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Abstract. The article deals with the problems of formation of competitiveness of teachers in modern society. 

The background manifestations of competitiveness are analyzed, determined the content of pedagogical education is 
determined, the formation of competitiveness of the future teacher in the university is characterized, a number of 
priority strategies and their respective pedagogical principles are allocated. 

Studies show that young specialists, clearly representing the nature of the activity in the specialty, can be easily 
adapted to the educational system. In this case, the educational information acquired new value: the student is not 
only aware of its importance for the solution of pedagogical problems and was expecting the ultimate goal of 
education. In the context of the reform of the higher pedagogical education, the transition to a multi-level teacher 
training is becoming particularly urgent problem of competitiveness of experts in the intellectual labor market. 

 
ИНФОРМАТИКА ПƏНІН ОҚЫТУДА  БІЛІМГЕРЛЕРДІҢ  

БƏСЕКЕГЕ ҚАБІЛЕТТІЛІГІН ЖАҢА ТЕХНОЛОГИЯЛАРДЫ 
ҚОЛДАНУ АРҚЫЛЫ ДАМЫТУ 

 
А.Қ. Қойшыбекова 

 
І. Жансүгіров атындағы ЖМУ, Талдықорған қаласы 

 
Түйін сөздер: ақпараттық технологиялар, компьютерлендіру, инновациялық технологияларды қолдану, 

ақпараттық жəне коммуникациялық технологиялар. 
Аннотация. Мақалада қазіргі қоғамдағы мұғалімнің бəсекеге қабілеттілігін қалыптастыру 

мəселелерінің дамыту жолдары қарасытырлады. Бəсекеге қабілеттілігі педагогикалық білім мазмұны арқылы 
анықталады жəне басым стратегиялар мен олардың тиісті бірқатар педагогикалық принциптері ЖОО-да 
болашақ мұғалімнің бəсекеге қабілеттілігін қалыптастырумен сипатталады. 

Зерттеулер анықтағандай, мамандығы бойынша қызмет сипатын білдіретін жас мамандар  білім беру 
жүйесіне оңай бейімделуі мүмкін екенін көрсетеді. Бұл жағдайда, білім беруде ақпараттық технологияның 
жаңа құндылығы: студент тек педагогикалық мəселелерді шешіп қана қоймайды ол оның маңыздылығын 
түсінеді жəне оның түпкі мақсатына жете алады. Жоғары педагогикалық реформалау тұрғысынан, көп 
деңгейлі оқыту жүйесіне көшу еңбек нарығында мамандардың бəсекеге қабілеттілігін əсіресе өзекті мəселе 
болып отыр. 

 
Қазіргі адамзат өмір сүріп жатқан заман ортасы – бұл ақпараттық қоғамның дамыған дəуірі, 

технологиялық мəдениеттің қалыптасқан дəуірі, айналадағы дүниеге, адамның денсаулығына, 
кəсіби мəдениеттілігіне мұқият қарайтын дəуір. Осыған орай болашақ маман даярлауда маманның 
ғылыми-техникалық бəсекеге қабілеттілігі жəне оның өзін-өзі дамытуға қабілеттілігі жалпыға 
бірдей бəсекелестік жағдайында басты фактор ретінде қарастырылуда. Бұл орайда Қазақстанда 
ЖОО саласында қарышты қадаммен жүзеге асырылып отырған Бірыңғай ұлттық  оқыту жүйе жəне 
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«Саламатты Қазақстан» бағдарламасы бұл саланың қуатты əрі тиімді қозғаушы күші болары 
сөзсіз. [1, 7–8 б.]. 

 Ақпараттық технология – қоғамның, мемлекеттің «өркениеттілігінің» қозғаушы күші. Біздің 
өркениетті дамуымыздың барлық маңызды өмірлік салалары бүгінде ақпараттық 
технологиялармен жəне жаңашыл жобалармен тікелей байланысты десек, асыра айтқанымыз емес. 
Заманауи ақпараттық қоғамның қалыптасуы мен дамуына жаһандық телефония, Интернет желісіне 
қол жеткізудің спутниктік жүйелері, тікелей сандық теле жəне радиохабар тарату, шұғыл 
корпоративтік жəне кең жолақты байланыс, навигация жəрдемдесіп отырғаны жасырын емес. 
Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық технологияларды пайдалану арқылы 
дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу – тəрбие 
үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарылатуды көздейді. Қазіргі кезде біздің 
қоғамымыз дамудың жаңа кезеңіне көшіп келеді, бұл кезең ақпараттық кезең, яғни компьютерлік 
техника мен оған байланысты барлық ақпараттық – коммуникативтік технологиялар педагогтар 
қызметінің барлық салаларына кірігіп, оның табиғи ортасына айналып отыр. «Білім берудегі 
ақпараттық – коммуникативтік технологиялар» ұғымы «оқытудың жаңа инновациялық 
технологиялары», «қазіргі ақпараттық оқыту технологиялары», «компьютерлік оқыту 
технологиялары» тіркестермен тығыз байланысты [2, 1–5 б.].  

Ақпараттық технология электрондық есептеуіш техникасымен жұмыс істеуге, оқу барысында 
компьютерді пайдалануға, модельдеуге, электрондық оқулықтарды, интерактивті тақтаны 
қолдануға, интернетте жұмыс істеуге, компьютерлік оқыту бағдарламаларына негізделеді. 
Ақпараттық əдістемелік материалдар коммуникативтік байланыс құралдарын пайдалану арқылы 
білім беруді жетілдіруді көздейді. Жедел дамып отырған ғылыми – техникалық прогресс қоғам 
өмірінің барлық салаларын, оның ішінде ЖОО саласындағы ақпараттандырудың ғаламдық 
процесінің негізіне айналды. Заман ағымына қарай ақпараттық технологияларды қолдану 
айтарлықтай нəтижелер беруде. Кез келген сабақта электрондық оқулықты пайдалану 
білімгерлердің танымдық белсенділігін арттырып қана қоймай, логикалық ойлау жүйесін 
қалыптастыруға, шығармашылықпен еңбек етуіне жағдай жасайды. Ақпараттық технологияны 
бəсекеге қабілетті ұлттық білім беру жүйесін дамытуға жəне оның мүмкіндіктерін əлемдік білімдік 
ортаға енудегі сабақтастыққа қолдану негізгі мəнге ие болып отыр. Бүгінгі күні ақпараттық 
мəдениетті, сауатты адам – ақпараттың қажет кезін сезіну, оны тауып алуға, бағалауға жəне тиімді 
қолдануға қабілетті, ақпарат сақталатын дəстүрлі жəне автоматтандырылған құралдарын 
пайдалана білуі керек. 

Мұндағы сондай тұлғаны қалыптастыруда жаңашыл білім беру технологиялары маңызға ие 
болып отыр [3, 20–23 б.]. Білім беру үрдісіне жаңа технологияларды енгізу «Білім беру жүйесінің 
басты міндеттерінің бірі – оқытудың жаңа технологияларын енгізу, білім беруді ақпараттандыру, 
халықаралық ғаламдық коммуникациялық желілерге шығу» «Білім туралы» Заңының 8-бабында 
айтылған. Өз кезегінде елімізде білім берудің жаңа жүйесі жасалып, оның мазмұнының түбегейлі 
өзгеруі, оның дүниежүзілік білім кеңістігіне енуі бүкіл оқу-əдістемелік жүйеге, оқытушыларға 
жаңа талап- тар мен міндеттер қойып отыр. Білім беруді ақпараттандыру – жаңа технологияны 
пайдалану арқылы дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асырады. 
Оқыту үрдiсiнде технологияны қолдану оқытушы мен білімгер қарым – қатынасының бұрынғы 
қалыптасқан жүйесiн, олардың iс-əрекеттерiнiң мазмұнын, құрылымын үлкен өзгерістерге 
ұшыратты. Қалыпты бiлiм беру жүйесінде оқытушы – білімгер – оқулық түрінде құрылған үш 
жақты байланыс өзгеріп, оқытушы – білімгер – компьютер – оқулық жүйесі пайда болды. Мұндай 
жүйеде бiлiм беру оқыту процесінде компьютерді қолдану бiлiм мен бiлiктiлiкке қоятын 
талаптарды қайта қарап, жетiлдiрiп, жүйелеудi талап етедi. Қазіргі таңда білім саласы 
қызметкерлерінің алдында тұрған басты міндет – жана технологиялар арқылы білім мазмұнын 
жаңарту. Технологиямен жұмыс жүргізу келесі сатыларда іске асады: оқып меңгеру; тəжірибеде 
қолдану; шығармашылық бағытта дамыту; нəтиже. Бүгінгі білім саласында қолданылушы жаңа 
ақпараттық технологиялар дегенiмiз – бiлiмберу iсiнде ақпараттарды даярлап, оны бiлiмалушыға 
беру процесі. Бұл процесті icкe асырудағы негiзгi құрал компьютер болып табылады. Компьютер – 
бiлiм беру iсiндегi бұрын шешiмiн таппай келген жаңа, тың дидактикалық мүмкіндіктерді шешуге 
мүмкiндiк беретін зор құрал [4, 12–15 б.].  

Оқытушы ретінде алдыма қойған мақсатым – білімгерларға ұлттық педагогикалық тəрбие мен 
білім берумен қатар олардың бəсекеге қабілеттіліктері мен шығармашылық қабілеттерін арттыру. 
Сол себепті сабақты идеялық жағынан ғылыми негізде, өмірмен байланысты, болашақ 
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мамандығына бағыттап ұйымдастыру, білімгерның қызығуын, білім құмарлығын таныту, əр 
сабақта білімгерларды ойлануға, өздігінен ізденіс жасауға баулып, ойын ауызша, жазбаша 
жинақтап баяндай білуге, мəдениетті сөйлеуге үйрету арқылы дағдыландыру – əрбір оқытушының 
қазіргі таңдағы зор міндеті. Сабақтарымда қолданылушы технологиялардың танымал түрлерінің 
бірі модульдік оқыту – оқытуды оңтайландыру, тұлғаның мүмкіндігіне даярлық деңгейін бейімдеу 
болса, дамыта оқыту – білімгерның жеке тұлғасын, оның біліктерін дамыту. Осыны ескере 
отырып, мен оқу үрдісінде М. Жанпейісованың «Модульдік оқыту технологиясын» қолданып 
жүрмін. Мұндағы менің мақсатым – өз бетімен дами алатын, əр түрлі өмірдің қиындықтарына төзе 
білетін, белсенді, жан-жақты білімді білімгер тəрбиелеу. Модульдік технология дамыта оқыту 
идеясына негізделген. Модульдік оқытудағы негізгі мақсат – білімгерның өз бетінше жұмыс істей 
алу мүмкіндігін дамыту. Ал жекелеп (даралап) оқыту – бұл қабілеттері 96 мен мүмкіндіктерін 
ашуға, дамытуға жағдай туғызу, белсенді оқыту–танымдық белсенділігін, шығармашылығын 
ұйымдастыру.  

Ақпараттықтехнологиялардыпайдалану кезінде бірден бір талап десек те болады, ол – 
ақпараттық мəдениет. Ақпараттық мəдениет дегенiмiз – адамға ақпараттық кеңістіктің 
қалыптасуына қатыcyғa жəне ол кeңicтіктe epкін бағдарлай алуға, ақпараттық өзара ic-əрекетке 
түсуге мүмкiндiк беретiн бiлiм деңгейi. Осы тұрғыда менің пəнім бойынша ақпараттық мəдениет – 
білімгерның ақпараттарды алу, өңдеу, жинақтау жəне осының негiзiнде сапалы жаңа ақпаратты 
құру жəне практикалық қолдану бойынша жетілу деңгейі. Біріншіден, дəстүрлі емес сабақтарды 
өту арқылы білімгерлардың ой толғауын, білімін, қабілетін кеңейтуге болады. Білімді даяр күйінде 
бермей, білімгерлардың алдына белгілі бір мəселені міндет етіп қойып, оны олар инновация 
элементтерін пайдалана отырып ізденіп шешуі тиіс жолдарды пайдалану. Бұл арқылы олар 
проблемалық жағдай туған кезде оны дұрыс шеше білу тəсілдерін үйренеді. Мұның нəтижесінде өз 
бетінше өмір сүре алатын бəсекеге қабілетті, шығармашыл азаматтар тəрбиелейміз. Екіншіден, 
білімгерларға қазіргі заман талабына сай жоғары дəрежеде сапалы білім мен тəрбие беруде 
компьютерлік технологияны пайдаланып оқыту – бүгінгі күн талабы. Дамыта оқытуда баланың 
ізденушілік-зерттеушілік əрекетін ұйымдастыру басты назарда ұсталады. Ол үшін бала өзінің 
бұған дейін білетін амалдарының, тəсілдерінің жаңа мəселені шешуге жеткіліксіз екенін сезетіндей 
жағдайға жетуі керек. Содан кейін барып оның білім алуға деген ынта-ықыласы артады, білім 
алуға əрекеттенеді. Үшіншіден, қазіргі таңдағы талаптарға сай білімді, əсіресе білгенін өмірде 
пайдалана білетін жастарды тəрбиелеу мақсатында оқытудың жаңа əдістерінің ішіндегі ең 
маңыздысының бірі–желілік ресурстарды пайдалану технологиясын енгізу. Өз тəжірибемде 
педагогика ғылымының докторы, профессор Ж. Қараевтың «деңгейлік оқыту» жүйесіне, «сын 
тұрғысынан ойлау» стратегиясына, Шаталовтың «тірек сигналдары арқылы оқыту» жүйесіне жəне 
қосымша электронды оқулықтарға сүйеніп сабақ жүргіземін. Жаңаша əдіс-тəсілдер арқылы да 
білімгерның нені білетінін, нені меңгергенін, нені ұға алмағанын білуге болады. Оқытудағы тиімді 
тəсілдерді сабақта қолдану барысында көрсеткен нəтиже: білімгерның оқуға қызығушылығы 
артады, іскерлік дағдысы, ойлау белсенділігі, тапқырлығы, өзіне деген сенімі қалыптасады, пікір 
таластыра білуді, ойын жүйелі түрде жеткізуді, қолданбалы программаларды пайдаланып немесе 
алгоритмдер құру арқылы программа құрастыруды, үйренеді. Бұлтехнологияның ерекшелігі – 
білімгерның танымдық белсенділігін, ізденімпаздығын қалыптастыра білу. Мұндай жаңа 
технологияларды пайдаланып оқыту барысында оқытушыға қойылатын негізгі талап білімгерның 
берген жауабын түзету, берілген тапсырманы орындау жолдарын көрсету, білімгерға өз ойын рет-
ретімен толық жеткізуді үйрету болып табылады. Білімгерға өз ойын қысылмастан айтуға 
мүмкіндік беру, оған пікір еркіндігін сездіру болашақ орта буынды маман ретінде науқастармен 
дұрыс қарым-қатынасын қалыптастырады. Сонымен қатар сабақ барысында техникалық 
жабдықтарға, көрнекіліктерге жүгіну оқытушыға уақытты үнемдеуге, аз уақыттың ішінде бірнеше 
білімгерның білімін бағалауға, бағдарламадағы материалды қай дəрежеде меңгергенін айқындауға 
мүмкіндік береді, бұл білімгерның білім деңгейін қадағалаудың ең тиімді тəсілі Қазақстан 
Республикасының білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасының басым бағыттарының бірі – білім беру ұйымдарын электрондық оқыту жүйесіне 
енгізу. /e-learning/. Компьютерлік сауаттылығы дамыған білімгер жүйеде емін-еркін жұмыс жасай 
біледі. Білімгер автоматтандырылған жүйеде жеке портфолиосын, күнтізбесін, күнделігін 
жүргізеді. Оқытушы күнтізбелік – тақырыптық жоспары бар электрондық дəптерді, топ журналын, 
хабарландыруларды, басқа да мəліметтерді уақытылы компьютер арқылы енгізеді, портал 
беттеріне емін-еркін желі арқылы қатынас жасайды. Электрондық оқыту жүйесінің негізгі мақсаты 
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білім беру ұйымдары қызметкерлеріне үздік білім беру ресурстары мен технологияларына қол 
жеткізуді қамтамасыз етуге негізделген болса, міндеті – оқу-тəрбие үрдісін автоматтандыру болып 
табылады.  

Білімберуді ақпараттандырудың негізгі мақсаты ҚР біртұтас білімдік ақпараттық ортаны құру 
болып табылады. Олай болса білім беру саласында информатика пəні ақпараттық технологияны 
пайдалануға, əлемдегі ақпараттық кеңістікті əлемдік білім беру кеңістігімен сабақтастыруға 
мүмкіндік береді. Бұл тұрғыда оқу – тəрбие үрдісінде телекоммуникациялық технологияларды 
қолданудың маңызы зор. Оны қолдану келесі əрекеттерден көрінеді: білімгерлар мен 
оқытушылардың желімен жұмыс жасауы, дайын телекоммуникациялық жобалармен жұмыс 
жасауды ұйымдастыру, пəндік – əдістемелік Web-сайттар қызметін қолдану, өз пəні бойынша оқу-
əдістемелік электронды кешендер құру. Осы заманғы білім беру ісінің өзекті мəселесіне 
білімгерларға түсетін ауыртпалықты жою, олардың бойында оқуға деген қызығушылықты, 
белсенділік пен өз бетінше жұмыс істеу қабілеттерін арттыру жатады [5, 18–21 б.].  

Жалпы ақпараттық технологияны пайдаланудың төмендегідей артықшылығы бар: білім 
мазмұнының заман талабына сай болуы, болашақта қажетті білімді толығымен алу, білімді 
өздігімен меңгеру, өзін-өзі бағалай алуы, өз күшіне сенімділіктіңболуы, өзжетістігін көре алуы, 
білімгерны ізденіске, шығармашылыққа бағыттайды. Іс тəжірибемде ақпараттық технологияның 
барлық мүмкіндіктерін пайдалана отырып, білімгерлардың бəсекеге қабілеттілік жəне 
шығармашылық даралығын қалыптастыру үшін сабақта төмендегі іс-шараларды қолданудың 
маңызы зор екенін байқадым:  

● Білімгердің дайындық деңгейін, ынтасын жəне қабылдау жылдамдығын ескеру арқылы 
жаңа материалдарды меңгеруге байланысты оқытуды ұйымдастыру жəне оқыту процесіне жаңа 
ақпараттық технологияның мүмкіндіктерін пайдалану.  

● Оқытудың жаңа əдістерімен формаларын (проблемалық, ұйымдастырушылық іс-əрекетін 
компьютерлік деңгейлік тапсырмалар жəне т. б.) сабақта жиі қолдану. 

● Проблемалық зерттеу, аналитикалық жəне модельдеу əдістерін қолдану арқылы 
білімгерның ойлау, жобалау қабілеттерін дамытушы əдістерді жетілдіру. 

Білімгерлардың өздігінен танып – білу дағдыларын қалыптастыра отырып, жаңа тақырып 
бойынша анықтама, ережелерді өздері құрастырып тұжырымдай білуіне жетелеймін. Ол үшін 
оқытудың интерактивті формаларын сабақта қолданамын. Олар: жеке шығармашылық 
тапсырмалар, жобалар; блок – схема, графиктер, диаграмма, карта т. б. тірек – схема, көрнекіліктер 
жəне анықтама құралдары; ойын арқылы оқыту. Сөз жұмбақ, ребустар. Логикалық есептер; 
тестілеу жəне бақылау. Оқытудың бірнеше моделін атап көрсетуге болады: 1) пассивті – білімгер 
оқытудың «объектісі» ролін атқарады (тыңдау жəне көру); 2) активті /белсенді/ білімгер оқытудың 
«субектісі» болып шығады (өзіндік жұмыс, шығармашылық жұмыс, лабораториялық-практикалық 
жұмыс); 3) интерактивті – inter (өзара), akt (əрекеттесу). Интерактивтік оқыту технологиясы – бұл 
ұжымдық, өзін-өзі толықтыратын, барлық қатысушылардың өзара əрекетіне негізделген, оқу 
процесіне білімгерның қатыспай қалуы мүмкін болмайтын оқыту процесін ұйымдастыру. 
Интерактивті тақтамен жұмыс істеудің артықшылықтары: бағдарлама бойынша барлық сынып 
білімгерларына қолайлы; Web-сайттарды, басқа да құралдарды қолдана отырып жаңа 
материалдарды түсіндіруге, меңгеруге қолайлы; берілген материалды əсерлі жеткізуге жəне оны 
сынып білімгерлары арасында талқылауға үлкен мүмкіндіктер туғызады; интерактивті тақта 
сыныптағы барлық білімгерлардың басты назарына айналуына байланысты орталықтан 
демонстрациялауға қолайлы жағдай туғыза алады; мұғалімнің де, білімгерның да шабытын, 
қызығушылығын арттырып, сабақты тартымды өткізуге ынталандырады; білімгер алдына жаңа 
материалды жанды түрде көрсете отырып, танымдық қабілетін арттыруға мүмкіндік алады. Ал- 
дын ала дайындаған оқу материалдары – презентациялар, мəтіндік, графикалық ақпараттық 
объектілер – сабақтың жақсы өтуін жəне барлық ақпарат түрлерін қолдануды қамтамасыз етеді. 
Бұл білімгерның сабаққа деген қызығушылығын, əрі өз бетінше іздену қабілетін арттырады. Бұл 
сапалы білім берудің ең басты факторы болып табылады. Осындай əдістермен жасалған теориялық 
талдаулар үздіксіз жыл бойында жүзеге асырылып отырса, бала жаттығып, өз бетінше ізденіп, 
жаңалық ашуға, зерттеу жұмыстарын жасауға дайындалады. Осы арқылы қоғамдағы түрлі 
қайшылықтар мен жағдайларды, халқымыздың мəдени құндылықтарын өздігінен пайымдауға 
қадам бастайтын, рухы мықты азамат тəрбиелейміз. Тапсырмаларды сызба ретінде немес 
стратегиялар түріндегі мазмұнын интерактивті тақтадан енгізіп қойсақ, білімгерлар шығып 
жауаптарын орындайды. Дəрістерді алдын ала электронды форматта көрсетіп, білімгерлардың есте 
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сақтауы бойынша орындатқан тиімді. Өз тəжірибемде педагогика ғылымының докторы, профессор 
Ж. Қараевтың деңгейлік оқыту жүйесіне сүйеніп, информатика сабақтарында деңгейлік тап- 
сырмалар орындатып жүрмін. Білімгерлардың информатика пəніне деген қызығушылығын 
арттыру үшін жарыс, сайыс сабақтарын, əр түрлі ойын түрлерін қолданып, білімгерларды 
ізденімпаздыққа баулимын. Осы мақсатта қолданған сабақ берудегі тиімді əдістер нəтижелі болуда 
көбіне білімгерлардың білімге де- ген қызығушылығын арттыратын тапсырмалар орындатамын. 
Мысалы, қызықты жағдайлар, білімгерлардың өз ойларынан, қиялынан туындаған дүниелер, 
шығармашылық жұмыс істеуге бағытталған тапсырмалар, жарыстар, сайыстар жəне əр түрлі 
танымдық ойындар білімгерлардың ойлау қабілеті, шапшаңдығы, есте сақтауы, қабылдауы бірдей 
емес. Мысалы, Жеңілден ауырға қарай біртіндеп даму арқылы оқыту, білімгерны белсенді, өзіндік 
пікірі бар тұлға етіп тəрбиелеуге көмектеседі. Сол себепті білімгерлардың жас ерекшеліктерімен 
білім деңгейлерін ескере келе сабақ барысында білімгерларға 4 түрлі деңгейде тапсырма беремін. 1 
– деңгейдегі тапсырма мемлекеттік стандарттық деңгей, бұны орындауға барлығы міндетті. 

 2–3 деңгей бірте-бірте күрделенеді жəне бұл тапсырманы орындауға құқылы, ал 4 – деңгейде 
шығармашылық жұмыс беріледі, бұл деңгейді білімгер түгел орындап шығады деу артық. 

 1–2 деңгейді түгелге жуық орындай- ды да, жақсы оқитындар алға кетеді. 
 «Санау жүйелері» тақырыбын өткен кезде сабақты бекіту кезеңінде «Төрт қадамнан тұратын 

сұхбат» тəсілі арқылы жəне  «Перфокарта» арқылы сабақты қорытындыладым. 
 Ол тапсырмалар былайша: Төрт қадамнан тұратын сұхбат»: 1. Сұраушы. (Білімгер сұрақ 

қояды). 2. Жауап беруші. (Сол сұраққа жауап береді). 
 3. Сарапшы (Жауапқа сараптама жасайды).  
4. Бақылаушы (Сарапшының берген нəтижесінің əділеттілігін оқытушы айтады. Бағалайды).  
Осындай білім жүйесінің ерекшелігі – тек біліммен қаруландырып қана қоймай, өздігінен 

білім алуды дамыта отырып, үздіксіз өз бетінше өрлеуіне қажеттілік тудыру. Қорытындысында 
білім беру – адамға үздіксіз оқуға, білім алуға жан-жақты білім қызметін ұсынатын басты 
көшбасшы болуы керек.  
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования конкурентоспособности учителя в современном 

обществе. Анализируются предпосылки проявления конкурентоспособности, определяется содержание педагогического 
образования, характеризуется процесс формирования конкурентоспособности будущего учителя в университете, 
выделяется ряд приоритетных стратегий и соответствующих им педагогических принципов. 

В  условиях реформирования высшего педагогического оброзавания, перехода на многоуровневую подготовку 
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