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TECHNOLOGY OF FORMATION OF FUNCTIONAL COMPETENCE  
BY FUTURE TEACHERS OF COMPUTER SCIENCE 

 
Abstract. In the state obligatory standard of secondary education the content of education is focused on forma-

tion of abilities to analyze, process, synthesize and use of scientific information and possession of modern infor-
mation and communication technologies. In this regard there is a need of training of the competitive teachers having 
necessary qualities, knowledge and abilities, functional competence. The technology of formation of functional 
competence of future teachers of computer science is considered in this article.  

The case technology and technique of formation of functional future teachers of competence of Informatics are 
developed. Recommendations about training of teachers in educational space of higher education institution are 
offered. The teacher of Computer Science has to use skillfully in practical activities achievement of psychological- 
pedagogical and methodical sciences; to independently analyze various pedagogical phenomena and situations, to 
carry out research work. Throughout all training in higher education institution future teacher of Computer Science 
learns, expands and deepens knowledge of methods of scientific research, seizes research abilities.  

The technology of formation of functional competence of future teachers of Computer Science is also described 
in the article. Cases of various types directed to situational training, individual and group and training in the analysis 
of information are provided for formation of research skills by future teachers of Computer Science in technology 

Keywords: formation, functional competence, future teachers, computer science, technology. 
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БОЛАШАҚ ИНФОРМАТИКА МҰҒАЛІМДЕРІНІҢ  
ФУНКЦИОНАЛДЫ ҚҰЗІРЕТТІГІН  

ҚАЛЫПТАСТЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ 
 

Аннотация. Жалпыға міндетті орта білім берудің мемлекеттік стандартының мазмұнында оқушылар 
қазіргі заманғы ақпараттық-коммуникациялық технологияларды игеруге, ақпареттарды талдауға, қорытуға 
жəне, ғылыми ақпаратты пайдалануға қабілетін қалыптастыруға бағытталған білім беру көзделген. Осыған 
байланысты функционалдық құзыретке ие, қажетті маңызды қасиеттер мен білім, ікерліктерді игерген, 
бəсекеге қабілетті мұғалімдерді даярлау қажеттілігі туындайды. Мақалада болашақ мұғалімдердің функцио-
налдық құзыреттілігін қалыптастыру технологиясын қарастырады. Білім беру кеңістігінде болашақ информа-
тика мұғалімдерінің функционалдық құзыреттілігін қалыптастыру технологиясы мен əдістері ұсынылды. 

Информатика пəнінің мұғалімі іс жүзінде психология-педагогикалық жəне əдістемелік ғылымдардың 
жетістіктерін шебер пайдалана білуі керек; дербес ғылыми-зерттеу жұмыстарын жүргізу үшін, əр түрлі педа-
гогикалық құбылыстар мен əдістемелік жағдайды талдай білуі қажет. Болашақ информатика мұғалімдерінің 
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функционалды сауттылығын қалыптастыруда ғылыми зерттеу əдістерін жүргізу боынша жан-жақты білім 
берілді, кейс техологиясын қолдану ақылы олардың ғылыми-зерттеу дағдыларын арттырамыз. 

Түйін сөздер: функционалдық құзыреттілікті қалыптастыру, информатика мұғалімдері, ғылыми-зерт-
теу, ғылыми-зерттеу дағдылары. 

 

Кіріспе. Қазақстан Республикасында білім беруді дамытудың 2011–2020 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасында білім алушылар үшін: «баршаға бірдей сапалы білімге қол жеткізу; 
коммуникативтік жəне кəсіптік құзыреттілікті дамыту», қажеттілігі көрсетілген. Сонымен қатар, 
студенттердің кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыруда электрондық оқыту жүйесіне көшуге жəне 
олардың біліктілігін арттыру үшін ақпараттық технологияларды пайдаланушыларды даярлау жəне 
олардың біліктілігін арттыру қажет, – екені нақтыланып берілген [1].  

Кейстің құрылымына сипаттама берсек: 
- Жағдайлар – кездейсоқ жағдай, түйінді мəселе, шынайы өмірден оқиға. 
- Жағдайдың контексті – хронологиялық, тарихи, орын контексті. əрекеттердің немесе жағдай-

ға қатысушылардың ерекшеліктері. 
- Автор ұсынған жағдайға түсініктеме беру. 
- Кейспен жұмыс істеуге арналған сұрақтар мен тапсырмалар. 
- Қосымшалар. 
Болашақ информатика пəні мұғалімнің фунционалды құзыреттілігін қалыптастыруда мұға-

лімнің ерекше педагогикалық ой-өрісі (когнетивті, конвергентті, практикалық, дивергентті, диалек-
тикалық, математикалық, логикалық жəне зерттеушілік) мен қабілеттері, танымдық іс-əрекеті 
назарға алынады. 

Зерттеу əдістері. Болашақ информатика мұғалімдерінің функционалды құзіреттігін қалып-
тастыру мақсатында біз, А.К. Қағазбаева, Г. Ж, Менлибекова, Б.Т. Барсай, Назарова Н. А. жəне 
т.б.еңбектерін зерделеп щықтық. Онда,мұғалімнің кəсіби құзыретті қазіргі зерттеулерде мұғалім 
білім, іскерлік пен дағдылардың (БІД) функционалды элементтерінің, негізгі педагогикалық 
функциялардың қалыптасу деңгейімен ерекшеленеді. Атап айтқанда, педагогикалық ой-өрісін 
дамытужəне қабілеттерге ие (дидактикалық, коммуникативтік, жобалық, ұйымдастырушылық, 
академиялық, суггестивтік, перцептивтік, экспрессивтік, қолданбалы) мұғалім [2]. 

Білімділік тұғыры тұрғысынан − зерттеу құзіреттілігі зерттеу іс-əрекетін табысты жүзеге асы-
руға қажетті теориялық, практикалық дайындық ретінде Я.А Пономарев, О.С. Анисимов,           
В.В. Краевский, В.И. Загвязинский, В.С. Лазарев, Н.Н. Ставринова, З.А. Исаева, Сыздыкбаева А.Д. 
жəне тағы басқалар еңбектерінде зерделенген. 

Жалпы болашақ педагогтардың кəсіби құзыреттіліктерін қалыптастыру бойынша Уздено-           
ва А.А. [3], Гончаренко В.М. [4], Максимова Н.А. [5], Зеер Э.Ф. [6], Краснова Л.А. [7], ал жеке 
тұлғаның ақпараттық-функциональдық құзыреттілігін қалыптастыру мəселелері бойынша зерт-
теулер жүргізілген 

Жоғары оқу орындарында болашақ мамандардың кəсіби құзыреттілігін қалыптастыруда 
Кенжебеков Б.Т. кəсіби құзыреттіліктің мынадай түрлерін бөліп көрсетеді: арнайы құзыреттілік, 
əлеуметтік құзыреттілік, жеке тұлға құзыреттілігі жəне дара құзыреттілік [8]. Мысалы, əлеуеттік 
жұмыс берушілердің талаптарына сəйкес болашақ инженерлерді шет тілінде қарым-қатынас 
жасауға кəсіби құзыретттілігін арттыруда, оқыту технологиясын тиімді пайдалануға ағылшын тілі 
мұғалімдерін үйрету мақсатында «Кəсіби шет тілі» пəнінен білім беру технологиялары қарасты-
рылған [9]. 

Жоғары оқу орны студенттерінің педагогикалық функциональдық-ұтқыр құзыреттін қалып-
тастыру жөнінде Бебина О. И. [10], енбектерінде қарастырған.  

Ал, ақпараттық технологиялардың құралдарын пайлану жəне құрастыру, білім беруді ақпа-
ратандырудың теориясы, əдіснамасы жəне пратикасы саласындағы зерттеулер Каймина В.А. [11], 
Кушниренко А.Г. [12], Ефимова И. [13], жəне т.д. енбектерінде зерттелген. «АКТ саласы бойынша 
құзыреттіліктер жəне педагогтың кəсіби құзыреттері бойынша стандарттар» негізге ала отырып 
оқытушылардың білімін жаңарту саясатын жəне олардың білімін тексеруде осы құзыреттеріді 
басшылыққа алуды көздейді [14]. 

Жоғары кəсіби білім беру барысында болашақ маманның кəсіби қызмет саласы бойынша 
зерттеу құзыреттілігін қалыптастыру мəселелерін (В.И. Байденко, А.А. Вербицкий, И.А. Зимняя, 
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В.Д. Шадриков жəне т.б. қарастырған. Бұл мəселені шешуде Оқушылардың зерттеушілік іс əреке-
тін дамыту тұжырымдамасын жүзеге асырудың маңыздылығын А.В.Леонтович атап көрсетеді [15]. 

Болашақ мұғалімдерді даярлауда оларға ғылыми-педагогикалық зерттеу əдісінің мəні (теория-
лық-эмпирикалық, эксперименттік, математикалық) мен ғылымдағы тұрақты философиялық жəне 
теориялық тұжырымдар мен қортындылар жөнінде білім беріпзерттеу жұмыстарын атқарып педа-
гогикалық ой-өрісін дамытуға. Бұл зерттеліп жатқан саладағы жаңа жүйелік тұтастық білімдерін 
алуға көмектеседі. Эмпирикалық деңгейдегі білім қайта құрылып, теориялық білім мен нақты 
шындықтың өзара қатынасы саласындағы теориялық қортындылар мен нақтыландырулардын 
негізін құрастыру қажет. Теория көбінесе жеке тұлғаны тəрбиелеу, оқыту мен қалыптастырудың 
қалыптасқан тəжірибесін шығармашылықпен қайта құрумен байланысты. Осылайша, ол педагоги-
калық тəжірибені қортындылап, жеке тұлғаның болашақта қалыптасуы мен дамуының жоспарын 
анықтайды. Теория өзара байланысты білімдер жиынтығы, əрі осы білімдердің белгілі бір зерттеу 
бағдарламасы түрінде құралуының механизмі. Теория шынайы өмірде жоқ, бірақ теориялык-
əдіснамалық білімдерге сүйеніп жүзеге асыруға болатын нəрсені құрастыруға көмектеседі. Осының 
бəрі ғылыми білімдердің жалпы жүйесі ретінде педагогикалық теорияның тұтастығын құрайды. 
Теориялық білім зерттеушіге оның не нəрсені біле алатынын көрсетсе, практикалық білім оның не 
істеу керектігіне бағыттайды. Кез-келген теорияның ақиқаттылығының белгісі – болмыстың 
практикалық өзгерісі. Практика теориялық түсінікке қарағанда əлдеқайда кең жəне күрделі. Алай-
да, басқа жағынан қарағанда, теориялық болжамдар, мысалы, Д. И. Менделеевтің химиясы прак-
тикаға белгісіз жаңа химиялық элементтердін ашылуын болжаған. Осылайша Нептун ғаламша-
рының ашылуы да бірінші теория жүзінде болжанып, практика жүзінде заманға сай телескоптар 
пайда болған кезде ғана оны көре алған. Іс жүзінде таза теория болмайды, өйткені ол əрқашан зерт-
телінетін пəннің əдістемесімен өзара тығыз байланыста болады жəне зерттеу іс-əрекетінің бағытын 
анықтайтын бастапқы нүкте болып табылады. Қазіргі замандағы ғылымның əдіснамасы білімнің 
жеке бір саласы ретінде дамып келе жатыр, оған нақты-ғылыми деңгейде өкізілген зерттеулер 
сүйенеді. 

Осыған орай біз болашақ мұғалімдерді даярлауда олардың зерттеушілік ой-өрісін дамытуда 
кейс технологиясы мүмкіндіктерін ашып көрсетуді жөн санадық.  

Кейс-технология – оқытушылардың дəстүрлі жəне қашықтықтан кеңес беруін ұйымдастыру 
кезінде мəтіндік, аудиовизуалдық, мультимедиялық оқу-əдістемелік материалдарды жинау жəне 
оларды пайдаланушылардың өз бетінше меңгеруі үшін жіберуге негізделген. 

Кейс-технологиясы (ағылшынның case – потрфель) оқытудан жасалынған əдістемелік мате-
риалдармен іске асырылады. Кейс-технологияға арналған материалдар түрлері мыналар: əдісте-
мелік нұсқаулар, анықтама, оқу, аудио, бейне материалдар, бақылау жəне емтихан материалдары. 

XX ғасырдың басында Гарвард университетінде бизнес мектебі қолданысқа енгізілген кейс – 
стади əдісі немесе оқытудың нақты жағдаяттар əдісі болып табылады.«Кейс-стади əдісі»ұғымын 
американдық ғалым Коплендтің 1921 жылы оқытудың нақты жағдаяттар жинағында, кейс-стади 
амал-тəсілін қолдану жолдарын ашып көрсетілген болатын. 

Бүгінде кейс-стади əдісі педагогикалық оқыту үрдісіне енгізу мəселелері В.А. Ясвин, К. Крис-
тенсен, Э.Хансен, М.В. Коротков, М.В. Кларин, А.И.Наумова, А.М.Зобина, М.С.Керимбаева, 
В.А.Канн-Калик, Н.Д.Никандров, Б.Н.Киселева, И.В. Липсина, Г.А.Полонский, Д.Экинсон, И.Уил-
сондар еңбектерінде қарастырылған [16]. 

Жағдай (кейс) деп ұжымдағы, қоғамдағы қандай да бір нақты шынайы жағдайдың жазбаша 
берілуін айтамыз. Білім алушылар ұсынылған жағдайды талдап, мəселенің маңызын түсіндіріп, 
шешу жолдарын көрсетуді жəне олардың ішінен ең тиімдісін таңдап алулары тиіс. Осы талдау 
барысында білім алушылар өздерінің алған білімдерін ұтымды пайдалана алады. студенттердің 
ауызша сөйлеу дағдыларын қалыптастыруда кейс-стади амал- тəсілін қолдану қазіргі білім беру 
талабына студенттің тілге деген қызығушылығын туғызатын жеке педагогиканың жаңа иннова-
циялық жүйесі [17]. 

Зерттеу нəтижелері. Болашақ информатика мұғалімдерініңғылыми зерттеу іскерлігі мен 
дағдысын анықтау үшін, əрі кəсіби пəндер бойынша игерген білімдерін тексеру мақсатында кейс 
тапсырмаларын ұсынылды. 
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1-Кейс: Шарты: Ғылымның бірден - бір пайдасы, алдын - ала болжам жасауға, болашаққа зер 
салуға ғана себеп болады. Ғылымның, сол себепті де, ақиқат нəрсе емес екендігі де осыдан. Əлде-
бір тəжірибе жөнінде əңгіме қозғалғанда, сіз өзіңіз тікелей араласпасаңыз, сол мезетте-ақ сенім-
сіздік пайда болады. Дегенмен, біз мұнда тек өзіміз нақтылы қатыспаған салалар жөнінде ғана 
пікір айтуымыз керек, олай болмағанда ғылымнан ешқандай да, пайда, қайыр болмаған болар еді. 
Мысалы, энергияның сақталынуына байланысты дене қозғалғанда массасы өзгереді. Масса мен 
энергия эквивалентті болуына себепті, қозғалыстағы дене ауыр тартады. 

Дегенімен, Ньютон басқаша пікірде болған еді. Ол масса əрқашанда тұрақты қалып отырады 
деген пікір айтады. Жоғарыдағы шындық анықталғанда, барлықғалымдар Ньютонның пікірі дұрыс 
еместігіне байланысты. «Сұмдық! Физиктер өздерініңқатесін тапты! Не себепті олар өздерін дұрыс 
санаған?» - деп жағасын ұстағандар болды. Айтылған мысалда эффект аз, бұл жағдай тек дене 
жарық жылдамдығына жақын қозғалыста ғана білінетіні хақ. Осы себепті, ғылымда қандай да бір 
ақиқатқа көз жеткізуде тəжірибеге сүйенеді жəне онда оның орындалу шарттары ескерілуі тиіс. 
Сондықтан біз ғылымнан пайда болсын десек болжам жасауымыз қажет  

Берілген шартты шешу үшін келесі сұрақтарға жауап беру қажет: 
1. Берілген мəліметтер қандай түсінікті қалыптастырады? 
2. Берілген мəліметтерде ғылыми шындық пен шатасу мəні бар ма? 
3. Берілген мəліметтерде ғылыми таңғажайылықтың мəні бар ма? 
4. Берілген мəлімдемеде «жаңа білім» түсінігі бар ма? 
5. Жаңа білім қай кезде қажет болады? 
Ғылым тəжірибелер хаттамаларына айналмасын десек, біз заңдар, заңдылықтарды алға тар-

туымыз керек. Сондықтанда ғылымда оның орындалу шарттары алдын-ала бағынатын заңдары, 
заңдылықтары ескерілуі тиіс.  

1-мысал: Симметрия туралы. Симметрия дегеніміз не? Сырт қарағанда адамның оңы мен солы 
бір - біріне симметриялы. Олай болса, оларды өзара ауыстырып қойған жағдайда бұрынғы қалыпты 
сақтауы тиіс. 

2-мысал: Бір кесек борды саусақтарымызға қысып ұстап тұрайық. Саусақтарымызды ажыра-
туымыз сол - ақ екен, бор төмен қарай құлағанын көреміз. Бор неге құлады?, - деген сауалға қалай 
жауап бересіз. 

Мысалдарға ғылыми тұрғыдан толыққанды жауап беріңіз. 
2-Кейс: Ғылымның логикалық құрылымы. 
Ғылымның қоғамдағы рөлі дүниетанымдық бағыттары мен міндеттерін қалай ұғынуға бо-

лады? Себебі ғылым - адамдардың арнайы іс-əрекеттері нəтижесінде табиғат, қоғамның жəне 
ойлаудың объективті заңдарының үздіксіз дамып отыру жүйесі жөніндегі білім болып табылады. 
Сондықтан, ғылымның негізі білім болып саналады.  

Білім - шындықтың бейнелену формасы жəне тəсілі болғандықтан - онда заттың қасиеті, бел-
гілері жəне өзара байланыстары назарға алынған. Осы себепті, білімнің ғылымды ашудағы жұмыс 
істеу тəсілі, материалдық, не рухани іс-əрекет болып табылады. Яғни, ғылымның диалектикалық 
дамуы фактілерді жинақтау, оларды оқып үйрену, жүйелеу, қорытындылау жəне олардың жеке 
заңдылықтарын ашу, белгісіз фактілерді түсіндіретін жаңалыққа жетелейтін ғылыми білімнің 
логикалық жүйесін анықтаудан тұрады.  

Сол себепті де, ғылымның мақсаты - сырттай көрініп тұрғанның ішкі, нақтылы қозғалысын, 
яғни зерттелініп жатқанның мəнін ашу болып табылады. 

Ғылымның логикалық құрылымы төмендегідей болып келеді:  
1. Ғылымның іргетасы немесе жалпы қағиданың (теорияның) жағдайы; 2. Заңдар; 3. Негізгі 

ұғымдар; 4. Теориясы; 5. Мұраты (идеясы); 
Ұғымдар, заңдар, қағидалар, ұстанымдар, ережелер - ғылыми білім категориялары болып 

саналады.  
Берілген мəлімет бойынша сұрақтар арқылы мəселені шешу: 
1. Ғылым қоғамдық дамудың маңызды факторына қалай айналып отыр? 
2. Осылардың негізінде қандай қағида түзіледі? 
3. Қандай түсініктерді ғылыми білім категориялары деп атайды? 
4. «Ұғым» түсінігінің мəні мен мағынасы қандай? 
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5. Логикалық анықтама қандай жағдайда пайда болады? 
6. Негізгі ұғымдарға не жатады? 
7. Теорияның ғылыми проблеманы шешудегі рөлі қандай? 
8. Мұрат (идея) –дегенді қалай түсінесіз? 
3. Кейс: Ғылыми зерттеудің эмпирикалық əдістері:  
а) зерттеу тақырыбына байланысты əдебиеттер, нормативтік, əдістемелік құжаттарды оқу, 

танысу; 
ə ) əңгімелесу (интервью, анкеталау); 
б) педагогикалық бақылау; 
в) тестілеу; 
г) рейтингілеу, рангілеу; 
д) педагогикалық тəжірибе (эксперимент); 
е) тəжірибені жинақтау жəне қорытындылау. 
1-тапсырма: эмпирикалық əдістердің əрқайсысының анықтамасы айту жəне оларды 

мысалмен дəлелдеу. 
Тіркеу əдістері негізінде Стьюдент критерийін есептеу. 
Тіркеу əдісі оқушылардың меңгерген білімдерінің көлемін, мөлшерін көрсете отырып, 

қолданылып отырған əдістің тиімділігі жөнінде пікір айтуға мүмкіндік береді. Осы мақсатта 
оқытылатын тақырып мазмұны білім элементтеріне бөлінеді. Білім элементтері болып жалпы білім 
бірліктерінің логикалық құрылымы алынады. Оларды оқу элементтері деп қарастырған да жөн. 
Оларға тақырып мазмұнындағы ұғымдарды (сұрақтарды) алуға болады. Мысалы, электр заряды; 
электр өрісі; электр тогы; магнит өрісі; потенциалдар айырымы; кернеулік; кернеу т.с.с. 

2-тапсырма. Тіркеу əдістері негізінде Стьюдент критерийін қалай есептеледі? 
Оқу элементтерін тіркеу үшін оқушылар тарапынан олардың айтылуын қадағалап отыру 

қажет. 
Олардыңмөлшеріекікластаберіледі: 
"1" – класс, жоғарыдағыбелгілері бар жауаптар. 
"0" – класс, жоғарыдағыбелгілеріжоқжауаптар. 
 Осы белгілердің бар немесеболмаумүмкіндігі.  
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Мұндағы n1 – 1 класс жиілігі; n0 – 0 класс жиілігі; N – барлықэлементтержиынтығы [18]. 
Нəтижелерді талдау. Кейс əдісін қолдануда студенттің іс - əрекеті екі кезеңнен тұрды:  
Бірінші кезеңде, кейс (жағдай) таңдап алу жəне сұрақтар құрауға арналған шығармашылық 

жұмыс жасалды, жағдайларды Ғылыми зерттеу негіздері пəнінің тақырыптарына сəйкес таңдап 
алынды. Əрбір кейс тапсырмасының мақсаты пен міндеттірі анықтады; ғылыми зертеу ұмыстары 
бойынша нақты жағдайды құрастырылыды жəне суреттелді. 

Екінші кезеңде, студенттің аудиториядағы іс-əрекетіері белсенділікті байқатты, аудитория-
дағы кейс əдісін қолданылды: берілген тапсырмада алдымен кейске кіріспе жасалды, студенттердің 
шағын топтарында кейс тапсырмасында берілген жағдайды талқылады, əрбір студнт өз ойларын 
айтып пікірталасқа түсіп отырды, сңында ортақ пікірге келіп өз қортындыларын шығарды.  

Кейс стади əдісі - студенттің шығармашылық ойлауын дамытып, сабақтың мазмұнын ерекше 
құру мүмкіндігін кеңейтуге жағдай жасайды. 

Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің кəсіби құзыреттілігін дамыту жөніндегі зерттеу 
нəтижелері ұсынылған. Сонымен қатар, бастауыш сынып педагог кадрларын даярлауда оларды, 
бастауыш мектеп оқушыларының азаматтық мінез-құлықын дамытудың тиімді құралы ретінде 
кейс технологиясын қолдануға үйретуді қарастырады [19]. 

Рабцевич А. А., Валиуллина В. Э. пікірінше кейс-стади əдісі шетелдерд экономика мен бизнес 
мамандарын даярлуда кеңінен қолданылады. Кейс əдісі – ынтымақтастық пен іскерлік серіктетікке 
бағытталған белсенді оқытудың интенсивті технологиясы болып табылады, себебі ол топ арасында 
талқыланады делінген [20]. 
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Жағдайаты мəселелер түрлі формады берілуі мүмкін: жағдайаттың электронды, ауызша 
сипаттамасы, кино фильм үзінділерін көрсету немесе студенттердің өздері рөлде ойнауы. Өнді-
рістік жағдайаттарды талдауда негізгі дидактикалық материал, олардың электрондық немесе 
ауызша сипаттамасы табылады. Жағдайаттар, кейс, сызбалар, жоспарлар, диаграммалар, құжат 
ретінде ұсынылып, оларға талдау жасалды [21]. 

Жүргізілген нəтижелерді талдап, біз практикалық сабақ барысында болашақ информатика пəні 
мұғалімдерін топқа бөліп оқыту арқылы олардың ғылыми зерттеу жұмыстарын орындауға белсен-
ділігі арттықандығын байқадық. Студенттердің ғылыми пратикалық конференцияларға, олимпиа-
даларға, ғылыми жобаларға қатысу деңгейінің жоғарылағандығын байқадық. 

Қорытынды. Сонымен, кейс-стади қолдану арқылы болашақ информатика мұалімдерінің 
функциональдық құзыреттілігін қалыптастыру нəтижесінде олардың пəндік білімдері жоғарлап, 
кəсіби практикалық дағдыларды игеріп, құндылық сапаларды игеріп, кəсіби қөзқарасы жəне 
дүниетанымдары мен өмірлік ұстанымдары нақтылана түседі.  
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ТЕХНОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ  
БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ ИНФОРМАТИКИ 

 
Аннотация. В государственном общеобязательном стандарте среднего образования содержание образо-

вания направлено на формирование умении анализировать, обрабатывать, синтезировать и использовать 
научную информацию и владении современными информационно-коммуникационными технологиями. В 
связи с этим возникает необходимость подготовки конкурентоспособных учителей, обладающих необходи-
мыми важными качествами, знаниями и умениями, обладающие функциональной компетентностью. В статье 
рассматривается технология формирования функциональной компетенции будущих учителей информатики. 
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Разработанатехнология кейса и методика формирования функциональной компетенций будущих учителей 
информатики и предложены рекомендации по подготовке учителей в образовательном пространстве. 
Учитель информатики должен умело использовать в практической деятельности достижения психолого-
педагогических и методических наук; самостоятельно анализировать различные педагогические явления и 
методические ситуации, проводить исследовательскую работу. Поэтому, на протяжении всего обучения в 
вузе будущий учитель информатики познает, расширяет и углубляет методы научных исследований, владеет 
исследовательскими умениями. 

Также в статье раскрывается технология формирование функциональной грамотности будущих учите-
лей информатики. Для формирование исследовательских навыков работы будущих учелей информаики 
применяются кейс техонология. Кейс-технология направлено на обучение личное и групповое и обучение 
анализу информации. 

Ключевые слова: формирование функциональной компетенции, преподаватели информатики, науч-
ное-исследование, научно-исследовательские навыки. 
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