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Не туралы 
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Білім беру сапасын 
арттыру мақсатында 
жобалық оқыту әдісін 
қолданудың маңызы 

Артықшылықтары Түрлері 

Жүзеге асыру кезеңдері 
Нақты тәжірибеде 

жобалық оқыту әдісін 
қолдану 



 
 
Білім беру сапасын арттыру мақсатында 
жобалық оқыту әдісін қолданудың маңызы 
 
 Жоба арқылы оқыту білім беру үрдісін белсендіру  

 

Білім алушының жеке қызығушылығын ояту (қызықты жоба, жұмыс орын, өзін 
көрсету мүмкіндігі) 

 

Мақсатқа қол жеткізу мүмкіндігі 

 

Топ студенттерінің жоба міндеттерін шешу дәрежесіне байланысты бағалануы  

 

Жобада шешілетін мәселенің нақты тәжірибеден алынуы 

 

Білім беру сапасын арттыру 
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Әдебиеттік шолу 
1. Шетелдік білім беру тәжірибесін талдау да инновациялық университеттер кәсіби 

мамандарды даярлауда жобалау дағдыларын бірінші орынға қоятынын көрсетеді. 
Шетелдік тәжірибеде топтық жобалар білім алу кезеңінің басынан аяғына дейін 
жүргізіледі және білім беру үрдісінде олардың үлесі біртіндеп 25-тен 75% 
жоғарылап отырады екен  

2. Білім беру үрдісіндегі жобалық қызметті В.П. Беспалько, Г.Б.Голуб, Н.Ю.Пахомова, 
М.А Смирнова сияқты ғалымдар болашақ мамандардың кәсіби құзыреттілігін 
қалыптастырудың аса маңызды әдісі деп қарастырған  

3. Өз білім беру бағдарламаларына жобалық оқытуды алғашқылардың бірі болып 
енгізген ресейлік Экономика Жоғары мектебі ҒЗУ мамандары оны нәтижесінде 
түпкі өнім алынатын, белгілі бір мәселені шешуге бағытталған, уақыты шектелген, 
студенттердің арнайы ұйымдасқан қызметінің түрі ретінде анықтайды  

4. Р.Бтемирова студенттердің жобалық қызметі қандай да бір мәселені шеше отырып 
білім алушыны тұлға ретінде ашуға, білім алуға қызығушылығын арттыруға, 
интеллектуалдық, шығармашылық қабілеттерін дамытуға бағытталған дейді  
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Жобалардың түрлері 
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Зерттеушілік жобалар, түсініктерге анықтама 
беруді қамтитын ғылыми-зерттеу жұмыстары 

Ақпараттық жобалар, қандай да бір қорытынды, 
тұжырым жасау үшін ақпарат жинау, талдау және 
қорытындылау 

Білім алушылардың шығармашылық қабілетін 
дамытуға бағытталған шығармашылық жобалар 

Телекоммуникациялық жобалар, компьютерлік 
коммуникация негізінде біліми-танымдық, 
шығармашылық жұмыстар жүргізу 



Жобаны жүзеге асыру кезеңдері 

Тақырып 
таңдау 

Жобаның 
мазмұны 

мен 
жоспары
н әзірлеу 

Жоспарл
анған 
жоба 

қызметін 
жүзеге 
асыру 

Жобаны 
презента
циялау 

Нәтижені 
талдау 
және 

бағалау  
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Біздің тәжірибе  
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AS-ATA FOOD  
УСАК БАУЫРСАК 

Kazbee product  



Жоба шеңберінде студенттер жүзеге асыратын 
жұмыстар жоспары 
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Жобалық оқыту әдісі оқытушыларға, студенттерге 
не береді 

• жоба барысында өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсету 

• мәселені қол жетімді құралдар, білім көмегімен зерттеп, шешу 

• кәсіби бағытта көптеген дағдыларды меңгеру 

• пән шеңберінен тыс өкілеттіліктерді өзара бөлу 

• бірлесіп жұмыс істеу 

• келіссөз жүргізу 

• шешім қабылдау 

• өзін-өзі еркін ұстау 

• сенімділік 

• бизнес өкілдерімен байланыс орнату, нетворкинг 
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Жобалық оқыту әдісі оқытушыларға, 
студенттерге не береді 

• жоба барысында өздерінің шығармашылық қабілеттерін көрсету 

• мәселені қол жетімді құралдар, білім көмегімен зерттеп, шешу 

• кәсіби бағытта көптеген дағдыларды меңгеру 

• пән шеңберінен тыс өкілеттіліктерді өзара бөлу 

• бірлесіп жұмыс істеу 

• келіссөз жүргізу 

• шешім қабылдау 

• өзін-өзі еркін ұстау 

• сенімділік 

• бизнес өкілдерімен байланыс орнату, нетворкинг 
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Назарларыңызға 
рахмет! 


