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Мазмұны

◦ Зерттеу мәселесі

◦ Зерттеу сұрақтары

◦ Зерттеудің өзектілігі мен мақсаты

◦ Қазақстандағы білім беру саласындағы
реформалар. Х мектебінің құрылуы.

◦ Әл-ауқат

◦ Жұмыс жүктемесінің күшеюі

◦ Стресс

◦ Мұғалім жалынының өшуі

◦ Әдістеме

◦ Мәліметтерді жинау процедурасы

◦ Нәтижелер

◦ Ұсыныстар

◦ Болашақ зерттеулерге арналған ұсыныстар



ЗЕРТТЕУ МӘСЕЛЕСІ



Зерттеу сұрақтары
1. Мектептегі психологиялық
ауқаттылыққа әртүрлі факторлар

қаншалықты әсер етеді және қандай

факторлар мектептегі психологиялық
ауқаттылыққа әсер етеді?

◦ Х мектепте оқу жүктемесінің санына

байланысты проблемалар бар ма?

◦ Оқу жүктемесінің күшеюі жеке әл-ауқатқа

және мұғалімнің жұмысына қалай әсер

етеді?

2. Оқу жүктемесінің артуы мұғалімнің
үлгеріміне және жеке басының әл-

ауқатына қалай әсер етеді және мектеп

басшылығы оқу жүктемесіндегі бұл

өзгерісті қалай қабылдайды?

◦ Мектеп басшылығы мұғалімдердің жағымды
әл-ауқатын қолдау үшін не істеді?

◦ Мектеп басшылары мүшелері мұғалімдердің
әл-ауқатын жақсарту үшін не істей алады?

◦ Қосымша жұмыс жүктемесі берілген кезде
мектеп басшылығы қандай ескерулерді есте
сақтау қажет?



Зерттеудің өзектілігі
мен мақсаты
◦ Жұмыс орнындағы психологиялық ахуалға әсер ететін

факторларды анықтаңыз

◦ Мұғалімдердің күйзеліс пен профессионалдық жануды қалай
жеңетінін біліңіз.

◦ Әкімшіліктің оларды қалай қолдайтынын, көмектесетінін
анықтау***

◦ Оқу жүктемесінің жоғарылауының мұғалімдердің әл-ауқатына
және олардың сабақ беру қызметіне, күйзеліске және
профессионалды жануына әкелетін әсерін анықтау.

◦ Оқу жүктемесін жеңілдетудің, мұғалімдердің әл-ауқатына және
олардың оқытушылық қызметіне жағымды әсер етудің мүмкін
жолдарын табу



Қазақстандағы
білім беру са

ласындағы реф

ормалар. Х 

Мектебінің құ
рылуы

Білім беру бағдарламасын 
жаңарту

Мұғалімдерді аттестаттау 
критерийлері

Үш тілділік саясаты

Тәжірибе алмасу



ӘЛ-АУҚАТ

(Робертсон и Купер, 2011)

Эвдемонистік әл-ауқат Гедонистік әл-ауқат

Өзін-өзі қабылдау

Қоршаған ортаны қорғау

Оң қарым-қатынас

Жеке даму

Өмірдегі мақсат

Автономия

Бақыт

Субъективті әл-ауқат

Позитивті эмоциялар



ЖҰМЫС ЖҮКТЕМ
ЕСІНІҢКҮШЕЮІ



Стресс
◦Оң (жағымды)

◦ Теріс (жағымсыз)

◦Себептері



Мұғалім
жалынының өшуі
•Физикалық тұрғыдан

таусылу

•Эмоционалды тұрғыдан

таусылу

•Психологиялық тұрғыдан

таусылу

(Холмс, 2005; Кирьякоу, 

2000)



Әдістеме
Сауалнама

Жартылай құрылымды сұхбат



МӘЛІМЕТТЕРДІ
ЖИНАУ

ПРОЦЕДУРАСЫ



НӘТИЖЕЛЕР













ТИІМДІ 
КӨШБАСШЫЛЫҚ
ЖӘНЕ БАСҚАРУ



Ұсыныстар
Боб и Йорли (2005) Сагден (2010) Білім Бөлімі (2018, p.7)

1) Мектепті қайта құру

2) Мектеп басшылығымен берілген

тапсырмалар тізімін қысқарту

3) жұмыс пен жеке өмір арасындағы
тепе-теңдікті қамтамасыз ету

4) мұғалімдер жұмыста жоқ
әріптестерін жылына 38 сағаттан

артық алмастыра алмайды

5) мұғалімдердің сабақты

жоспарлауы мен дайындалуына

кепілді уақыт

6) администрация өкілдеріне

жүктелген міндеттерді орындауға
арналған кепілді уақыт

1) әкімшіліктің барлық деңгейлері мен

мұғалімдер жұмыс жүктемесін бағалайды

(соның ішінде оқытпайтын)

2) егер сіз жаңа бағдарламаны жүзеге

асыруды жоспарласаңыз, мәдениет пен

мәдени қажеттіліктерді ескеру қажет

3) оқушының жетістігі үшін жауапкершілік

мұғалімге де, оқушыға да, оның ата-анасына

да жүктелуі керек

4) әділетті тәртіп

5) мұғалімдер робот емес, олардың жеке

қажеттіліктері мен отбасылары бар

6) біліктілікті арттырудың тиісті курстары

ұсынылуы керек

7) сабақ беру уақыты қорғалуы керек

“1) жоспарлауға және тексеруге

кететін уақытты азайту.

2) Бағалау санын азайту.

3) Әкімшілік жүктемені басқару, 

атап айтқанда электрондық пошта

арқылы.

4) бірлескен жұмыс, соның ішінде 

жоспарлау, ресурстар құру және 

тиімді байланыс пен

ынтымақтастық.”



Х Мектеп мұғалімдерінен арналған ұсыныстар



Болашақ зерттеулерге арналған ұсыныстар

Зерттеу
Жынысын ескере отырып, мұғалімдерді мансапқа ұмтылуға не итермелейтіні туралы тереңірек 
зерттеу жүргізу

Білу
Мұғалімдердің мектептегі қызметінен кету себептерін және оларды не тоқтата алатынын анықтау. 
Содан кейін мектепте жұмыс жасауы үшін халықаралық тәжірибе бойынша қандай жақсы жағдай 
жасалып жатқанын біздің елмен салтыра отырып қолайлы жағдай жасау мүмкіндіктерін анықтау

Анықтау
Мұғалімдер қанша уақыт ішінде және өздерінің жинақтаған тәжірибелерін қолдана отырып 
саясаттағы ең білім жүйесіндегі үздік инновациялар мен жаңалықтарды енгізе алғандығын анықтау

Аудит
Мектеп жұмысшыларының жұмыс жүктемесінің көлемін анықтау үшін жұмыс аптасында сағат пен 
күндердің бөлінуін тексеру.

Талдау
«Lesson Study» мен «Зерттеудегі іс-әрекеттің» кәсіби дамуға, оқытудың тиімділігі мен психологиялық
әл-ауқатына әсері және олардың мұғалімдерге уақытты үнемдеуге көмекгі бар ма екенін талдау.
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