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ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТӘЖІРИБЕДЕГІ ҚАЗІРГІ МЕКТЕПТІ
БАСҚАРУ МӘСЕЛЕЛЕРІ
Мақалада қазіргі жағдайда мектепті басқару мәселелері қарастырылған. Жалпы
білім беретін мектепті басқару жүйесін жаңашаландырудың қажеттілігіне мән берілген.
Аталмыш мақалада осы мәселе бойынша жасалған халықаралық тәжірибенің сараптау
мәліметтері берілген.
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ УПРАВЛЕНИЯ
СОВРЕМЕННОЙ ШКОЛОЙ
В статье рассматриваются актуальные вопросы управления общеобразовательной
школой в современных условиях. Даны различные теоретические подходы по проблемам
управления в системе образования. Рассмотрен зарубежный аналитический материал по
вопросам менеджмента в образовании.
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INTERNATIONAL SCHOOL OF MODERN MANAGEMENT EXPERIENCE
The article deals with current problems of management of a comprehensive school in
modern conditions. The different theoretical approaches of Kazakhstan and Russian scientists
on the rural school management are issued in it. Foreign analytical materials on the issues of
management in education have also been taken into consideration.
Keywords: administration, principal, educational management, leadership, international
experience.
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Қазіргі кездегі әлеуметтік-саяси және экономикалық жағдайда оқушылар
тәрбиесіне, оқыту мен дамытуына жаңа талаптар қою білім беру жүйесіне
реформа жасаудың маңызды міндеті болып табылады. Осы міндетті орындауда
жалпы білім беретін мектептердің рөлі ерекше. Алайда өткен ғасырдың соңғы
онжылдығында қоғамда болған өзгерістер барысында мектепте білім беру жүйесі
бұл мақсатты толық жүзеге асыра алмады. Ол жалпы білім беретін мектептерді
басқарудың тиімділігі жеткіліксіз болуына да байланысты болып келді. Бұның
себебі, әлеуметтік қарым-қатынастардың түбегейлі өзгеруінде. Мәселен, қазіргі
Қазақстанның әлеуметтік-мәдени жағдайы көбіне миграциялық процестердің
ұлғаюы, оның ішінде оралмандар санының көбеюі, тұрғылықты халықтың
қарқынды түрде қалаға көшу ерекшеліктерімен сипатталады. Осы процестер
жалпы білім беретін мектепті басқару жүйесін жаңашаландыруды қажет етті.
Қазіргі таңда қоғам алдына қойылып отырған басты міндеттердің ең бір
өзектісі – бүкіл білім жүйесін жаңартып, дүниежүзілік деңгейге сәйкес келетін,
жастарға сапалы білім беруге жағдай туғызатын және олардың үйлесімді
дамуына, жеке тұлға ретінде қалыптасуына бағытталған жаңа үлгідегі мектеп
құру болып отыр. Олай болса, бұл мақcатқа жету жалпы білім беретін мектептерді
басқаруды жетілдірумен астасып жатыр.
Мектеп директорлары білім беру саласындағы өзгерістерді табысты жүзеге
асырудағы негізгі буын болып табылады. Оқушыларға білім беру үрдісіне етер
әсері жағынан, мектептегі көшбасшылық тек сыныптағы оқытуға ғана жол
беріп отыр .Ofsted (Office for Standards in Education, «Білім беру стандарттарын
басқару») деректері бойынша, жақсы бағаға ие болып отырған мектептердің 90%ның басында мектеп инспекциясы тарапынан жоғары бағаға ие директорлардың
отырғандығын байқауға болады. Британдық зерттеулер мұғалімдердің
жұмысының тиімділігі көп жағдайда мектептің бірінші тұлғасына байланысты
болатындығын көрсетіп отыр.
Мектеп менеджерлерін кәсібилендіру ертеректен-ақ алдыңғы қатарлы
елдердің трендіне айналған. Алайда Қазақстанда олардың дамуына айтарлықтай
көңіл бөлінбей келеді. Білім берудегі менеджмент саласында зерттеулер жүргізіліп
жатқан жоқ. Мектептердің басқарушылық саясатына оңтайлы өзгерістер енгізу
үшін оларды кімдердің басқарып отырғандығын және олардың алдында қандай
кедергілер тұрғандығын анықтап алған дұрыс болады.
Күндізгі жалпы білім беру мектептерінің басқарушылық корпусын 6702
директор және 520 мектеп меңгерушісі құрайды. Басқарушы ер-азаматтардың
үлесі 43%-ға тең. Қатардағы оқытушылар санымен салыстырғанда, ерлер
басқарушылар арасында көп (19%) (Анықтама ретінде: халықаралық TALIS-2013
мұғалімдік корпус зерттеуіне қатысқан 34 елде мектеп директорларының 51%ы және мұғалімдердің 32%-ы ерлерден құралып отырғандығы анықталды).
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Қазақстандық мектептердің директорлары көбіне тәжірибелі ұстаздардан
құралады. Сонымен олардың 63%-ының 20 жылдық педагогикалық өтілі бар
болса, мектеп басшыларының тек 2%-ында ғана 5 жылдан кем мұғалімдік
тәжірибесі бар екендігін аңғаруға болады. Басқарушы кадрлардың қартайып
келе жатқандығы байқалады. Директорлық корпусты жаңарту жүйесі ғылыми
тұрғыдан толық негізделмеген, құрылым жағынан әртүрлі пікірлер бар екені
байқалады. ЭЫДҰ елдерінде де осындай жағдай орын алып отыр. TALIS-2013
зерттеуіне қатысушы елдердің директорларының орташа жасы 21 жылдық
жұмыс өтілі бар 50 жас шамасындағы мұғалімдерден құралған. Сол себепті бұл
елдерде мектеп директорларының резервін құру және оларды іріктеу мәселесіне
айрықша көңіл бөлінуде.
2015-2016 жж. Қазақстанның мемлекеттік күндізгі білім беру мектептерінде
24856 жетекші педагогикалық қызметкер жұмыс істеді. Олар: 6612 мектеп директоры, 10493 оқу ісі жөніндегі директордың орынбасары және 7751 тәрбие ісі
жөніндегі орынбасары [1].
Төрт жылда менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарында
мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарының 12900 жетекшісі оқытылды.
Сонымен қатар НЗМ ПШО Кембридж университетімен бірлесіп әзірлеген
менеджмент курстарынан 2013-2014 жж. мерзімінде 1243 мектеп директоры
өтті.
Мектептердің басқарушы кадрларын іріктеу тиімді білім беру саясатын
құруда маңызды рөл атқарады. Қазақстандық мектеп басшысы шеніне кімдер
үміткер бола алады? Мектеп директорларын жұмысқа алған кезде олардың
білім біліктіліктеріне, заңдарды білуіне және жұмыс тәжірибесіне басты назар
аударылады, ал дағды, құзыреттілік және басшылық ету қабілетіне көңіл
бөлінбей қалып жатады.
Мектепті басқару мәселесі әрқашанда зерттеуші ғалымдар мен педагог
практиктердің назарында болды. Мәселен, басқарудың әдіснамалық негіздері
В.Г. Афанасьев, А.А. Аганбегян, И.В. Блауберг, М.Р. Захаров, В.П. Кузьмин,
М.Н. Кондаков, В.Н. Садовский, Е.Г. Юдин, Д.М. Гвишиани, В.Ю. Кричевский,
Г.Х. Попов, И.Т. Фролов және т.б. зерттеулерінде көрініс тапқан.
Соңғы уақытта білімді басқару жүйесінің тиімді үлгілерін әзірлеудің
қажеттілігі жалпы педагогика теориясына белсенді түрде енгізіліп жатыр. Осы
мәселеге байланысты ғылыми-педагогикалық әдебиетті талдау барысында
аталмыш саланың бірнеше зерттеу бағыттарын айқындауға мүмкіндік береді.
Қазіргі заманның жалпы білім беретін мектебін басқару мәселесі
Н.А. Әбішев, Т.М. Баймолдаев, Ж.О. Жылбаев, М.И. Зверева, В.А. Кальней,
К.Д. Қаракұлов, Ю.А. Конаржевкий, В.В. Краевский, Н.Д. Орлов, С.М. Сантурова,
В.П. Симонов, П.И. Третьяков, И.К. Шалаев, Т.И. Шамова, С.Е. Шишов,
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Е.А. Ямбург және т.б. еңбектерінде қарастырылған. Олар мектепішілік
басқару, педагогикалық менеджмент мәселелерімен айналысқан және мектепті
педагогикалық жүйе ретінде, әрі ғылыми басқару нысаны ретінде қарастырып,
осы жүйенің тиімді басқарылуы, сәтті қызмет етуі пәрменді басқарушы шағын
жүйенің болуына байланысты деп пайымдаған.
Білім беретін мекемелердің дамуын басқару және басқару технологиясын
құру мәселесіне Т.И. Березина, Г.Г. Габдулин, Т.Н. Давыденко, М.И. Дмитриенко,
Л.П. Кезина, В.С. Лазарев, М.М. Поташник, В.И. Слободчиков, Т.К. Чикмарева,
В.Д. Шадриков, В.А. Якунин өз еңбектерін арнаған.
Басқару және оны жетілдіру қазақ мектебінде өзіндік ерекшелігі бар өзекті
мәселе болып табылады. Себебі жаңа типтегі мектептерді (гимназия, лицей
және т.б.) басқаруда педагогикалық инноватика орын алғанымен олар жүйесіз,
арнайы дағдысыз енгізілген. Бұл жайт көбінесе педагогикалық инноватиканың
шығу тегі батыс, еуропалық және ресейлік болғандығына байланысты.
Басқаша айтқанда, инновациялық идеяларды жүзеге асыру кезінде мәденилік
принципі көп жағдайда толығымен сақталмайды. Осы орайда Ш.А. Абдраман,
Ш.К. Беркімбаева, Р. Башарұлы, К.Ж. Қожахметова, Ж.Ж. Наурызбай, және т.б.
білім беру жүйесін басқаруға педагогикалық инноватиканы енгізу мен әзірлеуді
қазақ ұлттық мектебінің даму мәселелерімен байланыстыра зерделеген.
Жаңа типті мектептерді басқару мәселелері (Ж.О. Жылбаев, Н.И. Хван),
соның ішінде ұлттық гимназиядағы педагогикалық инновацияларды басқару
мәселесі (Ш. Әмір, Ә. Садуақасұлы, Л.С. Сырымбетова және т.б.) бірқатар
зерттеулердің негізгі арқауы.
Зерттеу еңбектерінде көптеген ғалымдар (М.П. Керженцев, В.К. Афанасьев,
Н.С. Сунцов және т.б.) басқарудың функционалды жүйесіне болжауды, жоспарлауды,
шешім әзірлеуді және қабылдауды, ұйымдастыруды, бақылауды, есепке алуды
жатқызса, енді бірі (Ю.А. Конаржевский және т.б.) педагогикалық талдауды басқару
шешімін дайындау мен қабылдауды, басқаратын жүйені сол шешімді орындауға
ұйымдастыруды, реттеуді қарастырады.
Алайда осындай бағыттардың көптігіне қарамастан, жалпы білім беретін
мектепті басқару мәселесі, оның ішінде ауыл мектебін басқару қазіргі әлеуметтікмәдени жағдайда жеткіліксіз зерттелген.
Статистикалық мәліметтерге сәйкес, Қазақстан Республикасындағы
7160 күндізгі орта мектептердің 76,7% – ауылдық мектептер. Мұғалімдердің
көшбасшылық әлеуетін арттырудың жолдарын қарастырғанда, халықаралық
тәжірибені сараптау аталмыш проблеманы терең зерттеуге мұмкіншілік береді
[2]. Мысалы, Ұлыбританияда Ұлттық Педагогика және Көшбасшылық Колледжі
орта және жоғары буын мектептері көшбасшы-мұғалімдерінің біліктілігін
арттырудың ұлттық бағдарламаларын ұсынады. Көшбасшы қасиеттерін
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көрсететін және жақын арада мектеп директоры болғысы келетін мұғалімдерге
арналған, ұзақтығы 6-18 ай болатын біліктілікті арттыру курстары ұсынылады.
Курс шеңберінде болашақ мектеп директорлары 2 вариациялық модульмен
қатар, 3 міндетті модульді: «Көшбасшылық және оқытуды жетілдіру» (мектеп
директорының міндеттері, Офстед қызметінің ерекшелігі, мониторинг, бағалау
және мектептегі оқытуды жақсарту әдістемелері, сонымен қатар оқушылардың
жетістіктерін жақсарту үшін олармен және олардың ата-аналарымен жұмыс
жасау); «Тиімді мектептің көшбасшысы» (тиімді мектептегі менеджмент жүйесі:
персоналды басқару және қаржы менеджменті, мектеп жетекшісінің міндеттері
мен есеп беруі, шағымдарды және тәртіптік бұзушылықты қарастыру жүйесі,
сонымен қатар мектеп қызметінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету және кадрлық
жұмыстың нормативтік-құқықтық негіздері); «Табысты көшбасшылық»
(қызметтің педагогикалық емес аспектілерді, оның ішінде әріптестермен өзара
қарым-қатынасты нығайту туралы кеңестер, тайм-менеджмент, сабырлық
сақтау). Мұғалімдерге стратегиялық жоспарлауды және ЖАО және ата-аналармен
қарым-қатынас жасауды үйретеді.
Ал Финляндияда 2010 жылы мектеп көшбасшыларының әлеуетін
дамытудың моделін өзгерту жөнінде бағдарламасы іске қосылды. Мұғалімдердің
көшбасшылық дағдыларын нығайтуға ықпал ететін іс-шаралар өткізудегі
мектептердің жауапкершілігіне баса назар аудару бағдарламаның негізгі
басымдылығы болды. Мұғалімдерді кәсіби дамудың жеке бағдарламаларын
әзірлеуге және жүзеге асыруға ынталандырады. Бағдарламаға мектеп директорлары, 55 жастан асқан мұғалімдер, соңғы бірнеше жылда қайта даярлау бағдарламаларына қатыспаған мұғалімдер тартылды. Осылайша, мектеп
мұғалімдердің көшбасшылық әлеуетін дамытудың жеке бағдарламасын жүзеге
асыру мүмкіндігімен бірге олардың нәтижелеріне жауапты болады.
Норвегияда 2009 ж. мектеп директорларының көшбасшылық дағдыларын
дамытудың екіжылдық бағдарламасы енгізілді. Бұл бағдарламаның шеңберінде
оқушылардың академиялық жетістіктері, мектептің менеджменті және
әкімшілігі, мектепті дамыту және ұйымдастырудағы өзгерістер, көшбасшының
жеке басы сияқты директор қызметінің бағыттары қарастырылады. Оқытуға жас
мектеп директорлары тартылады (өтілі 2 жылдан кем), бұдан әрі бағдарламаға
тәжірибелі жетекшілер де тартылатын болады.
ЭЫДҰ елдерінде мектеп директорларын олардың құзыреттілік
деңгейлеріне байланысты жұмысқа қабылдау тәжірибесі кең таралған.
Ұлыбритания, Австралия, Нидерланды, АҚШ, Жаңа Зеландия және Чилиде
мектеп басқарушылары үшін қажетті құзыреттіліктер кәсіби стандарттармен
белгіленген.
Сонымен Австралияда қажетті біліктілігінен басқа директор лауазымына
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үміткер бес негізгі критерий бойынша тиісті білім, дағды және тәжірибе
көрсеткіштеріне ие болуы тиіс: білім беру және оқыту саласындағы көшбасшылық,
өзін-өзі жетілдіру және басқаларды дамыту, инновациядағы көшбасшылық,
мектепті басқарудағы көшбасшылық, қоғаммен тиімді байланыс жүргізе алу
мүмкіндігі. Англияда кәсіби стандарттар үш қағидаға негізделеді: оқушыларға
байланысты бағдарының болуы, көшбасшылық және кәсіби деңгейі.
2015 ж. әлемдік мектептер рейтингісінде көшбасшы орынға ие болып
отырған Сингапурде мектеп директорларын іріктеу – ең қатал үрдістердің
бірі. Ондағы білім беру жүйесінде мұғалімдердің көшбасшылық қасиеттерін
анықтау бағдарламасы жұмыс істейді. Жыл сайын барлық педагогтердің
көшбасшылық әлеуетіне баға беріледі. Осылайша, мектеп басқарушыларының
резерві жинақталады. Мектеп директоры лауазымына үміткерлер Бағалау
орталығында іріктеуден өтуі тиіс, ол үшін құзыреттілікті анықтауға бағытталған
белгілі бір тапсырмалар орындалады. Әлеуеті бар үміткерлер Ұлттық білім
беру институтында 6 айлық оқу бағдарламасынан өтеді. Бағдарламадан өту
барысында олар жалақы алады. Жыл сайын шамамен үміткерлердің 35%-ы ғана
көшбасшылық позицияларға өте алады екен. Мектеп директоры лауазымына
үміткерлер бекітілгеннен кейін, олар 2 жылдық бағдарламадан өтеді. Оқудың
алғашқы жылы көшбасшылықты жаттықтыру институтында жүргізіледі. Екінші
жыл мектептегі тәжірибе түрінде жүзеге асырылады. Бұған қоса, болашақ мектеп
басқарушыларын 6 аптаға шетелге оқуға жібереді. Оқу шығындарын толығымен
мемлекет төлейді. Әрбір 5-6 жыл сайын мектеп директорлары басқа мектептерге
ауысып отырады. Бұл әрбір мектептің дамуына жаңаша көзқараспен қарауға
ықпал етеді, сондай-ақ басқарушылардың кәсіби дамуына септігін тигізеді.
Қазақстандағы білім беру жүйесі менеджментіне тән кемшіліктердің бірі
жаңа тағайындалған мектеп директорларына қолдау көрсету деңгейінің әлсіздігі
болып табылады.
Білім берудің тиімділігі жоғары жүйелерінде басшылар өз уақыттарының
80%-ға жуығын оқытуды жақсарту, мұғалімдерді ынталандыру және кәсіби
дамыту мәселелеріне арнайды екен. Олардың жұмысы мектепті әкімшілендіруге
емес, оқу үрдісіне басшылық жасауға бағытталған.
ЭЫДҰ елдерінде директорлар уақыттарының 41%-ын әкімшілік
мәселелерді шешуге арнаса, қалған уақыттарын – оқыту және білім беру
мәселелеріне арнайтындығы белгілі болып отыр.
Ал Қазақстанда Назарбаев университетінің орта білім беру жүйесі
автономиясы бойынша жүргізілген зерттеулер мектеп директорлары уақытының
60-70%-ын әкімшілік мәселелерге арнайтындығын көрсетіп отыр. Олар оқутәрбиелеу үрдісін басқарудан гөрі, шаруашылық бөлімінің басшылары секілді
әрекет етеді. Бұл ретте басшылардың өздері бухгалтерия, юриспруденция,
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мемлекеттік сатып алу салаларында білімдерінің жеткіліксіз екендігін тілге
тиек етіп отыр және аталған мәселелер бойынша тренингтер өткізген жөн деп
санайды.
Мұғалімдерді бағалау үрдісімен салыстырғанда, мектеп басшыларын
аттестаттау процедуралары Қазақстанда жаңа ғана басталып келеді. Мектеп
директорларын аттестаттаудың ресми критерийлері белгіленбеген, сол себепті
бұл процедура шын мәнінде оқушылардың жетістіктерімен ғана бағаланады (ҰБТ
орташа ұпай саны, олимпиадалардың нәтижелері) және бұл ретте мұғалімдерді
кәсіби дамтудың үш жылдық есебі негізге алынады. Көптеген мектеп
директорлары аттестаттаудан өтудің қағаз жүзінде ғана жүзеге асырылатындығын
жасырып отырған жоқ. Аттестаттау нәтижесі директорлардың жалақысына және
олардың мансаптық жолына ешқандай да әсер етпейді.
Жаңа Зеландияда мектеп директорының кәсіби стандарттары оларды
іріктеудің ғана емес, олардың қызметіне баға берудің де негізгі қағидалары
болып табылады. Белгілі бір стандарттарға сәйкес келу мектеп директорларының
кәсіби дамуына және олардың жалақысының өсуіне тікелей байланысты.
Англияда стандарттарға сәйкес келу мектеп басшысына басқа да орта білім беру
мектептерінің директорларына ментор, тренер болуға мүмкіндік береді.
Біздің ойымызша, мектептін табысты жұмыс істеуінің негізгі қағидаттары
– мақсатты түжырымдау, ұжымның әлеуетін үнемі жоғарылату, инновациялық
технологияларды және оқушылардың функционалдық сауттылықтарын
арттыратын элективті курстарды жүйелі енгізу.
Қазақстандағы мектеп директорларының даярлығын жетілдіру үшін оларға
мектепті дамытудың жоспарын әзірлеуге және тәжірибе жүзінде нәтижесін
көрсете отырып, білім беру менеджментінің жеке моделін қорғауға үйрету керек.
Білім беру ұйымдары жетекшілерінің әлеуетін өсірудің маңызыдылығын
халықаралық білім беру қауымдастықтары және дамыған елдер мойындайды.
Сонымен казіргі кезде мектепті басқару проблемасы бойынша халықаралық
тәжірибені сараптау мәліметтер мынадай тұжырымдар жасауға мүмкіндік береді:
− қазіргі мектепті басқаруды жетілдіру мектептің даму жағдайында
озық өзгерістерді ендірудің көрсеткіші Һәм факторы болып табылады, бұл
өзгерістерді мектеп басқаруын жетілдіру жағдайында ғана меңгеруге мүмкіндік
туады;
− қазіргі әлеуметтік-мәдени жағдайда ауыл мектебін басқаруды жетілдіру
бағдарламасының жасалуы келесі жағдайларда мүмкін болады: ауылдағы
әлеуметтік-экономикалық және әлеуметтік-мәдениеттік жағдаяттар, оның даму
процесі мен динамикасы, білімділік қажеттілігі айқындалғанда; педагогикалық
басқару технологиялары мен жүйе құрылымының өзгеруі мен дамуын қамтамасыз
еткенде.
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ПРОПАГАНДА И АГИТАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЦЕННОСТЕЙ НАРОДА
И ЕГО РОЛЬ В ЖИЗНИ МОЛОДЕЖИ
В статье изложена краткая информация о культурных ценностях молодежи и их
формирование. Главными средствами формирования и развития культурных ценностей
является пропаганда и агитация. Также в статье показана роль национальных ценностей
и их влияние на дальнейшее развитие страны, роль молодежи в формировании будущего
всей страны.
Ключевые слова: пропаганда, агитация, культурные ценности, патриотизм,
национальные ценности.
ХАЛЫҚТЫҢ ҰЛТТЫҚ ҚҰНДЫЛЫҚТАРЫН НАСИХАТТАУ
ЖӘНЕ ОНЫҢ ЖАСТАРДЫҢ ӨМІРІНДЕГІ РӨЛІ
Мақалада жастардың мәдени құндылықтары және оларды қалыптастыру туралы
қысқаша баяндалған. Мәдени құндылықтарды қалыптастыру және дамытудың негізгі
құралы насихаттау және үгіттеу болып табылады. Мақалада ұлттық құндылықтардың
елдің одан әрі дамуына ықпалы туралы көрсетілген, сонымен қатар бүкіл елдің
болашағын қалыптастыру жастардың орнын қандай екендігі баяндалады.
Түйін сөздер: насихат, үгіт, мәдени құндылықтар, патриотизм, ұлттық
құндылықтар.
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