңіл бөлінбейді, әсіресе 

балалардың қызығушылығы есепке алынбайды. 

       Әрине, балаларға қосымша білім беру жүйесін ұйымдастыруға 

өзінің әлеуеттік мүмкіндіктерін және шығармашылық даму 

қажеттілігін, олардың мүдделерін қызығушылығын әрқашан есепке алу 

мүмкін емес,(және әрқашан қажет емес) бірақ ондай мәселені шешу 

түрлерін іздестіру қажет. [11] 

Өкінішке орай балалардың қосымша білім беру негізінде жан-жақты 

дамуы үшін, жалпы білім беретін мекемелерде «үлгілі-көрсеткіш» 

ұжымы (мектеп театры, музыкалық ансамбль, спорттық топ және т.б.)  

әкімшіліктің  негізгі даму бағыты болып табылады.Бұл мүмкіндік 

мектеп жетекшілері,оқу-тәрбиелік қызметі үшін, балаларға қосымша 

білім беру жүйесінің құрылуына күш салмай ойдағыдай жақсы есеп 

беруінде. Мұндай жағдайда, «дегдарлы» балалар ұжымы өздерінше 

оқшау өмір сүреді, тек үлкен емес топтың балалары үшін ғана қызықты, 

қалғандары оларға қызғанышпен қарау ғана қалады, өздерін дарынсыз, 

залалды, ақиқаттан алыс сезінеді.Ұжымдық мәселелерді шешуде осы 

тәріздес кемшіліктерді есепке алу керек. 

     Кадрлық шарттар-бұл ең алдымен, қосымша білім беру 

педагогтерінің кәсіби деңгейінің өсуіне мүмкіндік береді. 

     Балаларға қосымша білім беру кіріс топтамасында барлық 

шығармашылық клубтарының жетекшілеріне олардың өз бетінше 

әріптестермен қызметтестік, педагогтердің шығармашылықтарын 

жандандыруды бағыттау маңызды мәселелерді ойластырылған 

ұйымдастыру шеңберінде семинарлар, курстар, пікірталастарды өткізуі 
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тиіс.Сондай-ақ,  сабаққа өзара қатынасуы, ашық шаралардың өткізілуі, 

олардың талдауы кәсіби деңгейінің өсуі үшін көп береді. 

         Пәндік-мұғалімдерге, сынып жетекшілерімен, тәрбиешілермен 

шығармашылық ынтымақтастықты құру: барлығын толғандыратын 

мәселелерді бірлесіп талқылау (тәрбиелік, дидактикалық, әлеуметтік, 

жалпы мәдениеттік) тек қана әдістемелік бірлесуді ғана емес, 

педагогикалық шеберлік, біріңғай педагогикалық ұжым, кәсіби 

мүмкіндігі молаяды. 

     Балаларға қосымша білім беру мекемесінің негізінде  Институт 

біліктілігін көтеру мақсатында педагогтарға курстарды  

ұйымдастыруды, шақырылған ғалымдармен семинарлар өткізуді үнемі 

бақылау керек.  

  Педагогтерді түрлі кәсіби сайыстарға қатысуын (қосымша білім беру 

педагогтерінің сайысы, авторлық білім беру бағдарламасы, тәрбиелік 

жүйе т.б) жандандыру маңызды. 

      Одан бөлек, педагогикалық журналдар үшін мақала жазу, 

педагогтерді ғылыми жұмысқа қосылуына жағдай жасау. 

      Кім қандай болмасын қызықты қолөнермен айналысса, және оның 

құпияларын балаларға тапсырғысы келсе, сондай-ақ, балаларға 

қосымша білім беруді дамыту жүйесінің табыстылығы жалпы білім 

беру мекемелеріне «тың күш», жаңа адамдар, мәселен , мәдениет 

мекемесі жұмысшылары ішінен, спорттық, шығармашылық, қоғамдық, 

ардагер ұйымдары, ата-аналар қоғамына тәуелді болады. 

     Педагогтердің кәсіби және шығармашылық деңгейінің өсуіне, 

балаларға қосымша білім беру оның бөлімінде, мектептегі жайлы 

жағдайларды құруға бағытталған психологиялық жағдай. 

Бұл тапсырманы шешу, алдымен жалпы білім беру мекемелері 

әкімшілігінің құзырына, балаларға қосымша білім беруін дамыту 

жүйесінің маңыздылығын көрсете алатын, басқа мұғалімдердің 

мүдделерімен қатар жатады. 

     Екінші дәрежелі педагогикалық ұжым мүшесіне шығармашылық 

бірлестіктерінің жетекшілеріне ара-қатынасы рұхсат етілмейді. 

     Кім зерттеу жұмысын жүргізсе, сол педагогтермен өзінің жұмыс 

тәжірибесімен белсенді бөліссе, әріптестеріне көмек немесе қолдай 

көрсетсе, авторлық білім беру бағдарламаларын құрумен жұмыс 

жасаса, қосымша білім беру бойынша директор оның орынбасары 

ғылыми-әдістемелік жұмысты әрқашан қолдап, көтермелеу қажет.  

оларға басшылық ететін шығармашылық ұжымдардың биік 

жетістіктеріне жетекшілік ететін қосымша білім беру педагогтеріне 

табысты жұмысы үшін рухани және материалдық қолдау көрсету 

қажет. 
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      Осы жетістіктері туралы және қандай оң тәжірибені көрсетіп 

жатқаны туралы барлық білім алушылар, мұғалімдер, ата-аналар білуі 

тиіс. 

 

Бағдарламалық-әдiстемелiк шарттар 
 

Балалардың қосымша бiлiм беру  жүйесiнің маңызды, 

концептуалды, әрбiр шығармашылықтағы бiрлестiктiң қызметі сияқты 

бағдарламалық-әдiстемелiк қамтамасыз етуді дамыту мүмкін емес.  

Ортақ стратегияны дамытудағы мақсат пен міндеттер 

педагогикалық қызметтiң негiзгi қағидаларын, жұмыстың маңызды 

сызықтарын қамтып көрсетуi керек. Мектептiң өте білікті ұстаздары, 

басқа мамандардың басқаруымен : БАИ, ғылыми қызметкерлердiң, 

қосымша бiлiм мекемелерi әдiскерлерінің салмақты шешімдері 

бiрнеше жылдарға есептелінген. 

Бiр жағынан тиiстi орта бiлiм мекемелерiнiң шарттарындағы 

есептейтiн бiлiм беретiн бағдарламалары көп қолданылынды, мектеп 

бiлiмiнiң кемшiлiктерiнің орнын толтыру керек болса, екіншіден - 

оның жетістігін есепке алу қажет. Өзінің  авторлық бағдарламаларын 

өңдеуде, қосымша бiлiм беру педагогтері, қосымша бiлiм беретiн 

бағдарламаның және пәндер мазмұнымен танысуы керек. Бұл пәндік-

мұғалiммен бірге  бiрлескен шығармашылық жұмыс үшiн маңызды. 

Егер қосымша бiлiм беретiн бағдарламалар мектеп оқушыларының 

қызығушылығы мен қажеттiліктерiне сәйкес келсе, шын мәнiнде бiлiм 

беретiн мекемелердегi балалардың қосымша бiлiм беру жүйесiнiң 

дамыту, нақты мекемеде олардың қанағаттандыруының нақты 

мүмкiндiктерi, баланының меншiктi құндылық , әсерлi ұстанымды 

құрастыруға көмектесетiн болып қалыптасады, оның өзi үйренуi және 

өздiгiнен даму жағдайын жасайды. 

 Жаңа ұрпақтың қосымша бiлiм беретiн бағдарламаларының 

жаңаруы келесі қағидаларды есепке алуды көздейді :  

- ұлттық және жалпы адамдық құндылықтарды гармониялық 

тiркестiруге мүмкiндiк беретiн кең гуманитарлық мазмұнға бағыт; 

- мектеп оқушыларында әлемнiң бүтiндiк, әсерленушілік- бейнелi 

қабылдауын құрастыру;  

- қай жас шамасындағы балалар үшiн облыста тұлғалық бiлiмнің 

жеткiлiксiз бiлiм беретiн тақырыптарға, мәселелерге үндеу;  

- баланың таңымдық, әлеуметтiк, шығармашылық белсендiлiгiн 

дамыту, оның бар болмысының сапалары;  

- негiзгi бiлiмнiң мазмұнын қолдану, оның тарихи - мәдениет тану 

компоненттерiне тiрек;  

- бiлiм беретiн үдеріс бiрлiгiн iске асыру. 



41 

 

Жаңа ұрпаққа қосымша бiлiм беретiн бағдарламалары күрделiкті 

әртүрлi деңгейлердi және ұстаздың балалармен не бiр топпен, баламен 

жеке жұмыстың ұтымды нұсқасын табуға мүмкiндiк беруi керек. 

Сонымен бiрге олар ашық түр болуы керек, яғни нақты педагогикалық 

есептердi есепке алу, бар өзгерiсті нақтылы кеңейтуге бағдарланған, 

нұсқалығымен қолданудың айырмашылығын ажырата білу. Олардың 

негiзiнде әртүрлi топтардың қызығушылығына, мүмкiндiктеріне, өлке, 

әлеуметтiк-мәдениеттi ерекшелiктерге жауап беретiн жұмысты 

олардың ата-аналары, ұстазы нақты орта бiлiм мекемелерiнiң 

дәстүрлері мен шарттарын тұрғызуға болады.[24] 
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Қорытынды 

 

Кәсiби бiлiмнiң қазiргi даму бағыты әрбiр білім алушынының 

деңгейлерін есепке алу даралығының дамыту қажеттіліктерін жаңа 

білім жүйесінің өзгеруіне байланысты талапқа сай потенциалдық 

мүмкіндіктерін толық  ашуға мүмкіндік береді. Бiлiм жүйесiнде 

орнатылған реформалар шарттарында білім алушының кәсiби бiлiм 

жүйесiнде дайындық сапасын жоғарылату  мәселесiнің жоспарын 

бiрiншi ұсынады. Кәсiби бiлiмнiң дәл қазiргі дамитын жүйесi өздiгiнен 

бiлiм беретiн қызметтiң есебiн құзырлы шешуге қабiлеттi бiтiрушiнi 

әзiрлеуге әлi мүмкiндiк беруге жеткiлiксiз. [17]  

Осы әдiстемелiк нұсқаулықтағы мақсат кiрiспеде қойылған 

міндеттермен әлеуметтiк - жеке құзырлардың кәсiби қызметке 

дайындаудағы рөлін орындаудың арқасында жетiп, талқыланған. 

Зерттеу тәжірибесінің маңыздылығы әлеуметтiк – әрбiр білім 

алушының әлеуметтік-тұлғалық құзыреттілігінің сапалы 

ерекшелiктерiн анықтау, жеке траекторияда кәсiби дамуды есепке алуға 

мүмкiндiк береді,  маманның қалыптасуындағы қиыншылықтарды, 

сонымен бiрге  кәсіптік қызметтегі әрбір субъекті үшін бәсекеге 

қабілетті, шығармашыл тұлғаны қалыптастыруды болжауға болады. 

Сонымен, бiлiм беру үдерісіндегі бағыттың құзыреттілігін iске 

асыру маман дайындаудың сапасын өзгертуге мүмкiндiк бередi, жаңа 

ұрпақтың қоғамдағы қазiргi талабы мемлекеттiк бiлiм беретiн 

стандарттарын қолдану мүмкiндiгiн бередi. 
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