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Зерттеудің мақсаты
Сабақты зерттеу тәсілін өз тәжірибесіне енгізудегі мұғалімнің 

кәсіби дамуына ықпалын анықтау

Негізгі идея мен зерттеудің өзектілігі:

Сабақты зерттеуді жүзеге 
асыру

• Бақылаушы дағдысын 
дамыту

• Бірлесе жоспарлау

• Бірлесе сабақты талдау

• Келешек қадамдарын 
айқындау

Зерттеуші мұғалім

•Практик-зерттеуші

•Өзін-өзі дамытушы

•Өзін-өзі жетілдіру 



2016 – 2019 оқу жылдар аралығында зерттеу жұмысына қатысқан 

жетекші мектептер 

ЖЕТЕКШІ МЕКТЕПТЕР

Өскемен қ. Ұлан ауданы
Тарбағатай

ауданы
Күршім ауданы 

«Ш.Уалиханов

атындағы №3 мектеп-

лицейі» КММ

«Тохтаров атындағы

бала бақша- ОМ» 

КММ

«Бозанбай

орта мектебі» КММ

«Абай атындағы 

орта мектеп» КММ

«Ю.Гагарин  

атындағы орта 

мектеп»КММ

«Р. Марсеков

атындағы орта 

мектеп» КММ

«Т.Рыскулов 

атындағы орта 

мектеп» КММ

«К.Нурбаев 

атындағы орта 

мектеп» КММ

«Ч. Уалиханов

атындағы орта 

мектеп» КММ

«№1 Теректі орта 

мектебі»  КММ

Катон-Қарағай

ауданы

«Рыков атындағы 

орта мектеп» КММ

Зайсан ауданы

«Айнабулак орта 

мектебі» КММ

«М.Әуэзов атындағы

орта мектеп» КММ

“Х.Мустафин 

атындағы орта 

мектеп» КММ

“О.Бөкей атындағы 

№44 лицей” КММ

«Ахмер орта 

мектебі» КММ

«М. Дауленов

атындағы мектеп-

интернаты» КММ



Зерттеуге қатысқан 68 респонденттің 

төмендегідей қиналатын мәселелері анықталды:

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

өзіне деген сенімділігі

өзін практик-зерттеуші ретінде санауы

бірлескен командалық жұмысқа қатысуы 

әріптестерімен қарым-қатынасқа түсуі (бірлесе …

рефлексия жасауы 

Сабақты зерттеу тобының мүшесі болуы
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69%

66%

64%

97%



Зерттеу сұрағы

Сабақты зерттеу тәсілін өз тәжірибесіне 
енгізу мұғалімнің кәсіби дамуына қалай 
ықпал етеді? 



Зерттеудің сандық және сапалық деректері 

Сауалнама   БақылауРефлексивті сұхбат





Қорытынды мониторинг нәтижесі
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бірлескен 

командалық жұмыс

бірлескен 

жоспарлау

бірлесіп өткізу бірлесіп  талдау бақылаушы  рөлі практик-зерттеуші рефлексия жасау өзіне деген 

сенімділігі

Кәсіби тәжірибемнің дамуына әсер етті



Рефлексивті сұхбат

«Советы моих коллег для меня бесценны. Именно 

работа в команде научила меня  видеть сильные и 

слабые стороны моей работы, вносить 

коррективы. Поддержка моих коллег придаёт мне 

уверенность, а это значит, что моя практика 

улучшается.»

Бірлескен жұмыс барысында мен өзімнің кәсіби 

тәжірибеме рефлексия жасауға, сындарлы кері 

байланыс беруге және зерттеу жұмысын 

жүргізуге үйрендім. 

Сабақты зерттеу - оқушыларға саналы білім 

беруді көздеген, бір мақсатқа жұмсалған ұстаздар 

шеберханасы десекте артық етпейді.







Талдау және нәтиже
Ынтымақтастық 

деңгейлерінің өзгеруі

Ынтымақтастық 

моделдері

Зерттеуші топ

Ынтымақтастықтың төмен 

деңгейі 

Ынтымақтастықтың жоғары 

деңгейі

Сабақты бірлесіп 

жоспарлау

Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады, 

мұғалімдер оқу тобы негізгі жұмысының әр 

түрлі мазмұнына (кезеңдеріне) жауапты

Бірлесіп бақылау Сабақты бақылауда бақылаушыға толық 

жауапкершілік жүктеледі

Сабақты бірлесіп талдау Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады, 

мұғалімдер оқу тобы негізгі жұмысының әр 

түрлі мазмұнына (кезеңдеріне) жауапты 

Командалық моделі Жауапкершілікті тең дәрежеде атқарады. 

Команда мүшелері бірлесе жұмыс істеудің 

барлық мүмкіндіктерін қолданады: бірлесе 

жоспарлайды, жоспарды жүзеге асырады, оны 

бағалайды. Яғни, команданың бірлесе жұмысы 

сабақ басталмай жатып жүзеге аса бастайды. 

Байтон мен Саймонстың ынтымақтастық модель сызбасы



«Зерттеуші 
мұғалім 
моделі»

Өзін-өзі 
дамытушы

Белсенді 
әрекет иесі

Қарым-
қатынасқа 
түсе біледі

Сенімді Рефлексивті

Практик-
зерттеуші

Тиімді 
жоспарлаушы

Бақылаушы

Сыншы дос

Жауапкершіл



Қорытынды

«Сабақты зерттеу» тәсілі – мұғалімнің жеке тұлға ретінде оқу-

танымдық қызметінде өзін-өзі реттеу: өзін-өзі оқыту, өзін-

өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру дағдыларын 

қалыптастырудағы, яғни мұғалімнің кәсіби дамуына 

әкелетін жолдарының бірі екенін анықтай алдық



Назарларыңызға рахмет!!!


