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Жаңа технологиялар болашақ мамандықтардың келбетін өзгертеді

Қазіргі таңда маңызды деп саналатын 

дағдылардың 35 % бес жылдан кейін 

өзгереді. Себебі 2025 жылы Төртінші 

индустриалды төңкеріс кейбір жұмыс 

түрлерінің жойылып, басқаларының пайда 

болуына алып келеді.

Оксфорд Университетінің зерттеулеріне сәйкес дамыған 

экономикаларда жұмыстың жойылу көрсеткіші келесі 25 

жылда 47 пайызға дейін артады

Ұлыбританияда роботтар 2030 жылға қарай 

1,3 млн бюджет жұмыскерлерін 

алмастыруы мүмкін

Сити және Оксфорд 

университеттерінің есебі бойынша

Қытайда жұмыстардың 77%-на 

автоматтандыру қаупі төніп тұр. 

ЭЫДҰ елдері арасында бұл 

көрсеткіш 57%-ды құрайды

2025 жылға қарай әлем экономикасының 46%-ы цифрлық ортада болады, бүгінгі таңда бұл көрсеткіш 10%-ды құрайды
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қазіргі заманғы процестерді қайта қарау және олардың  

эволюциялық дамуы.

Білім беру жүйесін модернизациялау - саяси және жалпы ұлттық  міндет

Қоғамдық сананы 

жаңғырту бірқатар 

өзара байланысты
бағыттар бойынша 

кешенді жолмен 

жүзеге асырылған 

жағдайда табысты 

болады:

1 өз мәдениетін, ұлттық кодты сақтау; 

ұлттық және жеке ресурстарды тиімді пайдалану;2

3
дәстүрлер мен әдет-ғұрыптар, тіл және мәдени мұралармен

байланысты ұлттық сәйкестікті сақтау;

;

білімнің салтанат құруы және сананың ашықтығы;4

5 технологияларды ескере отырып, сапалы білімге назар аудару;

Білім беруді модернизациялау түбегейлі реформаны қажет етпейді, бірақ оны жүргізіп 

жатқан реформаларды логикалық тұжырымға келтіруді талап етеді

6



«Жаңа формациядағы мұғалім – бұл жоғары деңгейлі 

әдіскер, зерттеуші, әлеуметтік-жеке, коммуникативтік, 

ақпараттық-насихаттаумен сипатталатын рухани-

адамгершілік, азаматтық жауапкершілік, белсендіжасампаз, 

экологиялық мәдениетті, шығармашылық, мәселерге жауап 

бере алатын, өзін-өзі дамытуға қабілетті тұлға»

[ Концепция непрерывного педагогического образования педагога новой формации 

Республики Казахстан. Астана, 2005.-32с].

Білім беруді жаңғыртудағы басты көрсеткіш - мұғалім

Бүгінгі күннің басты сипаты қандай болуы керек – модернизация немесе жаңа білім 

беру жағдайындағы мұғалім бе?

Қазақстан Республикасының педагогикалық үздіксіз білім беру 

тұжырымдамасында жаңа формациядағы педагогқа мынадай анықтама берілген: 



Бастауыш сыныпта

оқып жатқан 

оқушылардың басым

бөлігі қазіргі таңда әлі 

пайда болмаған жаңа 

жұмыс түрлері бойынша

қызмет атқаратын 

болады

65%



Сыни ойлау

Фундаменталды (концептуалды)

білім

Көптілдік пен мульти мәдениеттілік

Жаһандық тұрғыда хабардар болу

АКТ дағдыларын қалыптастыру

Мектеп түлегі:

қандай білімдерін, 

дағдыларын, қарым-

қатынастары мен 

құндылықтарын 

дамыту керек?

Физикалық және психикалық даму 

Адамгершілік және жалпыұлттық 

құндылықтарды



Математика және жаратылыстану пәндері бойынша TIMSS-2019 
халықаралық зерттеуі





Сабақ беру мен оқытудың халықаралық TALIS зерттеуі (Teaching 
and Learning International Survey) 

Зерттеу мақсаты – қатысушы 
мемлекеттерге мектеп процесстерінің 

тиімділігін қамтамасыз ететін саясатты
анықтау үшін мезгілді және шынайы

салыстырмалы деректерді ұсыну.

TALIS-2018 зерттеуіне 46 елдің 
ұстаздары қатысты. 

ЭЫДҰ зерттеу нәтижелерін 2019 жылы

маусымда жарияланды.



«…білім беру кеңістігін құру, білім 
алушылардың жеке басының үйлесімді 
қалыптасуы мен дамуы үшін қолайлы 

жағдайлар, кең спектрлі мынадай негізгі 
дағдыларға ие: 

1) функционалдық және шығармашылық білімді қолдану; 

2) сыни тұрғыдан ойлау; 

3) зерттеу жұмыстарын жүргізу; 

4) ақпараттық және коммуникациялық технологияларды пайдалану; 

5) коммуникацияның әр түрлі тәсілдерін қолдану, соның ішінде тілдік дағдылар;

6) жеке және топта жұмыс істеу қабілеті.

Бастауыш білім берудің мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты білім беру 

мазмұнының жаңаруына нақты талаптар мен мақсатын айқындады 



Назарларыңызға 
рақмет!!!


