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NAS RK is pleased to announce that Bulletin of NAS RK scientific journal has been 

accepted for indexing in the Emerging Sources Citation Index, a new edition of Web of Science. 
Content in this index is under consideration by Clarivate Analytics to be accepted in the Science 
Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index, and the Arts & Humanities Citation 
Index. The quality and depth of content Web of Science offers to researchers, authors, 
publishers, and institutions sets it apart from other research databases. The inclusion of Bulletin 
of NAS RK in the Emerging Sources Citation Index demonstrates our dedication to providing the 
most relevant and influential multidiscipline content to our community. 

 
 
Қазақстан Республикасы Ұлттық ғылым академиясы "ҚР ҰҒА Хабаршысы" ғылыми журна-

лының Web of Science-тің жаңаланған нұсқасы Emerging Sources Citation Index-те индекстелуге 
қабылданғанын хабарлайды. Бұл индекстелу барысында Clarivate Analytics компаниясы журналды 
одан әрі the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index және the Arts & 
Humanities Citation Index-ке қабылдау мәселесін қарастыруда. Web of Science зерттеушілер, 
авторлар, баспашылар мен мекемелерге контент тереңдігі мен сапасын ұсынады. ҚР ҰҒА 
Хабаршысының Emerging Sources Citation Index-ке енуі біздің қоғамдастық үшін ең өзекті және 
беделді мультидисциплинарлы контентке адалдығымызды білдіреді.  

 
 
НАН РК сообщает, что научный журнал «Вестник НАН РК» был принят для индексирования 

в Emerging Sources CitationIndex, обновленной версии Web of Science. Содержание в этом индек-
сировании находится в стадии рассмотрения компанией Clarivate Analytics для дальнейшего 
принятия журнала в the Science Citation Index Expanded, the Social Sciences Citation Index и the Arts 
& Humanities Citation Index. Web of Science предлагает качество и глубину контента для 
исследователей, авторов, издателей и учреждений. Включение Вестника НАН РК в Emerging 
Sources Citation Index демонстрирует нашу приверженность к наиболее актуальному и 
влиятельному мультидисциплинарному контенту для нашего сообщества. 
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БОЛАШАҚ ӘЛЕУМЕТТІК ПЕДАГОГТАРДЫҢ КӘСІБИ  
ІС-ӘРЕКЕТКЕ ДАЯРЛЫҒЫН ҚАЛЫПТАСТЫРУ 

 
Аннотация. Қазіргі заманғы Қазақстандық қоғам дамуының маңызды көрсеткіштерінің бірі – кәсіби 

педагогикалық кадрларды даярлау. Дәстүрлі түрде әлеуметтік педагогтарды дайындау студенттердің жеке 
және әлеуметтік дамуына, олардың жалпы мәдениетін қалыптастыруға, білім беру ұйымдарындағы 
әлеуметтік саланы үйлестіруге, оқу процесіндегі өмірі мен денсаулығын қорғауды қамтамасыз етуге дайын 
болуға бағытталған.  

Әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетіне оның жеке тұлғасы әсер етеді. Ал әлеуметтік әл-ауқат, әлеу-
меттік иммунитет және қазіргі Қазақстандық қоғам өмірінің тұрақтылығы көбінесе практикалық іс-әрекетке 
даярлықтың қалай қалыптасатындығына байланысты болады. 

Мақала авторы болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-әрекетке даярлығының қалыптасуын 
әлеуметтік-психологиялық құбылыс ретінде қарастырады. Осы мақала аясында «болашақ әлеуметтік педа-
гогтардың іс-әрекетіне даярлық» тұжырымдамасы нақтыланып, оның негізгі сипаттамалары қарастырылатын 
болады. Зерттеу нәтижелері, теориялық тұжырымдар мен әлеуметтік педагогтардың кәсіби даярлығын қа-
лыптастыру процесіндегі практикалық әзірлемелер әлеуметтік педагогика, психология, педагогика және 
әлеуметтік жұмыс саласында қолданыла алады. 

Түйін сөздер: әлеуметтік педагог, кәсіби іс-әрекетке даярлық, бағдар, әлеуметтік педагогтың бағдарын 
қалыптастыру. 

 

Кіріспе. Даярлық психологиялық құбылыс түрінде «организмнің жеке қасиеттері мен интел-
лектуалдық қасиеттер жүйесін белсендіру арқылы белсенділіктің немесе реакцияның көрінуіне 
бейімделетін даярлық позициясы» ретінде анықталады [1, 480 б.]. Басқаша айтқанда, даярлық – бұл 
адамның тәжірибеден пайда алуға дайын болу күйі. 

Ресейлік психолог И.А. Зимняя даярлық мотивациялық компонент ретінде когнитивтік, мінез-
құлықтық, құндылық-семантикалық және реттеуші компоненттермен қатар құзыреттіліктің құры-
лымдық элементі болып табылады деп атап көрсетеді [2]. И.А.Зимняя іздеген тұжырымдаманы 
түсіну логикасына сүйене отырып, әлеуметтік педагогтың еңбек функцияларын орындауға «даяр-
лығы» феномені белгілі бір білімдер мен дағдыларды жүйелі түрде меңгеруді, адамның тұрақты 
сенімін және жеке тұлғаның әлеуметтік маңызды бағытын болжайды. 

Қазақстандық ғалым-әдіскер Г.Ж. Меңлібекова әлеуметтік педагогтарды кәсіби дайындаудың 
әлемдік тәжірибесін зерттей отырып, «даярлықты» ескеру керек деген тұжырымға келеді: 

- тұлғаның қазіргі және болашақтағы үздіксіз өсу мүмкіндіктерін, оның әлеммен және өзімен 
одан әрі байланысын қамтамасыз ететін және сипаттайтын білім ретінде; 

- білім берудің әртүрлі кезеңдерінің критерийі ретінде [3, 57 б.]. 
Зерттеуші даярлықтың қалыптасуы механизмдер мен шарттардың жеке дәйектілік қайта 

құруларының сипатын ашады деген тұжырымға келеді. 
К.К. Платоновтың зерттеулерінде «даярлық» ұғымы тиісті қызметті жүзеге асыруға қажетті 

белгілі бір білім мен дағдылар жүйесін иеленетін және оны орындауға ұмтылатын адамның инте-
гративті қасиеті ретінде қарастырылады [4]. 

Біздің ғылыми ізденістеріміздің негізгі ағымында В.Г. Крысько іс-әрекетке дайын болуға тұлға 
дамуындағы динамикалық процестер әсер етеді деп көрсеткен [5, 141 б.]. 
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Енді осы ойға толығырақ тоқталайық. Өздеріңіз білетіндей, құрылым принципі басты орын 
алатын тұлғаның көптеген теориялары бар. «Кәсіби іс-әрекетке дайын болу» құбылысын оның 
қалыптасу процесінің құрылымдық сипатының призмасы арқылы түсіндіру үшін орыстың әлеу-
меттік психологы Б.Д. Парыгиннің ұстанымын қарастырайық. Оның тұжырымдары бойынша тұл-
ғаның әлеуметтік-психологиялық құрылымына статикалық және динамикалық жақтары кіреді. 
Динамикалық құрылым интроспективті және мінез-құлық аспектілерін қамтиды, яғни бұл дина-
микада, іс-әрекетте «жеке тұлғаның психикасының негізгі компоненттері адам қызметінің тікелей 
контекстінде бекітіледі» [6]. Біздің зерттеуіміз үшін бұл тұжырым маңызды, өйткені даярлық сипа-
тын ашуға мүмкіндік береді. Белсенділікке даярлықтың негізі тұлғаның бағдарын қалыптастыру 
деп санаймыз. Басқаша айтқанда, егер даярлық адамның іс-әрекетке икемделуі болса, онда адам-
ның даярлығының қалыптасуы үшін бағдар қажет деп санауға болады. Бұл тұрғыда бағдар бойын-
ша біз кәсіби іс-әрекеттерді орындауға деген ұмтылыстың қалыптасу деңгейін айтамыз. 

«Бағдар» ұғымының мәнін ашайық. Америкалық психолог Г.Оллпорт екі жақты бағдарды 
сипаттайды: біріншіден, адамның мінез-құлқын анықтайтын және бағыттайтын өткен тәжірибе 
нәтижесінде пайда болған жеке адамның жағдайы ретінде; екіншіден, эмоционалды-интеллек-
туалды бағалаудың негізі ретінде субъектіге қатысты жағымсыз немесе жағымды әрекеттерді 
тудыратын тенденция [7]. 

З.Фрейд бағдардың көрінуі үшін қатынасты қанағаттандыруға болатын тиісті орта, қажетті-
ліктер мен жағдайлар қажет деп есептеді [8]. 

Узнадзе грузин мектебі бағдарды зерттеуге айтарлықтай үлес қосты. Әлеуметтік педагогтың 
кәсіби іс-әрекетіне даярлығын қалыптастыру процесін зерттеу үшін бағдар феноменін түсінуге 
ғылыми қызығушылық тудырады: 

- әрекет етуші тітіркендіргіштермен қатар реакцияны жеке тұлғаның ішкі ұйымы анықтайды, 
яғни бағдары; 

- бағдар – бұл психологиялық қызмет субъектісінің жүйелік ерекшелігі; 
- мотивтер, жеке қасиеттер және басқа факторлар бағдарды реттеуші қызметіне бағынады; 
- бағдар тұтас жеке бірлік ретінде қызметтің ішкі байланысы мен реттілігін анықтайды, яғни 

жеке тұлға субъект ретінде іс-әрекетке жеке тұлғаның ақыл-ой ұйымының бүкіл жүйесінің сынуы 
арқылы дайындалады; 

- жеке тұлғаның мінез-құлқындағы сенімділіктің негізі ретінде бағдар адам, қоршаған рухани 
және қоршаған әлем арасындағы қатынастардың хаосына жол бермейді, осылайша мінез-құлық-
тағы қайшылықты азайтады [8, 65-66 б.]. 

Орыс психологы А.Г.Асмолов бағдар теориясын дамыта отырып, келесілерді атап көрсетеді: 
- бағдар іс-әрекет барысының тұрақты, мақсатты сипатын анықтайды және үнемі өзгеріп 

отыратын жағдайларда өзінің бағыттылығын сақтауға мүмкіндік беретін жеке тұлғаның белсен-
ділігін тұрақтандыру механизмі ретінде әрекет етеді; 

- бағдар субъектіні шешім қабылдау қажеттілігінен босатады және стандартты, бұрын кездес-
кен жағдайларда қызмет барысын ерікті түрде басқарады; 

- бағдар белсенділік динамикасының инерциясын анықтайтын және жаңа жағдайларға бейім-
делуді қиындататын фактор ретінде әрекет ете алады. Реакцияға даярлық ретіндегі бағдар – бұл 
тасымалдаушының түрі, субъектінің қызметіндегі сол немесе басқа мазмұнды білдірудің формасы 
[9, 83-84 б.]. 

Сонымен, әлеуметтік педагогтың бағдары оның кәсіпқойлығының негізі болып қана қоймай, 
сонымен қатар әртүрлі педагогикалық жағдайларда шешім қабылдау, іс-әрекет, мінез-құлық қа-
былдау жолдарын анықтайды. 

Болашақ әлеуметтік педагогтерде ұйымдастырушылық-коммуникативті, әлеуметтік-үйлесті-
руші, интерактивті-терапевтік, әлеуметтік түрлендіруші (бұл әлеуметтік педагогиканың мәнін 
құрайтын функционалды бағыттар) қызметке деген бағдарды қалыптастыру үшін: 

- тиісті білім беру ортасы мен әлеуетті мүмкіндіктерді құру; 
- кәсіби өзін-өзі дамытудың маңыздылығын мойындау; 
- педагогикалық әрекеттерді үйлестіру және сабақтастық. 
Осылайша зерттеліп отырған құбылысты жоғарыда сипаттау негізінде және оның психоло-

гиялық мәнін ескере отырып, біз әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетке даярлығы деп деонто-
логиялық, мотивациялық-құндылық, танымдық, эмоционалды-бағалау, коммуникативті мінез-құ-
лық, мұқтаж балаларға кәсіби көмек көрсетуге мүмкіндік беретін жеке қасиеттер, білім, дағдылар 
жүйесін жұмылдыруды қамтамасыз ететін құрылымдық компоненттер жиынтығын айтамыз (1-сурет): 
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1-cурет –Әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетке даярлығының құрылымдық компоненттер жиынтығы. 
 
 

1-кесте – Әлеуметтік педагогтың кәсіби іс-әрекетке даярлығын бағалау 
деңгейінің критерийлері  

 
 
№ 

Кәсіби іс-
әрекетке 
даярлық 
деңгейі  

Критерийлері 

деонтологиялық мотивациялық-
құндылық 

когнитивті эмоционалды-
бағалау 

коммуникативті 
мінез-құлық 

1 Төмен Әлеуметтік педа-
гогтың мінез-құ-
лық қағидалары 
мен ережелерінде 
міндеттің адамгер-
шілік талабы, нор-
малары, туралы 
идеялардың бол-
мауы 

Басқа 
құндылықтарға 
сезімталдықтың 
болмауы 
 

Кәсіби білім мен 
дағдылардың 
жетіспеушілігі; 
төмен 
интеллектуалды 
белсенділік 
 

Басқа менталитетті 
түсіну және 
қабылдау 
бойынша білім 
мен дағдылардың 
болмауы; 
эмоционалдық 
жақындық және 
жаман ниет 

Адекватты өзін-
өзі бағалаудың 
болмауы және 
өзін-өзі 
реттеудің төмен 
деңгейі 
 

2 Орта Мотивтер мен 
мақсаттар туралы 
хабары бар; 
әлеуметтік 
педагогтың кәсіби 
іс-әрекетіне 
қызығушылық 
 

Кәсіби өзін-дамы-
туға деген ұмты-
лысымен ерекше-
ленеді, педагоги-
калық қоғамда 
кәсіби таңдау мен 
әлеуметтендіруді 
шоғырландыруда 
қиындықтар туын-
дайды 

Теориялық 
кәсіби білімдерге 
ие, бірақ оларды 
практикада 
қолдану қиынға 
соғады 
 

Студенттергетолер
антты қатынас, 
өзін-өзі сынау; 
студенттермен 
өзара әрекеттесу 
барысында ізгі 
ниетті көрсетеді 
 

Студенттермен 
диалогқа түсуді 
біледі, 
әңгімелесушіні 
тыңдайды және 
түсінеді 
 

3 Жоғары Әлеуметтік 
педагог кәсібі 
өкілінің 
адамгершілік 
қасиеті кәсіби 
мінез-құлық 
нормалары 
негізінде 
қалыптасты, 
кәсіби 
тәуелсіздігімен 
ерекшеленеді 

Басқа адамдардың 
құндылықтарын 
белсенді 
қабылдауды 
көрсетеді және 
кәсіби шеберлікке 
ұмтылады 
 

Әлеуметтік 
педагогика 
саласындағы 
кәсіби білім мен 
дағдылардың, 
танымдық 
дербестіктің 
жоғары деңгейі 
 

Өзінің кәсіби 
тәжірибесінің 
баланың 
мәдениетімен 
эмпатиясы мен 
корреляциясы 
негізінде өзара 
әрекеттесу 
мәдениеті бар 
 

Педагогтың 
әлеуметтік қол-
дауын қажет ете-
тін әр түрлі педа-
гогикалық жағ-
дайларда нави-
гация қабілетін 
көрсетеді; әр 
түрлі педагоги-
калық жағдай-
ларда шешім 
қабылдайды 

әлеуметтік 
педагогтың 
даярлығы

когнитивті 
компонент

мотивациялық‐
құндылық 
компоненті

эмоционалды‐
бағалау компоненті

коммуникативті 
мінез‐құлық 
компоненті

деонтологиялық 
компонент
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Ғылыми зерттеуіміздегі теориялық қорытындыларға сүйене отырып, біз әлеуметтік педагог-
тың кәсіби іс-әрекетке даярлығының үш деңгейін анықтадық. Оның критерийлеріне сәйкес сипат-
талатын: төмен деңгей, орта деңгей, жоғары деңгей (1-кесте). 

Нәтижесі. Қажетті құзыреттіліктің болашақ әлеуметтік педагогтарының кәсіби іс-әрекетке 
даярлығын қалыптастыру барысында біз «әлеуметтік педагог» кәсібіне деген бағдарларды қалып-
тастыру тәсілдерін қолдандық. Әлеуметтік педагогтарға кейде сыртқы факторлар әсер ететін бол-
ғандықтан, олардың белгілі бір жағдайға қатынасы әртүрлі болады. 

Г.Оллпорттың теориясы бойынша маманның бағдарын қалыптастырудың төрт шарты бар: 
1) Бағдар объектісіне қатысты тәжірибені интеграциялау; 
2) Саралау процесі; 
3) Бағдардың беріктігін арттыру мақсатында оны бірнеше рет қайталау; 
4) Еліктеу – адамды белгілі бір бағдарға дайындайтын негізгі әлеуметтік жағдай. 
Біздің зерттеуіміздің мақсатына сәйкес университетте болашақ әлеуметтік педагогтардың 

кәсіби іс-әрекетке даярлығына деген бағдарын қалыптастыру мақсатында жағдай жасау үшін 
тәжірибе бағдарламасы жасалды. 

Әдістеме ретінде В.А.Ясвиннің білім беру ортасын жобалау технологиясы негізге алынды           
[10, 273 б.]. 

Бақылау тобын зерттеу кезеңінде болашақ әлеуметтік педагогтардың алғашқы даярлық деңгейі 
өлшенді. Бақылау кезеңінде зерттелген құбылыстың қалыптасу деңгейінің төмендігі анықталды. 
Студенттердің 45%-ы төменгі деңгейді, 40%-ы орта деңгейді, ал 15%-ы ғана жоғары деңгей көрсетті. 

Эксперименттік топтың нәтижелері болашақ әлеуметтік педагогтердің кәсіби іс-әрекетке даяр-
лығының қалыптасу деңгейінің оң динамикасы мен қалыпты өсуін көрсетеді. Төменде зерттеудің 
эксперименттік кезеңінің нәтижелері келтірілген (2-кесте, 2-сурет). 

 
2-кесте – Болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-әрекетке даярлығының қалыптасу деңгейінің динамикасы 

 

Даярлық деңгейі Бақылау тобының нәтижелері, % Эксперименттік топтың нәтижелері, % 

Төмен деңгей 45 35 

Орта деңгей 40 50 

Жоғары деңгей 15 15 

 

 
2-сурет – Болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-әрекетке даярлығының қалыптасу деңгейінің динамикасы 

 
Бұл мәліметтер студенттердің, әкімшіліктің, оқытушылардың қажеттіліктерінің иерархиялық 

кешенін ескере отырып, оқу процесінің мазмұнын түзетуге және нақтылауға мүмкіндік берді. Атап 
айтқанда, психодидактикалық принциптер негізінде білім беру ортасын технологиялық ұйымдас-
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тыру жобасы аяқталды: іс-әрекетті ұйымдастыру; ынталандыру шараларын ұйымдастыру; өзара 
әрекеттесуді ұйымдастыру. 

Зерттеу барысында қолданылған бақылау әдісі практикалық тапсырмалар мен тренингтік жат-
тығуларын орындау барысында студенттердің қызығушылығын ашуға мүмкіндік берді. Демек, 
жоғарыда аталған әдістер «әлеуметтік педагог» мамандығына деген көзқарастың қалыптасуына 
ықпал етеді, ойлау мен сыни қабылдаудың дербестігін дамытады, білім беру процесінің барлық 
субъектілерінің жоғары психикалық функцияларын дамытады, - деген қорытынды жасауға болады. 

Болашақ әлеуметтік педагогтардың кәсіби іс-әрекетке даярлығын қалыптастыруға бағытталған 
зерттеулер жасалды. Тәжірибенің қорытынды кезеңінің оң нәтижелері алға қойылған гипотезаны 
растауға мүмкіндік берді және әлеуметтік педагогтың кәсіби саласына деген бағдардың қалыпта-
суы мамандық бойынша шығармашылық өзін-өзі дамытуға итермелейді және болашақ әлеуметтік 
педагогтарды әртүрлі көзқарасқа, әлеуметтік және кәсіби ұтқырлыққа даярлайды деген қорытынды 
жасауға болады. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ГОТОВНОСТИ БУДУЩИХ СОЦИАЛЬНЫХ ПЕДАГОГОВ  
К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 
Аннотация. Одним из важных показателей развития современного казахстанского общества является 

подготовка профессиональных педагогических кадров. Традиционно подготовка социальных педагогов на-
правлена на личностное и социальное развитие студентов, на формирование их общей культуры, на гар-
монизацию социальной сферы в организациях образования, на готовность обеспечивать охрану жизни и 
здоровья школьников в образовательном процессе. Профессиональная деятельность социального педагога 
подвержена влиянию на его личность, и от того, насколько будет сформирована готовность к практической 
деятельности, во многом будет зависеть социальное благополучие, социальный иммунитет и стабильность 
жизнедеятельности современного казахстанского общества.  

Автор статьи рассматривает формирование готовности будущих социальных педагогов к профессио-
нальной деятельности как социально-психологический феномен. В рамках данной статьи будет уточнено 
понятие «готовность к профессиональной деятельности будущих социальных педагогов» и рассмотрены ее 
основные характеристики. Результаты исследования, теоретические выводы и практические наработки 
процесса формирования профессиональной готовности социальных педагогов могут быть использованы в 
сфере социальной педагогики, психологии, педагогики, социальной работы 

Ключевые слова: социальный педагог, готовность к профессиональной деятельности, установка, фор-
мирование установки. 
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FORMATION OF FUTURE SOCIAL TEACHERS ' READINESS  
FOR PROFESSIONAL ACTIVITY 

 
Abstract. One of the important indicators of the development of modern Kazakhstan society is the training of 

professional teaching staff. Traditionally, the training of social educators focused on personal and social development 
of students, formation of their General culture, on the harmonization of the social sphere in educational institutions, 
the willingness to protect the life and health of pupils in the educational process. Professional activity of social 
pedagogue influenced by his personality, and how to be prepared for practice, will largely depend on social welfare, 
social immunity and stability of the functioning of contemporary society. 

The author of the article considers the formation of the readiness of future social teachers for professional 
activity as a socio-psychological phenomenon. Within the framework of this article, the concept of "readiness for 
professional activity of future social teachers" will be clarified and its main characteristics will be considered. The 
results of the research, theoretical conclusions and practical developments in the process of forming the professional 
readiness of social teachers can be used in the field of social pedagogy, psychology, pedagogy, and social work. 

Keywords: social pedagogue, readiness for professional activity, installation, formation of installation. 
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