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Білім беру жүйесіне не себепті
реформа қажет? 

Қазіргі білім беру жүйесінің негізі индустрияла-
ну дәуірінен бастау алады. XVIII-XIX ғасырларда 
қол еңбегін қарқынды түрде нарықтан ығысты-
рып шығарған машина өндірісі жұмысшыдан 
сауатты, негізгі білім мен тәртіпті қажет етті. 
Осы мақсатта Еуропа және АҚШ елдерінде тек 
бастапқы білім беретін бірыңғай мемлекеттік 
мектеп құрыла бастады. Бұл сол дәуірдің өн-
дірістік-экономикалық сұранысын қанағаттан-
дыруға жеткілікті болатын. Мемлекеттің мектеп 
құруға деген ұстанымы, оны барлық жағынан 
бюрократтық тәртіпке алып келді. Шенеунік-
тер үшін қолайлы білім берудің ортақ мазмұ-
ны бірыңғай оқу бағдарламасын, сондай-ақ 
біртұтас бағалау және емтихан алу жүйесін ен-
гізуді талап етті. Мектептегі жұмысты бақылай-
тын құрал ретінде мемлекеттік министрліктер 
мен инспекциялар ашылып, ал мұғалім мемле-
кеттік қызметкерге айналды.  

Жүйе ұлттық және ғаламдық еңбек нарығына 
жұмысшыларды ондаған жылдар бойы тиімді 
түрде жеткізіп отырды. Алайда алдын-ала бол-
жау мүмкін емес, мүлде бөлек, жаңа экономи-
калық және әлеуметтік шындықты алға тарта-
тын заманауи әлем қазіргі серпілістерге дер 
кезінде жауап қайтаруды қажет етеді.    

Білім берудің онлайн бағдарламасын дайын-
дайтын ірі Coursera Inc. компаниясы жария-
лаған Машықтар туралы ғаламдық есепке сәй-
кес, әлемдегі заманауи үрдістер, бірінші кезекте, 
цифрлы технология, сонымен қатар пандемия 
еңбек нарығына елеулі өзгеріс әкеледі. Соның 
ішінде, 2025 жылға қарай 85 миллион ескі жұ-
мыс орны жабылып, 100 миллион жаңа жұмыс 
орны ашылады деп жоспарлануда. Дегенмен, 
сарапшылар жұмысшылардың қандай білімді 
және машықты игеруі қажет екенін дөп басып 
айта алмайды, алайда қазірдің өзінде ұлттық 

білім беру жүйесін – бизнес, технология және 
data science секілді үш саланы басшылыққа 
алуды ұсынып отыр.

Міне, сондықтан да, бүгінде білім берудегі 
реформа – таңдау жасайтын мәселе емес, 
нақтырақ айтқанда, шынайы мұқтаж-
дықтан туындаған мәселе.  

Қазақстандық білім беру жүйесі КСРО жалпы 
білім беру жүйесінің бұлжымас бір бөлігі ретін-
де ХХ ғасырдың 20-30 жылдарында қалыптаса 
бастады. Мемлекет пен большевиктік бюро-
кратия барлық білім беру жүйесінің тапсырыс 
берушісі мен бақылаушысына айналды. Жыл-
дам арада елді мекендердегі сауатсыздықты 
жаппай жою, өте көп мөлшерде мектеп, техни-
кум мен институт ашу секілді нәтижелерге қа-
рамастан, қазақстандық білім беру жүйесінде 
кеңестік жүйеге тән – идеяны қатаң ұстану, дер-
бестіктің жоқтығы, жиі реформа секілді барлық 
кемшілік кездесті. Оның үстіне 1950-70 жылдар-
дағы орта және жоғарғы білімді толық орыстан-
дыру ұлттық сана үшін ауыр соққы болып тиді. 

Кеңестік білім біру жүйесіндегі артықшылық қа-
тарына түбегейлік, көп салалық және жалпыға 
қолжетімдік жатады. Әйтсе де, бұл жүйенің 
елеулі кемшілігі де жоқ емес еді, осының бәрі 
КСРО құлағаннан кейін және жаһандану дәуірі 
басталған соң айқын көзге түсті. Біріншіден, 
бұл үлгі: яғни, елдегі барлық мектеп пен ЖОО 
ешқандай таңдаусыз бір үлгідегі бағдарламаны 
және оқулықты пайдалануы. Екіншіден, білім 
алушылар өмірде тәжірибе жүзінде мүлде пай-
даланбайтын өте көп мөлшердегі біліммен «қа-
руланды». 

Қазақстан тәуелсіздік ала салысымен бірден 
жаһандану жағдайында бәсекеге қабілетті кадр-
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ларды дайындауға негізделген ұлттық білім беру 
жүйесін құруға кірісті.

Солардың ішінде айқын жетістік ретінде 
төмендегілерді атап өтуге болады:

• жаңа мектеп тұрғызу, қазақ тілінде оқыту-
ды көптеп қолға алу, 4 ауысымдық оқытуды 
жою;

• Бірыңғай ұлттық тестілеуді енгізу және жал-
пы орта білімнің 12 жылдық жүйеге ауысуы; 

• орта мектептің жоғарғы сатысында салалық 
оқытуға көшу, орта білімнен кейінгі кәсіби 
оқыту жүйесінің құрылуы; дайындықтың үш 
деңгейлі жүйесіне өту – «бакалавриат

        – магистратура – докторантура»; 
• білім беру сапасын бағалаудың ұлттық
       жүйесін құру.

Пандемия қысым түсірген уақытта әлемнің 
барлық дамыған елі білім беру жүйесіне өзгеріс 
енгізу қажет екенін айқын түсінді. Аталған ға-
ламдық сұраныс аясында Қазақстан тұтас білім 
беру парадигмасын түрлендіруде сауатты әрі 
ақылға қонымды саясатты қажет етті. Жас өр-
шіл мемлекеттің экономикалық даму жолын-
дағы жаңа білім беру жүйесі сапалы кезеңнің 
негізіне айналуы тиіс.

Президентіміз Тоқаев Қ.-Ж. атап өткендей, 
«Білім беру жүйесі жаңа ақиқатқа жылдам бей-
імделуді талап етеді. Әлемнің озық мектеп-
тері баланың креативті әлеуетін дамытумен 
айналысып, сандық технология мен нақты 
ғылымдарға үйретіп, әдістерді ойын форма-
тына алмастырып жатыр». Оның айтуынша, 
Қазақстанның гүлденуіне апаратын бірден 
бір жол – «сапалы, қолжетімді және заманауи 
білім жүйесі». Дәл қазір осы саланың дамуына 
бұрынғыдан бетер жаңа, қуатты серпіліс бе-
руіміз керек. 

Білім беру саласындағы кей сұрақтар 
төңірегіндегі шиеленіс әлі күнге дейін 
шешілмей тұр.

Білім беру жүйесінің ауыртпалығы тоқтаусыз 
артып келеді. ҚР Оқу-ағарту министрі Асхат Ай-
мағамбетовтің дерегі бойынша, 2022 жылдың 
1 қыркүйегіндегі жағдайға сай, қазақстандық 
мектептерде 3,7 млн оқушы оқиды. Соның ішін-
де тек бірінші сыныпқа 400 мың оқушы келген. 

Халық арасындағы бала туу деңгейінің тұрақты 
өсіп келе жатқанын ескере отырып, (2020 жылы 
рекордты көрсеткіш 426 мың бала, ал 2021-ші 
жылы - 446 мыңнан астам бала өмірге келген) 
2025 жылдан кейін білім беру жүйесінің барлық 
кезеңінде ауыртпалық арта түсетінін топшылауға 
болады.

Ендеше, ауыртпалықпен бірге білім беру про-
цесінің негізгі қатысушыларының – азаматтық 
қоғамның, оқушы мен ата-ананың, білім беру 
жүйесіне сала бойынша ат салысатындардың, 
соның ішінде профессорлық-оқытушылық 
құрамның наразылығы арта түседі. Салалық 
министрлік пен тұрғындар арасындағы қоғам-
дық келісім әзірге айқын көрініске ие болған 
жоқ. 

Еліміздегі әдістемелік база өте әлсіз, ауыл 
және қала тұрғыны арасындағы білім беру са-
пасы жер мен көктей, ресурстың бөлінуінде 
тепе-теңдік жоқ, қолдау көрсету шаралары 
жетіспейді, әдіс-тәсілдер ескірген, заңнама то-
лық жетілмеген, барлық деңгейде кадр біліктілі-
гі төмен, оқу орындары мен кадр тапшылығы 
тым жоғары.  

«Қазақстандық білім беру жүйесіндегі өзгерісті 
бақылау – индустрия үні» манифестінде кадр 
дайындауға және қайта дайындауға, парадиг-
маларды өзгертуге, қоғамдық институттарды 
заң шығаруға жұмылдыруға, білім беру жүйесін 
барлық деңгейде, соның ішінде мемлекеттік 
деңгейде бақылауға және қадағалауға, бола-
шақта білім беруде айқын бейімді қалыптасты-
руға, адамды негізге алуға,  иммерсивтілік пен 
инклюзивтілікке ерекше көңіл бөлінеді. 

Әлемдік білім беру жүйесінде
не өзгеріп жатыр

Төтенше жағдай трендті өзгертпейді, оны же-
делдете түседі. Тұтас әлем үшін COVID-19 пан-
демиясы дәл осындай төтенше жағдайға ай-
налды. Көптеген елде адамдар үйіне қамалып, 
нәтижесінде: еңбек нарығы құрылымының 
қарқынды өзгеруі, ескі кәсіптің жойылуы және 
жаңа кәсіп түрінің пайда болуы, «кәсіп» деген 
түсініктің өзіне басқаша қарау, білім беруде-
гі қашықтан қолданылатын тың форматтар 
орын алды – осының бәрі ертең туындайтын 

https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/
https://bala.stat.gov.kz/rozhdaemost/
https://www.gov.kz/memleket/entities/stat/press/news/details/381188?lang=ru#:~:text=%D0%92%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B5%20%D0%9A%D0%B0%D0%B7%D0%B0%D1%85%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%20%D0%B2%202021,%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0%20(41%2C2%25).
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болашақтың мәселесі. Мысалы, пандемияның 
алғашқы айында әлем бойынша компаниялар 
бизнес-процестерді цифрландыруды жүзеге 
асырған, қарапайым жағдайда бұл кемінде 3-4 
жылды қажет ететін еді.

Төменде бірнеше әлемдік тренд көрсетіл-
ген:

1. Жаһандану. Бүгінде әлемнің кез келген 
жерінде кез келген мамандықты оқуға болады. 
Бұл тренд білім беру жүйесіне зор мүмкіншілік 
бере отырып, алдағы уақытта жұмысқа тұруды 
қамтамасыз етеді: көптеген жұмыс берушіге, 
әсіресе IT саласында, қызметкердің тұрғылықты 
жері маңызды емес.

2. Дараландыру. Заманауи технологиялар 
адамның қабілетін, оның мақсатын немесе 
нақты өнеркәсіптік міндетін басшылыққа ала 
отырып, бірегей ағартушылық бағдар құруға 
мүмкіндік береді. Бұл дәстүрлі ұжымдық оқыту-
ды өзгертіп, жаңа формат іздеуге жол ашады.

3. Ойын әдісі (геймификация). Оқыту бары-
сындағы ойын элементі кез келген жастағы 
білім алушылар үшін тиімді екенін көрсетіп 
отыр. Бұл тәсілдің әлеуеті шексіз, болашақта 
ойын арқылы шет тілін меңгеріп қана қоймай, 
тіпті, нейрохирургия мен квантты физиканы да 
меңгеруге болады.

4. Lifelong learning. Қазір технология бұрынғы-
дан да қарқынды дамып жатыр. Ол бағдарла-
машы, құрылысшы немесе тіпті сату жөнін-
дегі менеджер болса да, бірнеше жылдық 
бастапқы білімнің қорымен шектеліп қалу мүм-
кін емес. Сондықтан кәсіпқой маманға үнемі 
өз машығын жетілдіріп, жаңа білім алып отыру 
керек болады. Бұл сындарлы мақсат тұрақты 
түрде дамуды және жаңа қызығушылық ізде-
уді басшылыққа ала отырып, өмірге деген қа-
рым-қатынастың ортақ бағытына айналады. 

5. Жүйеден тыс білім беру алаңдары. 
Қашықтан және қосымша білім беру нарығы – 
өте қарқынды дамып келе жатқан сегмент. Мұн-
дай алаңдар көбіне кәсіби білім беру жүйесінің 
құрамына кірмейді, олар өз технологиясы мен 
әдісін ұсынып, өзінше тіршілік етеді.

Себебі, бұл – коммерциялық бағыт, олар түлегі 
жұмыспен қамтылу үшін бірінші кезекте тәжіри-
белік пайдаға сүйенеді. Бір жағынан, олар 

дәстүрлі ЖОО мен колледжге бәсекелес, бірақ 
сөйте тұра білім берудің жекелеген сұрағын 
шешу үшін қаржылық көрсеткіш (бенчмарк) 
бола алады.

6. Қызмет саласын ауыстыру. Жасанды ин-
теллектіні енгізудің арқасында, алдағы 15 жыл-
да дамыған елдерде жұмыс күшінің қабілеті 
40%-ға дейін көтеріледі деп күтілуде (WEF «These 
are the countries where AI is aiding productivity the 
most» материалы бойынша). Coursera ұсынған 
соңғы зерттеу нәтижесіне сүйенсек, 2030 жылға 
қарай әлемнің ең ірі сегіз экономикасында ша-
мамен 100 млн жұмысшыға немесе шамамен 
әрбір 16-шы жұмыскерге мамандығын ауысты-
руға тура келеді. Бұл жағдайда білім беру сала-
сы кәсіби қайта бағдарлауды жылдам жүзеге 
асыруға жол ашып, түрлі жастағы, әсіресе, егде 
адамдарға жылдам курстар ұсынып, сонымен 
қатар алдағы 5-10 жылда жоғары сұранысқа ие 
болатын мамандықтарды болжай білуі тиіс.

7. Демографиядағы өзгерістер. 2050 жылға 
қарай бала туу қарқынының бәсеңдеуі аясын-
да, ғаламшарымыздағы әр алтыншы адам 65 
және 19 жастан жоғары жаста болады (World 
Population Ageing, UN Department of Economic 
and Social Affairs, 2019). Сонымен қатар әлем 
бойынша 15-24 жастағы жастардың да саны 
өсіп, 2065 жылға қарай 1,4 млрд адамға жетеді 
(United Nations, The global youth population). Бұл 
еңбек нарығында қосымша ауыртпалық туды-
рады: 25 жастан жоғары адамдарға қарағанда, 
одан жас адамдар арасындағы жұмыссыздық 
ықтималдығы үш есе жоғары.

8. Z буынының жаңа құндылығы. Олар жұ-
мыс кестесінің икемді болғанын қалайды, тіпті, 
барынша ыңғайлы кесте жағдайында жалақы-
ларының төмен болғанына да келіседі. Оларға 
жұмыс пен жеке өмірлерінің арасында те-
пе-теңдік ұстаған өте маңызды, ал кәсіби ман-
сап аса маңызды емес. Сонымен қатар олар 
уақыттың басым бөлігін білім алуға жұмсауға 
дайын, кез келген жағдайда өте икемді: яғни, 
қызықтырақ дүние кездессе, қызмет түрін ауыс-
тыра салуға еш қиналмайды.
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әдісі

Қазақстандағы білім беру жүйесі 
қалай өзгеріп жатыр?
Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты 
әлеуметтік қорғау министрлігінің дерегі бойын-
ша, Қазақстандағы адам капиталы ұлттық жиын-
тық байлықтың небәрі 42% құрайды. Ал кірісі 
жоғары елдерде бұл көрсеткіш – 70%. Бұл – елдің 
бәсекеге қабілетін көрсететін даму нүктесі.   

Бүкіләлемдік экономикалық форумның есебі-
не сәйкес, алдағы бес жылда қазіргі жұмысшы-
лардың 40% машығын өзгертеді, әрбір екінші 
қызметкерге мамандығын ауыстыру қажет бо-
лады. Қазақстан Республикасының бұрынғы 
Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау мини-
стрі Серік Шәпкеновтің дерегі бойынша, жыл 
сайын орта есеппен қызметкерлердің тек 5% 
ғана біліктілігін жетілдіреді. Ал Экономикалық 
ынтымақтастық және даму ұйымының өзге ел-
дерінде орташа алғанда 23% маман біліктілігін 
арттырады. 

Осының бәрі еңбек нарығына қосымша салмақ 
түсіреді. 90 жылдардағы демографиялық тоқы-
раудың салдарынан еңбек нарығына жастар аз 
келіп, жұмыс орындары жастарға толығымен 
жетсе, бүгінде еңбек нарығына 2000 жылдан 
бері өмірге келгендер шығып жатыр. 
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау ми-
нистрлігінің дерегіне сүйенсек, жыл сайын 300-
400 мың жас адам еңбекке жарамды жасқа же-
теді. Жұмыс орнын құрып үлгеру қиынға түседі. 
Сонымен қатар 2030 жылға қарай Қазақстан-
дағы жұмыс күшінің 74% «миллениалдар» мен 
Z буынының ұрпағы құрайды. Олар іштей үнемі 
жетіле түссем деген құлшынысқа ие, алайда 
кәсіби білім алуға белсене көшуге және қайта 
оқуға қосымша ынталандыру қажет болады.   

Әзірге Қазақстанның қазіргі таңдағы білім беру 
жүйесі мұндай серпіліске дайын емес, әйтсе де 
ары қарай дами түсу әлеуеті аса жоғары. Осы 
әлеуетті жүзеге асыру үшін әлсіз тұсты, мүмкін-
дікті, даму бағыты мен түпкі мақсатты анықтау 
қажет.

Индустрия үні

Кез келген әлеуметтік реформа сарапшылар 
дерегін барынша көбірек жинаудан басталады. 
Бұл міндетті біз Rapid Foresight әдісін қолдану 
арқылы шештік. Зерттеу 2022 жылы 27-29 мау-

сым аралығында Астанада өткен Білім беру тех-
нологиясының IV халықаралық форумы аясын-
да жүзеге асты. Іс-шараға бастамашы болған 
«Астана» Халықаралық қаржы орталығының 
Үздіксіз кәсіби даму бюросы (BCPD Ltd.) болды.  

Rapid Foresight («Жылдам форсайт») – жұ-
мыс жөнінде қысқа мерзім ішінде тиімді және 
шынайы ұсыныс беретін, болашақты болжау 
және құрастыру құралы. Бұл – білім беру жүйесін 
түрлендіру барысында қолдануға болатын бар-
лық зерттеу, пікір мен теория қоспасы. Форсайт 
әдістің маңызды ерекшелігі – таяу арадағы және 
алдағы 15-20 жылдағы шалғайдағы болашақпен 
жұмыс істей алатыны.   

Rapid Foresight – бұл қысқа мерзімді, орта мерзімді 
және ұзақ мерзімді аралықта нормативтік актіні, 
саясат пен процедураны, қауіп-қатер мен мүмкін-
дікті, тренд пен технологияны, құзырет моделін 
қозғайтын саланың өзекті тақырыбы бойынша 
идея жинау орталығы. 

Бұл баяндамада дәл осындай білім саласының 
тәжірибелі теорияшылары мен тәжірибешілері-
нен алынған Rapid Foresight деректер жинақтал-
ды.

Кешенді шешімдер 

Сарапшылар өзгеріс білім беру жүйесінің – мек-
теп, колледж (ТжКББ) бен ЖОО секілді барлық 
буынына қажет деп атап өтті. Мұндай жүйелі 
жұмыс таяу болашақта көзге көрінетін және өл-
шеуге келетін экономикалық нәтижеге жетуге 
көмектеседі.   

Сарапшылар сонымен қатар негізгі сұрақтарға 
жауап берді: білім индустриясы қазір қай 
тұста, алдағы қысқа мерзімде (1-3 жылда), орта 
мерзімде (3-5 жылда) және ұзақ мерзімде (5-10 
жыл) қандай деңгейге жетпек, осы жолда не ке-
рек, не кедергі және не көмектесе алады.   

Атқарылған жұмыстың нәтижесі төменде 
беріліп отыр: секторлардың әрқайсысында 
бірнеше ғаламдық тренд белгіленген. Оларда – 
жергілікті трендтер, мүмкіндіктер мен қауіп-қа-
терлер, талап етілетін технологиялар, формат-
тар мен нормативтік актілер.

https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2020.pdf
https://kazpravda.kz/n/servis-poiska-raboty-dlya-frilanserov-planiruyut-zapustit-v-kazahstane/
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әдісі

Әдістеме

1 Такт 2 Такт 3 Такт

Rapid Foresight әдістемесі өте қысқа 
мерзім ішінде ойша серпіліс жасап, стра-
тегиялық сессия кезіндегі сарапшылардың 
ұсынысын түсіндіруге және талдауға қо-
лайлы форматқа түсіруге мүмкіндік береді. 
Алдағы уақытта осы өңделген деректер 
мемлекеттік органдардың, ашық нарық пен 
индустрияның өзекті мәселесін анықтауға 
қолданылады.

Барлық сарапшы «Мектеп», «Колледж», «ЖОО» 
деген стратегиялық сессияларға жинақталды. 
Оларға осы секциялардың әрқайсысы қалай 
даму керегіне байланысты бірыңғай тәуелсіз 
болжам жасау ұсынылды.

Әр стратегиялық сессия жүйелі тактіден -
өзіндік міндеті бар жұмыс кезеңінен тұр-
ды.

Rapid Foresight әдісте-
месімен танысу. Сес-
сияның мақсаты мен 

міндетін бекіту. Зерттеу 
тақырыбы мен ныса-

нын анықтау. Трендпен 
жұмыс.

Зерттеу субъектісін қа-
лыптастыру. Қауіп-қатер 
мен мүмкіндікті анықтау. 

Біз қалайтын бола-
шақтың келбетін құру.

Болашақ картасын салыс-
тыру және алмастыру.
Болашаққа үміт арту. 

Өзгеріс идеясын тудыру. 
Өзгеріс жобасын

тағайындау. Топтардың 
жұмыс нәтижесін белгілеу.
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Rapid Foresight әдістемесіне қатысатын сарапшылар

«Мектеп» стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕСІ

Жампейісов
Мақсат Дәулетқазыұлы

Мұхамедкаримова
Анелия Маликовна

Асылхан
Ақмарал Қайратқызы

Құлмағамбетова
Ақсұлу

Жақсыбаева
Қарлығаш Чапайқызы

Жолдаспаева
Сапура Әлжанқызы

Қаупынбаев
Хангелді

Өмірханов
Ержан Нұрланұлы

Astana Garden School Зерттеу және даму 
департаментінің директоры, Халықаралық 
бакалавриатта емтихан қабылдаушы, орыс 
әдебиетінен ОӘК авторы

«Туран» университетінде Apple Digital Lab 
инструкторы, қазақстандық университет-
терде soft skills және маркетинг пәндерінің 
оқытушысы, Udemy платформасында «Оқыту-
дағы Teams» және «Стратегиялық маркетинг» 
курстарының авторы

Today білім беру орталығында директордың 
орынбасары, оқытушы, тәлімгер

Қазақ тілі мен әдебиеті, ағылшын тілі 
мұғалімі; білім беру бағдарламасы мен оқу-
лық дайындауға қатысушы; Назарбаев зи-
яткерлік мектебіндегі тәжірибесі он жылдан 
асады; Bilimland жобасы аясында «Ел Арна» 
арнасында 8 және 9 сыныптарға қазақ тілі 
мен әдебиеті пәні бойынша онлайн сабақ 
авторы

Сторителлинг жөніндегі коуч

«НЗМ» ААҚ сарапшысы – Астана қаласы
Педагогикалық шеберлік орталығы

Tamos Space School Бас директоры; «Бола-
шақ» бағдарламасының түлегі

«РФММ» ААҚ басқарма төрағасының бірінші 
орынбасары; Назарбаев университетінің 
«Білім берудегі көшбасшылық» магистратура 
бағдарламасының түлегі; «Сингапур матема-
тикасы», (Advanced Placement) халықаралық 
білім беру бағдарламасын енгізу тәжірибесі
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«Мектеп» стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕСІ

Ибентаева
Әсел Ермекқызы

Құсаин 
Динара Қабдылхаққызы 

Аршабаева 
Айжан Бірлікқызы

Исмұханов
Есмағзам Исламбекұлы

Тілеужанов
Қайрат Кеңесұлы

Лусеро 
Руслан

Астана қаласы Назарбаев зияткерлік мек-
тебінде CAS (Creativity, Activity, Service) 
бағытында үйлестіруші (IB); оқушылардың 
жасампаздыққа, физикалық белсенділік пен 
қоғамға қызмет етуге бағытталған жобасын 
үйлестіреді

Қазақстандағы «БҰҰ әйелдері» коммуникация-
лар және адвокация жөніндегі талдаушысы;
ҚР Президенті жанындағы Әйел ісі және отба-
сылық-демографиялық саясат жөнінде ұлттық 
комиссияның мүшесі; балалардың қауіпсіздігі 
туралы Amansabi.kz ресурсының, ата-ана 
туралы кітап авторы, «Қолжетімді Қазақстан» 
виртуалды инклюзивті карта жобасының 
сарапшысы

Мектепте білім беру саласы бойынша 
«Елбасы академиясы» корпоративтік қоры 
жобасының, ауылдағы оқушыларға арналған  
Birge Oqy онлайн мектебінің, «Мың бала» 
ұлттық олимпиадасының үйлестірушісі және 
авторы; Google for education бірлесе отырып 
мұғалімдер үшін цифрлы педагогика бойын-
ша Edutech жобасының негізін қалаушы

Астана қаласы № 54 мектеп-лицейінің директо-
ры; мектепте ұлттық құндылық негізінде оқыту 
жобасын, оқушылар, олардың ата-аналары 
мен мектеп қызметкерлері арасында «Оқуға 
құштар мектеп» жобасын енгізуші

«Өрлеу» ұлттық біліктілікті арттыру орта-
лығының аға маманы – Қазақстан педагогта-
рын кәсіби жетілдіру, қолданбалы зерттеулер 
және оқытудың озық тәжірибесі бойынша 
майталман

The Princeton Review Kazakhstan менеджері; 
АҚШ оқуға түсу жөніндегі маман
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әдісі

«Колледж» (ТжКББ) стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕСІ

Киселева
Ольга

Атанаева
Мираим Кажмухамбетовна

Кұсиденова
Гүлнар Құндаққызы

Сулеева
Гуля

Рахымова
Жанар Зекенқызы

Саттар
Жансерік Сейітбекұлы

Күзенбаев
Ермек Бақытұлы

«Еңбек ресурсын дамыту орталығы» АҚ 
машықты жетілдіру жөніндегі департамент-
тің директоры; техникалық және кәсіби білім 
беру жүйесінде 20 жылдық жұмыс өтіліне ие; 
біліктілік жүйесі саласында сарапшы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі «Ақпараттық-са-
раптамалық орталық» АҚ басқарушы ди-
ректоры; Білім беру жүйесін цифрландыру, 
Ұлттық білім беру деректер қорын құру, білім 
беру жүйесіндегі мемлекеттік қызметті авто-
маттандыру саласы бойынша тәжірибеге ие; 
функциялық сауаттың даму мәселесін үй-
лестіруші; Білім беру жүйесінің дамуы туралы 
ұлттық баяндаманы, Ұлттық статистикалық 
жинақты, халықаралық салыстырмалы зерт-
теулерді» дайындауға қатысқан

«GL talimger» білім беру жобасының
құрылтайшысы

HR-маман, Индустриялы инженерлік-эконо-
микалық колледж

«Қарағанды жоғарғы политехникалық кол-
леджі» КМҚК директоры; 20 жылдан астам 
педагогикалық өтілге ие

Астана Халықаралық университеті педагоги-
калық колледжінің директоры

«AITAS KZ» АҚ білім беру бағдарламасы 
жөніндегі менеджер; халықаралық стандарт 
негізінде кадр дайындайтын жаңа формат-
тағы ауыл шаруашылық колледж желісін 
дайындау бойынша жұмыс атқарған; «Жас 
маман» жобасын дайындауға және жүзеге 
асыруға, сонымен қатар колледж жұмы-
сын әдістемелік қамтамасыз етуге және 
WorldSkills Kazakhstan қозғалысын дамытуға 
ат салысқан
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

«Колледж» (ТжКББ) стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕСІ

Ширшова
Вера Валерьевна

Сейітқасымова
Айнұр Ғабдығапарқызы

Есжанов
Әзиз Жарқынұлы

Мецик
Олег Игоревич

Нұрланов
Елдос Болатханұлы

Құдайбергенова
Салтанат Қайроллақызы

Олкинян
Людмила Юрьевна 

Хаматдинова
Алина Наильевна

Ордабаев
Олжас Темірбекұлы

«Құрылысшылар Альянсының қауымдастығы» 
Өздігінен реттелмелі ұйым» ЗТҚ

Индустриялы инженерлік-экономикалық 
колледж» ЖШС Бас директоры

IT-кәсіпкер, бизнес-жаттықтырушы, Шым-
кенттегі тұңғыш IT-HUB «SIFRO» негізін қала-
сушы; оның мақсаты – өз идеясын шынайы 
бизнес жобаға айналдыра алатын белсенді 
әрі дарынды жастардың басын қосып, оқыту 
арқылы аймақтағы IT саланы жылдам дамы-
туға ықпал ету

«ҚР мұнай-газ және энергетика саласындағы 
жаңа кәсіптер мен құзыреттер атласы» жоба-
сының басшысы

ҚР Оқу-ағарту министрлігі Республикалық 
ғылыми-практикалық білім мазмұнын сарап-
тау орталығының директоры

«Қазтұтынуодағы» Қарағанды университеті 
Экономика, бизнес және құқық колледжінің 
директоры

«Аллюр компаниялар тобы» АҚ корпора-
тивтік университетінің басшысы; өндірісте 
кәсіби және қосарлы білім беруді дамыту 
тәжірибесі; менеджмент және тиімді басқа-
ру саласында қызметкер құзыретін дамыту 
жүйесін енгізу

«Елбасы Академиясы» КҚ басқарушы ди-
ректоры; Педагогтар мен білім беру саласы 
жұмысшыларының аралас құзыретін дамыту 
жөніндегі Smart Ustaz – LMS-платформа жо-
басының бастамашысы

ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
вице-министрі
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

«ЖОО» стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕ

Алиярова
Мәдина Бірлесқызы

Чеснокова
Ольга Николаевна

Сек
Сергей Алексеевич  

Хасанова
Татьяна Павловна

Наурызбаев
Бауыржан Аманғазыұлы

Аймұшева
Әсел Аманғалиқызы

Сабденалиев
Берік Құрманұлы

Сағиева
Римма Қалымбекқызы

Арын
Әсел Арынқызы

Кальпеева
Жұлдыз Бейшеналиқызы

Алматы энергетика және байланыс универ-
ситеті халықаралық ынтымақтастық депар-
таментінің директоры; «Эразмус+» жоғарғы 
білім құзыретін арттыру жобасының қаты-
сушысы және үйлестірушісі; сертификаты 
бар жоба менеджері

Hilton hotels HR директоры; қонақжайлық 
саласында адам ресурсын пайдалану жөнін-
де сарапшы

«Болашақтың білімі» жобасының авторы

Бизнесті және стартап жобаларды дамыту 
жөніндегі кеңесші; Еуропа қайта құру және 
даму банкінен біліктілік алған «Стратегия», 
«Маркетинг», «Операциялық даму», «Ұйым-
дастырушылық даму» бағыттары бойынша 
кеңесші; оқыту бағдарламасын әзірлеуші

Abai IT-valley технологиялық кластер дирек-
торы (Семей қ.)

Назарбаев университеті Жоғарғы бизнес 
мектебі түлектері қауымдастығының дирек-
торы

Сүлеймен Демирел Университеті Бизнес 
мектебінің деканы

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық Универ-
ситетінің профессоры

Алматы Менеджмент университетінде 
(AlmaU) академиялық даму жөніндегі прорек-
тор

Satbayev University автоматика және ақпа-
раттық технологиялар институты директо-
рының орынбасары
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әдісі

«ЖОО» стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕ

Габдуллин
Маратбек Төлебергенұлы

Бөлебаева
Ләззат Қайдырбекқызы

Қуанғанов
Фархад Шаймұратұлы

Көпеева
Анар Қабдилғазезқызы

Әлімжанов
Ермек Серікұлы

Төлебаева
Динара Мұратбекқызы

Рысбекова
Жанар Қасымбекқызы

Хикметов
Аскар Кусупбекович

Айтмағамбетов
Думан Рамазанұлы

Қазақ-Британ техникалық университетінің 
ректоры

GL talimger білім беру жобасының CEO-сы. 
Білім беру саласында нормативтік-құқықтық 
актілер дайындау тәжірибесі

«Астана» Халықаралық ғылыми кешені Ди-
ректорлар кеңесі төрағасының орынбасары

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» 
АҚ Түлектермен жұмыс жөніндегі басқарма 
жетекшісі

Astana IT University EdTech орталығының 
директоры

Қазақстан-Неміс университеті Ғылым және 
инновациялық қызмет бөлімінің басшысы

Қазақ Ұлттық Қыздар Педагогикалық Универ-
ситеті Стратегиялық даму және әлеуметтік 
жұмыс жөніндегі проректоры

Халықаралық Ақпараттық Технологиялар 
Университетінің ректоры; классикалық ма-
мандандырылған ЖОО медициналық бағыт 
пен бизнес мектепті ашуға қатысу; Түлектер 
мен еңбек нарығының сұраныстағы бағы-
ты бойынша кері байланыс үшін HR-жұмыс 
берушілерді жұмылдыру

Л. Н. Гумилев атындағы Еуразиялық ұлттық 
университеті Стратегиялық даму жөніндегі 
проректоры; Қазақстан, Италия, Испания, 
Португалия және Әзірбайжан ЖОО мен 
орталықтарының басын қосатын халықара-
лық Silkway зерттеу бірлестігі директорлар 
кеңесінің мүшесі
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әдісі

«ЖОО» стратегиялық сессиясы

САРАПШЫ ТӘЖІРИБЕ

Сәкенов
Олжас Бірлесұлы

«BTS Education» ЖШС өнім менеджері; HR са-
лада, EdTech, корпоративтік секторда жұмыс 
тәжірибесіне ие

Қасымова
Айжан Бахытжанқызы

Жармағамбет
Жұлдыз Нағашыбайқызы

Әлпейісова
Алма Тұяқбайқызы

Қазбекова
Жанат Бекетқызы

Нуралин
Рустам Гайратович

Ахметова
Айгуль Сапаргалиевна

Satbayev University Автоматика және ақпа-
раттық технология институты директоры-
ның орынбасары; Халықаралық Ақпараттық 
Технологиялар университеті «Ақпараттық 
жүйелер» кафедрасының меңгерушісі

Атырау мұнай және газ университетіндегі 
Салалық технологиялық құзырет орталығы-
ның басшысы

КИМЭП Университеті Бэнг атындағы бизнес 
факультеті менеджмент және маркетинг 
кафедрасының меңгерушісі

(BCPD) Үздіксіз кәсіби даму бюросы Бас ди-
ректорының кеңесшісі, білім саласында
20 жылдан астам жұмыс істейді, соның 
ішінде 15 жылдан астамы ғылыми зерттеу 
қызметі мен халықаралық ынтымақтастыққа 
орталықтандырылған жоғарғы және ЖОО 
кейінгі білім саласына жұмсалған

ҚР Ұлттық «Атамекен» кәсіпкерлер палатасы-
ның сарапшысы; бұрын «ТжКББ кәсіпкерлік 
қызмет негіздері» жобаларының жетекшісі, 
«Жас кәсіпкер» бағыты бойынша сертифи-
катқа ие бизнес-жаттықтырушы

Allur Жоғарғы инженерлік мектебінің негізін 
қалаушы; «Allur компаниялар тобы» дирек-
торлар кеңесі төрағасының кеңесшісі
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әдісі

I бөлім 

Мектеп қалай
өзгеруі тиіс?
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БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Жай мектеп емес, білім берудің
жаңа моделін игерген мектеп1.

Трендтер 

Жобалық оқыту дәстүрлі пәндік сынып-
тық-сабақтық және тренингтік оқуға қа-
рағанда өзекті болып келеді.

Оқушыларда метапәндік құзырет қалып-
тастыру. Олар білімді пәндерге бөлу тәжіри-
бесінен әлемді тұтас бейнелі қабылдауға 
және метақызметке өтуді қамтамасыз етеді. 
Ал бұл білімді түрлендіріп, тасымалдап, 
өмірдің түрлі жағдайында пайдалана білу 
деген сөз.

Soft skills. Жобалық қызмет кезінде оқушы-
лардың әлеуметтік-эмоциялық машығы қа-
лыптасады. Бұл – нәтижені және өзіңді басқа-
ру, өзіңе жауапкершілік алып, қарым-қатынас 
құрып, мақсат қоя білу.

Мектепті ізгілендіру. Тұтас педагогика-
лық процесті ақырындап дараландыру. 
Мектептің балаға, оның жеке тұлғасына, 
атқарған жұмысына көңіл бөліп, сенім ар-
тып, жеке талпынысын, сұранысы мен қы-
зығушылығын қабылдауы.

Мектептің академиялық бостандығы. 
Процесті, регламент пен бағдарламаны 
стандарттауды азайту. Қатаң бақылау жүйе -
сі және мектеп әкімшілігі мен оқытушылар-
дың әр қадамын бақылауда ұстау, жобалық 
әдістің дамуымен сәйкес келмейді.

Оқушы мен оқытушы рөлінің өзгеруі. 
Оқушы оқу процесінің белсенді толыққанды 
субъектісіне айналады. Оқушы зерттеумен,

үлгілеумен және құрумен айналысып 
жатқанда, оқытушы фасилитатор, модера-
тор және тьютор рөлінде қалады.

Негізгі білімдегі әмбебап құзыретті баға-
лау.

Форматтар 

Бастапқы мемлекеттік мектепте PBL енгі-
зу бойынша бағдарлама қабылдау. Осы 
бағдарламаны бақылаумен айналысатын 
кәсіби қауымдастық құру.

PBL үздік тәжірибесін жүйелендіру. Білім 
беру жүйесі көшбасшыларының жобалық 
әдіске көзқарасын талдау, сондай-ақ мектеп 
бағдарламасына PBL енгізіп жатқан мектеп 
директорлары қақтығысатын мәселені зерт-
теу.

Емтихан мазмұнының реформасы. Тек 
білімді өлшеуден оқушының құзыреті ая-
сында білімін өлшеуге дейін. Оқушылар ат-
тестациясы дәл солай соңғы мектепаралық 
жобаны қорғау нәтижесіне байланысты бо-
лады. 

Оқытудың жаңа әдісін түсіну үшін ата-ана 
арасында ағартушылық жұмыс жүргізу.

Project-based learning (PBL) тұжырымдама-
сы көптеген елдің білім беру жүйесіндегі 
реформаның құрамдас бөлігіне айнал-
ды. Бұл әдіс оқу процесіне қатысты дәстүрлі 
түсінікті өзгертіп, мектепті шынайы өмірге 
жақындата түседі. Яғни, білім берудегі мақ-
сат – дайын білім беру емес, жобамен жұмыс 

барысында мәнмәтіндік білім беру. Мұның 
мәні – белсенді оқу және мәселені шешу ба-
рысында баланың қабілетін, табандылығын, 
жасампаздығын дамыту. Білім берудегі жоба 
жұмысы инновация қатарына жатады, себебі 
шындықты қайта жасау дегенді топшылайды.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Технологиялар

Тапсырма форматы, жобаны бағалау және 
түрлі құзыретті өңдеу бойынша ұсыныс 
берілген Қазақстан мектебіне арналған 
PBL вариативті оқу бағдарламасы.

PBL тәжірибесін қолдануда педагогикалық 
тәжірибе алмасу бойынша алаңдар мен 
іс-шаралар. PBL педагогикалық тәжірибе 
қоры. 

Мектепте пәндік оқытудың тосқауылын 
еңсеріп, оқушыға өзіне қызықты дүниені 
зерттеуге көмектесетін PBL алаңы ретінде 
makerspaces құру.

Оқу процесіне оқушы портфолиосын құру 
және оны орындалған бағдарламамен то-
лықтыру арқылы бағалау тәжірибесін ен-
гізу.

Бітіру емтиханы бойынша жоба форма-
тында сынамалы жоба. Бұл олардың тұтас 
оқу жылында жинақтаған машығының нәти-
жесін бақылауда ұстауға мүмкіндік береді.

Мүмкіндіктер

ЖОО сапасының артуына ықпал ететін фак-
тор ретінде, түлектің тікелей мектептен 
кейінгі әмбебап біліктілігі мен қолданба-
лы білімі.  

Мектепке жобалық-бейімделген кеңістікте 
тиімді жұмыс істеуге қабілетті  білікті кадр-
дың жылдам ағылуы. 

Жобалық әдісті басты педагогикалық техноло-
гия ретінде дамытуға дайын болашақ ұстаз-
дарын барынша көбірек қалыптастыру. 

Педагог мотивациясын арттыру, иннова-
циялық оқыту әдісі есебінен шығармашылық 
қадам жасау.  

Қымбат зертханалар болмаса да, қолда бар 
құралды пайдалану арқылы,  PBL енгізу 
мүмкіндігі.

Қауіп-қатерлер

Көптеген мұғалімнің жобалық қызметті 
енгізуге дайын еместігі және қабілет-
сіздігі. Педагогтар арасында PBL туралы 
түсініктің аздығы.

Жобалық қызметті енгізу жолында 
ата-ананың қарсылық білдіруі. Олар үшін 
абстрактылы құзыреттен баға анағұрлым 
қымбатырақ. 

Мектепте қорытынды аттестацияның тес-
тілік форматта жүруі жобалық қызмет-
тің дамуына кедергі келтіреді, нәтижесінде, 
әсіресе жоғарғы сыныптарда, оны пайдала-
нуға жол бермеуі мүмкін.

Ықпал ететін
нормативтік актілер:

- оқу бағдарламасының мазмұнына елеулі 
өзгеріс енгізу;

- педагогикалық тәжірибені жүйелі өз-
гертіп, оқу нәтижесін бағалау;

- педагогикалық ЖОО болашақ мұғалімді 
пәндік дайындау барысында РBL техно-
логияны пайдалану;

- қорытынды емтихан форматын өз-
гертіп, жоба қортындысы бойынша аттеста-
ция енгізу.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Жай мектеп емес,
ашық мектеп2.

Трендтер

Мектептің берік серіктестік байланысты да-
мытуына ықпал ететін ашық мектеп тұжы-
рымдамасы жергілікті қауымдастықтың ор-
талығына айналады.

Мектептің әлеуметтік білім беру орта-
сын бизнес, мемлекет және филантро-
пиялық бастамалар есебінен жақсарту.

Мектеп жаңа сыныптан тыс және оқудан 
тыс тәжірибе жинақтауға болатын функ-
циялық кеңістік. Бұл тек оқушылар ғана 
емес, сондай-ақ олардың ата-анасы, түлек-
тер, өзге мектеп оқушылары уақытын қы-
зықты әрі пайдалы өткізе алатын орын.
 
Мемлекет білім беру жүйесін өзгерту 
үшін бизнеспен ынтымақтастық құруға 
мүдделі. Оқыту саласында бизнеске орын 
көбейеді. Білім саласына бөлінетін жеке ин-
вестиция тек арта түседі.

Мектептерге оны көптеген басқа түрінен 
ажырататын жаңа бәсекеге қабілетті ар-
тықшылықтар іздеу.

Мектептің айналасындағы тұрақты қа-
уымдастық. Бұл - тәлімгерлікпен, еріктілікпен, 
демеушілікпен және кәсіптік бағдармен айна-
лысатын мектеп бітірушілердің, ата-аналардың, 
әлеуметтік кәсіпкерлер мен КЕҰ, бизнес-кәсіп-
керлер мен жергілікті тұрғындардың белсенді 
қауымдастығы. 

Мектепті балалар үшін маңызды оқиғалар 
орталығына айналдыратын сыныптан тыс 
және сабақтан тыс белсенділіктер.

Қоғамның мектептің тиімді екеніне 
сенімін арттыру мақсатында барлық қы-
зығушылық танытқан тараптармен байла-
ныс ұстау.

Білім беру саласы үшін жаңа қаржылық-ин-
вестициялық құралдар.

Технологиялар

Демеушілердің, кәсіпкерлердің, бейжай қара-
майтын ата-аналар мен бұрынғы түлектердің 
көмегі арқылы толыға түсетін эндаумент 
қор. Бұл инвестициялық компания басқар-
масына түсіп, кейін мектептің дамуына жұм-
салатын ерікті қамқорлық қаржы.

Түлектер ассоциациясын құру, олардың 
қызметінің арқасында білім беру процесінің 
мазмұны жетіле түседі.

Қоғамдық кеңестер, олардың қортындысы 
бойынша білім беру саясаты мен оқу бағдар-
ламасына өзгеріс енгізіліп, мектепаралық 
жобаларға белсенді ат салысқан ата-аналар 
мен азаматтар, ұжымдар мен кеңестер ынта-
ландырылады.

Мектептің комьюнити менеджері – мек-
тептің барлық белсенді серіктерімен қа-
рым-қатынас және ынтымақтастық ұстауға 
жауап беретін жеке маман.

Өзара әрекеттесу процесі кезінде, әркімнің жа-
уапкершілігін анықтайтын есеп жүргізу және 
мониторинг жүйесін, сондай-ақ мектептің 
көрнекі комьюнити саясатын дайындау.

Мектеп жай ғана білім беру мекемесі 
емес, өзгеріс агентіне айналады. Бұл 
үшін оқу мекемесінің ішінде және айнала-
сында білім беру және басқару процесін өз 
қолымен өзгертетін мықты қауымдастық 

керек. Мұндай тұжырымдама қоғамның да-
муына тікелей ықпал етуге және осы өзгеріс 
үшін жауапкершілікті өз мойнына ала білу-
ді үйретеді. Мектеп – бұл әлемдік өзгеріске 
бастау болатын жер.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Педагогикалық ЖОО студенттерін ата-
аналармен және білім беру процесінің басқа 
да қатысушыларымен қарым-қатынас жасау 
әдісіне үйрететін курстар.

Мүмкіндіктер

Оқушылар әлеуметті өз қолымен жа-
сау және дамыту машығына ие болады, 
яғни өз елінің белсенді азаматына айналып, 
қоғамдағы жағымды өзгерісті өздері тудыра-
ды.  

Мектептің міндетін ата-ана, меценаттар, 
тәрбиелеушілер, қоғамдық ұйымдар секілді 
комьюнити мүшелеріне уәкілеттеу.  

Мектептің қаржылық тұрақтылығын арт-
тыру. Мемлекеттік қаржыландыруға тәуелдік-
ті төмендету. 

Фандрайзинг пен әлеуметтік серіктестік 
есебінен ауыл мектебін дамыту.

Қауіп-қатер 

Мектеп қауымдастығын қалыптастыру 
бойынша мәдениеттің әлсіздігі. 

Эндаумент-қор құрудағы құқықтық 
және ұйымдастыру қиындығы. 

Ата-ана, тәрбиелеуші, серіктес арасын-
дағы мектептің дамуына қатысты көзқа-
растың әр алуандығы. 

Көмектесетін
нормативтік актілер:

- оқу ұйымдарында алқалы басқару орга-
нын құру;

- мектеп базасында қоғамдық қорлар ашу;

- білім берудегі мемлекеттік-жекемен-
шік серіктестік механизмін жетілдіру.
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БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Жай ғана мектеп емес,
барлығына жайлы орта3.

Трендтер

Психологиялық жайлылық принципі – 
оқу процесіндегі күйзеліс тудыратын барлық 
факторды болдырмау, мектепте баланы азат 
ететін, ол үшін «жайлы жағдай» жасайтын ат-
мосфера құру.  

Мектеп бақталастыққа емес, ынтымақтас– 
тық пен үйлесімдікке негізделген оқу 
ұйымы. Мектеп өзара әрекет орны ретінде 
қабылданатын қолайлы оқу кеңістігін ұйым-
дастыру. 

Мұғалімнің тұлғасын «қайта өңдеу». 
Эмоциялық интеллектті, саналы ұстаздықты, 
педагогтардың жаңа нормативті алаңда 
және қоғамдық болашақтың жаңа алаңында 
жұмыс істеуге дайындығын дамыту.  

Психологтар «өзгеріс агенті» – мектептегі 
көптеген процестердің тікелей қатысушыла-
ры, сөйте тұра оларды кәсіби түрде бағалау-
шылар.  

Толық инклюзивті мектепке өту – бала-
ның ерекшелігі мен басты қабілетіне қара-
мастан, тең дәрежелі білім алу мүмкіндігін 
ұсыну.

Форматтар

Қарым-қатынас пен ашық байланыстың 
мектепке тән үлгісі, басты сұрақтарды 
талқылау, шиеленіс жағдайы мен мектеп 
өмірінің тағы басқа көптеген аспектісін  
шешу тәсілі. 

Педагогтарды баламен жұмыс істеудің 
этикалық стандартына, оқушыға қолдау 
көрсететін орта тудырудың құралы ретінде 
эмоциялық интеллектті дамытуға үйре-
ту. 

Шиеленістердің, педагогтардың кәсіби шар-
шауының, буллингтің, балалар арасындағы 
суицидтің алдын-алу үшін әр мектепте 
тиімді психологиялық қызмет құру және 
позитивті ата-ана болуға қолдау көрсету. 

Әр мектепте білім алуда ерекше сұранысқа 
ие оқушыларға көмек ретінде инклюзивті 
мамандар, тьюторлар командасын құру. 

Қосымша сұхбат алғаннан кейін олардың 
психологиялық есеюін ескере отырып, 
педагогтарды сұрыптау.

Технологиялар

Мектеп базасында психологтардың тек 
балаға ғана емес, сондай-ақ оның отбасы-
на тегін сапалы көмек көрсетуі. 

Қарым-қатынас жасауда және мі-
нез-құлқында түйткілі бар балаға әлеу-
меттік бейімделу бағдарламасы.
Оны қоғамдық қорлармен бірлесе отырып 
жүзеге асыруға болады. 

Мектеп – тұлғаны әлеуметтендіруде және 
әлеуметтік тәжірибені таратуда маңызды 
функцияны атқаратын білім беру жүйесінің 
басты кезеңі. Оқушылардың үлгерімі бойын-
ша жүргізілген зерттеудің қортындысы оқушы 
жетістігінің негізгі факторы – мектептегі пси-
хологиялық жайлылық екенін көрсетіп отыр. 
Бұл арнайы құрылған шарттар мен ережелер, 

олардың арқасында әр бала айналасындағы-
лар өзін түсінетінін, қабылдайтынын және 
қорғайтынын сезеді. Сондықтан жаңа білім 
беру жүйесін іске асыру барысында мектепте 
және оның айналасында қарым-қатынастың 
жаңа модельдері арқылы эмоциялық қа-
уіпсіздік атмосферасын тудыру қажет.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Дамуында ерекшелігі бар балаға психоло-
гиялық және физикалық жағдай жасау үшін 
инклюзияға демеу болатын кабинетті 
жаппай енгізу. 

Мектептің буллингке қарсы саясаты – 
мектептегі қудалау жағдайын анықтау және 
сәйкесінше әрекет жасау бойынша құжат. 

Мектеп қауымдастығындағы әр қатысушы-
ның әрекетін реттейтін, ал дау-дамай мен 
шиеленіс жағдайында оларды шешу проце-
дурасын анықтайтын делдалдық саясаты. 

Ата-анаға арналған мектеп – оған бала-
ның психологиялық денсаулығы, буллингті 
анықтау, жасөспірімдік тоқырау, суицидке 
апаратын көңіл-күй тақырыбы бойынша 
білім беру.  

Үздік нәтижеден жинақталған инклюзивті 
білім беру аясындағы тәжірибе алмасу 
платформасы.  

Мектеп психологтары мен педагог-ассистент-
терге біліктілікті арттыру курсының 
желісі.

Мүмкіндіктер

Мектеп олардың сұранысына мұқият көңіл 
бөлгендіктен, оқушы мен ата-ана толық 
қанағаттанады. 

Оқушы потенциалының жан-жақты – 
интеллектуалдық, эмоциялық, физикалық 
және әлеуметтік дамуын басшылыққа алу. 

Инклюзияны енгізу арқылы потенциалы 
жоғары оқушы аясын кеңейту.

Қауіп-қатер 

Білім берудегі басқару жүйесі тым ауыр – 
педагогтар есеп беруден қолдары босамай-
ды, ал бұл эмоциялық тұрғыда шаршатып 
жібереді.  

Мектептегі психологиялық қызмет сапа-
сының нашарлығы, мектеп психологтары 
тәжірибесінің төмен болуы. 

Бұрынғы жүйеге үйреніп қалған мұғалім-
дер баламен жұмыс барысындағы жаңа 
тәсілдерді қабылдамауы мүмкін. 

Тьюторлардың жетіспеушілігі. Педагог-
тартың бәрі бірдей инклюзивті процесті ту-
дыруға және жалғастыруға қабілетті емес.

Көмектесетін
нормативтік актілер:

- мектептегі психологиялық қызметтің 
әдеттегі ережесін өзгертіп, оның өкілетін 
кеңейту. 

- балалар ұжымының психологиясын, білім 
берудің тәжірибелік психологиясын зерттей 
отырып, педагогикалық ЖОО оқу бағдар-
ламасын жаңарту; 

- оқушылардың құқығын белгілі бір әлеумет-
тік-эмоциялық жағдайға кеңейтетін мектеп 
саясатын жаңарту; 

- ерекше білім алу сұранысына ие балалар-
дың үлгерімі мен қорытынды аттестациясы-
на кезекті бақылау жүргізудің үлгілі ереже-
сін жетілдіру; 

- үлгілі оқу бағдарламасын жетілдіріп, 
білім алуда арнайы сұранысқа ие балаларға 
жіті көңіл бөліп; осы категория үшін жеке 
бағыт құру; 

- педагог-ассистенттерді дайындау бойынша 
педагогикалық ЖОО бағдарлама әзір-
леу.



21Қазақстандық білім беру жүйесіндегі
өзгерісті бақылау – индустрия үні

M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Барлық деңгейдегі
көшбасшылық4.

Мектеп – күрделі әлеуметтік ұйым, бү-
гінгі таңда оған тиімді, мобильді және 
инновациялық болуға тура келеді. Бұл 
менеджмент стилін талап етеді, мұндайда 
директорға жоғары уәжді көшбасшы және 
білім беру технологиясының жаршысына ай-

налуға тура келеді. Мектеп командасы білім 
берудегі өзгерісті басқарып, қоғамды осы 
процесті барлық деңгейде қолдауға шақы-
руға қабілетті.

Трендтер

Тұтас білім беру жүйесін демократиялау. 
Шешім қабылдауды еркін жүзеге асыруға 
болатын тұстарда мемлекеттік бақылаудан 
бас тарту. Командалық-әкімшілік бағыттан 
бас тарту.  

Мектептегі көшбасшылық – мекемедегі 
өзгерісті жоспарлау барысында мектепке 
өздігінен шешім қабылдауға мүмкіндік бе-
ретін потенциал. Көшбасшылықты тарату 
негізінде мықты мектеп қалыптастыру.   

Директор – мектептегі инновациялық қыз-
метті дамыту үшін көшбасшылық қасиеттер-
ге ие болады. Ол стратегиялық жоспарлау 
машығын, педагогикалық қауымдастықты 
басқарудың заманауи технологиясын және 
тиімді коммуникация ережесін меңгерген.     

Мұғалімнің көшбасшылық қабілетін да-
мыту. Мұғалімге кәсіби өсуде қолдау көрсе-
ту, сондай-ақ ресурсты үлестіру және үздіксіз 
кәсіби жетілу секілді мүмкіншілігін дамытуда 
қолдау көрсету.  

Оқу процесін «ашық архитектурада» құра-
тын және нағыз мәдени-ағартушылық орта 
тудыратын педагог-дизайнер.

Форматтар

Мектепте басқару командасын құру – ол 
білім берудің озық сипатымен қамтамасыз 
етіп, болашаққа мақсат қоя білуі тиіс. 
 
Педагогикалық еркіндікті кеңейту. 
Мұғалімдер өздерінің кәсіби машығына 
сенім арта білуі керек. 

Академиялық еркіндік. Мектеп білім беру-
дегі өзгерісті жоспарлауда және оны біртін-
деп өз мектебінің жүйесіне енгізуде өздігі-
нен шешім қабылдай алады. 

Уәждемелік эссе, сұқбат алу арқылы педагоги-
калық ЖОО педагогтарды шығармашылық 
жағынан сұрыптау. Абитуриенттерді қабыл-
дауда оның көшбасшылық қабілетін, педаго-
гикаға икемдігін, білім беру саласында жұмыс 
істеуге деген ынтасын анықтау.

Технологиялар

Педагогтарды кәсіби дайындау саласында 
әлемдік үздік тәжірибені пайдалана отырып 
«шарықтаудың» бір немесе бірнеше үл-
кен жобасын құру.  

Мамандарды білім саласынан, IT-мамандар 
мен бизнестен құрайтын білім беру инку-
баторлары.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Халықаралық сертификаттау жүйесінің 
баламасы бойынша мектеп басшылығын 
сертификаттау. Көшбасшыларды анықтау, 
басқару курсын жүргізу. Мектептің бас-
шылық құрамын әділ жасақтау. 

Педагогикалық стратегияны зерттеуге, терең 
білім алуға және құзыретті дамытуға бағыт-
талған біліктілікті тұрақты жетілдірудің 
жан-жақты және жақсы жабдықталған 
жүйесі. Әр мұғалімнің даму траекториясын 
қалыптастыру және сәйкесінше курстар жи-
нақтау.

Мүмкіндіктер

Оқу процесіне жаңа тәсіл мен инноваци-
яны жылдам енгізу. 

Білім беру саласын өзгертетін агенттер 
ретінде мектеп басшылығының келесі 
буынын дайындау. 

Шешім қабылдау кезінде педагогтар да ат са-
лысатын әрі барынша нәтижеге ынталанған 
кадрлардың көлденең құрылымы. 

Жұмыстың тиімсіз әдісінен бас тарту, 
мектептің міндеті мен мақсатын оңтайлан-
дыру.

Қауіп-қатерлер

Мектеп басшылығына арналған міндет-
ті оқу курстарының жоқтығы. 

Егде мамандардың жұмыс барысында өз 
тәсілін өзгертуді қаламауы. 

Кей стратегиялық шешімдерді білім 
басқармасымен келісу керектігі.

Көмектесетін
нормативтік актілер: 

Мұғалімдерді дайындау бойынша бірінші ке-
зекте көшбасшылық және әмбебап құзыретін 
дамыту үшін олардың кәсіби дайындығын 
арттыруға бағытталған Ұлттық жоспар жазу. 

Мектептің академиялық еркіндігіне норма-
тивтік база құру. 

Мектеп басшылығын сертификаттау жүйесін 
ұйымдастыру. 

Білім берудегі көшбасшылар үшін кәсіби 
стандарт қабылдау.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Құзырет
мектебі5.

Мектеп әлеуметтік-бейімделген ұйым 
ретінде үнемі өз оқушылары мен қыз-
меткерлерінің адами потенциалын да-
мытып отыруы тиіс. Бұл оның нарықтағы 
бәсекеге қабілетті және қаншалықты қы-

зықты екенін сипаттап, сонымен қатар жақ-
сы ішкі микроклимат тудырады. Потенциал-
ды дамыту өз жұмысынан алшақтатпай-ақ 
жеке және кәсіби қасиеттерді жетілдіру де-
генді білдіреді.

Трендтер

Білім беруді дербестендіру – оқушылардың 
дамытуды талап ететін сұранысы мен әлсіз тұ-
сын нақтырақ анықтауға мүмкіндік береді. 
 
Колледжбен, ЖОО сабақтастық – академи-
ялық бағдарламалардың, ынтымақтастықтың 
байланысуы. 

Кәсіптік бағдардың жаңа тиімді жүйесін 
құру. Қабілет пен бейімділікті анықтаудың 
дәлелденген және қауіпсіз әдісі. 

Оқу траекториясын дамыту және көп қол-
данылатын онлайн курсты кеңінен тарату. Әр 
оқушы үшін жеке оқу траекториясын құру.

Форматтар 

ЖОО таңдау және түсуге дайындалу-
дан бастап, мансап жолын бастауға дейін 
оқушыларға мансаптық кеңес беру.  

Кәсіпкерлермен және компаниялармен бір-
ге кәсіби бағдарлау бағдарламасының 
желілік форматы. 

Мектептің әр түлегі үшін құзырет про-
филін және жобалар портфолиосын жа-
сау.  

Соңғы сыныптарда баланың кәсіби қы-
зығушылығын анықтайтын бағыттар бойын-
ша пәндерді саралау. 

Технологиялар

Мектеп оқушысы үшін кәсіби бағдарланған 
курстар дайындап, мамандыққа ынталан-
дыру үшін арнайы платформа құру. 

Мектептің мансап құру жөніндегі кеңес-
шісі – кәсіби бағдар бойынша машыққа ие 
маман, ол оқушылар мен мектеп қызметкер-
лерінің мансап траекториясын жеке-жеке 
құра алады.   

Пәндердің саралануын және болашақ ма-
мандықты таңдау траекториясын ескере 
отырып құрастырылған 10-11 сынып үшін 
жаңартылған оқу бағдарламасы. 

Нақты құзыреттерді тәжірибемен қатар да-
мыту үшін шеберханалар мен зертхана-
лар. 
 
Оқу траекториясының дизайны. Оқу-ман-
сап траекториясын басқару.  
 
Жемісті оқу-мансап траекториясының data 
mining жүйесі.

Мүмкіндіктер

Оқушылар, ата-аналар, өзге де стейкхолдер-
лер арасында шынайы өмірдің құзырет мек-
тебі ретінде мектептің беделін арттыру. 

Сабақта барынша нақты және қолданбалы 
мамандандыру арқылы оқушылардың ака-
демиялық жетістігін жетілдіру.  



24Қазақстандық білім беру жүйесіндегі
өзгерісті бақылау – индустрия үні

M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Барынша мойындалған педагогтарды, 
практиктерді, үздік кадрларды таңдау мүм-
кіншілігі.

Қауіп-қатерлер

Кәсібін жылдам ауыстырудағы және бо-
лашақ мамандығына сұранысты болжау-
дағы қиындықтар. 

Мектеп бітірушілер өздері таңдап отыр-
ған жұмысқа дайын емес. 

Еңбек нарығында жалпы педагог 
тапшылығы. 

Көбіне мектептерде колледждермен, 
ЖОО жөнге салынған байланыс болмай-
ды. 

Педагогикалық ЖОО оқу сапасының 
төмендігі – нәтижесінде оқушыларға құзы-
ретті тапсыратын адам жоқ.

Көмектесетін
нормативтік актілер:

Мектептерде кәсіби бағдарлауды ұйымдас-
тыру бойынша нұсқаулықты жетілдіру. 

Құзыретті дамыту картасын құру – бұл 
қажетті құзыреттер және оларды дамыту 
сценарийі сипатталатын мектеп құжаты;

Мүдделі мектептер, ұйымдар мен компания-
лар арасында желілік ынтымақтастық 
бойынша келісімге қол қою.  
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әдісі

Бағыты 1-3 жыл 3-5 жыл 5-10 жыл

Project-based 
learning (PBL) 
тұжырымда-
масы

Ашық мектеп 
тұжырымда-
масы

Тұтас білім 
беру жүйесін 
демократия-
лау

Инклюзивті 
мектеп

Lifelong learning

Білім беру бағдарла-
масы мазмұнының 
елеулі өзгеруі.
Емтихан мазмұнының 
реформасы. Мұғалім-
дерді дайындау бо-
йынша ұлттық жоспар.

Эндаумент қор

Мектептің академиялық 
еркіндігі.
Педагогикалық еркіндік-
ті кеңейту.
Мектеп басшылығын 
сертификаттау.

Ата-анаға арналған 
мектеп. Әр мектептегі 
тиімді психологиялық 
қызмет. Мектептегі 
психологиялық қыз-
меттің үлгілі ережесін 
өзгерту, олардың 
уәкілетін кеңейту.

Оқытуды дараландыру.
Кәсіптік бағдарлау бо -
йынша жаңа нұсқау-
лық.
Мансаптық кеңестер.
Оқу траекториясы.

Бизнеспен серіктестік.
Түлектер қауымдас -
тығы.
Мектептің комьюнити 
менеджері.

Білім беру ұйымда-
рындағы басқарудың 
алқалық органы.

Буллингке қарсы 
саясат.
Педагогтарға бала-
лармен жұмыс істеудің 
этикалық стандартын 
үйрету. Балалар ұжы-
мының психология-
сын зерттеу.

Бизнеспен серіктестік. 
Кәсіптік бағдарлаудың 
жаңа жүйесі.

Метапәндік құзы-
реттің қалыптасуы. 
PBL енгізу бойынша 
бағдарлама қабылдау. 
Мектепте PBL кеңістігі 
ретінде makerspaces 
құру. PBL үздік тәжіри-
бесін жүйелендіру. 
Қазақстан мектебіне 
PBL вариативтік оқу 
бағдарламасы. PBL 
тәжірибесін пайдала-
нуда педагогикалық 
тәжірибе алмасу 
бойынша алаңдар мен 
іс-шаралар.

Соңғы сыныпта пән-
дерді сараптау. 
Data mining.
Түлектер жобасының 
құзырет профилі және 
портфолиосы.

Түйіндеме
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әдісі

II бөлім 

Колледждер
қалай өзгереді?
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әдісі

Икемді
тәсіл1.

Трендтер 
Техникалық мамандарға сұранысты арт-
тыру. Бизнесті автоматтандыру және цифр-
ландыру барған сайын күрделі жүйелермен 
және жабдықтармен жұмыс істей алатын 
адамдарды көптеп талап етеді. 

Студенттердің қолданбалы машықты жыл-
дам игеруге және мансап жолын тез бастап 
кетуге деген сұранысы. 

Колледждердің академиялық еркіндігі – 
мемлекет те индустриялы-инновациялық даму 
жағдайында білім беру мазмұнын жаңартуға 
мүдделі.

Абитуриенттер арасында беделді және қамту-
ды өсіре түсу үшін колледждердің білім бе-
рудегі тәжірибеге дайын болуы.

Форматтар
Академиялық жоспардың тәуелсіз са-
раптамасын жүргізу – колледждің оқытып 
жатқаны қаншалықты өзекті. 

Студенттерді оқуынан ажыратпай тәжіри-
белік бейімдеу үшін бейіндік бизнеспен 
және өндіріспен серіктестік құру.   

Техникалық және кәсіптік мамандықты 
насихаттау – студенттер таңдап алған ма-
мандығының келешегін, құзырет аясын,
жалақы мөлшерін айқын түсінуі тиіс. 

Колледжді басқару үшін кәсіби тәжірибеге 
ие, жас дарынды басшыларды таңдау. Са-
ланың ерекшелігін білу және академиялық

еркіндік ұсыну оларға оқу бағдарламасын 
өзектендіруге мүмкіндік береді.

Түлектер қауымдастығын дамыту. Олар-
дан колледждің қамқоршылар кеңесі құрылып, 
олар студенттер үшін жұмыс берушілерге, де-
меушілерге, менторларға айналады.

Технологиялар 
Бейіндік кәсіпорындардағы ауқымды 
тәжірибелік жұмысқа ие вариативті оқу 
бағдарламасы. 

Колледждің заманауи материалды-тех-
никалық базасы – сапалы құрылғылар, 
жабдықталған зертханалар мен шебер-
ханалар, лицензиясы бар бағдарламалық 
жасақтама.  

Қазақстандық және шетелдік студент-
тер үшін жұмыс тағылымдамасы. Олар-
ды өтіп кеткен академиялық баспалдақ, 
орындалған практикалық тапсырма ретінде 
қабылдау мүмкіншілігі. 

«Идеялар фабрикасы». Студенттерді жұ-
мыс әдісін жетілдіру бойынша келешегі зор 
идеясы үшін марапаттау. Оларды колледж 
немесе серіктес-кәсіпорын базасында іске 
қосу.  

Колледж оқытушылары мен директор-
лары – айқын уәкілеттіктер мен академия-
лық еркіндікке ие өзгерістер агенті.

Біз экономиканың және оның сұранысы 
қаншалықты жылдам өзгеріп жатқанын 
көріп отырмыз. Сондықтан техникалық 
және кәсіби білімнің өзгерістен қалмауы, 
тіпті, кей тұстарда нарықтың сұранысын 
бірнеше жылға алдын-ала біліп отырғаны 

дұрыс. Әзірге бұған білім беру жүйесіндегі 
жалпы кертартпалық пен нормативтік шек-
теулер кедергі болып отыр. Алайда білікті 
мамандарды жылдам дайындау мұқтаждығы 
колледждердің өзгеруін қамшылай түседі.
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Мүмкіндіктер 

Колледждердің кадрларды жылдам 
дайындайтын полигон ретіндегі жоғары 
потенциалы. 

Жастар үшін әлеуметтік жедел сатыға айна-
латын бәсекеге қабілетті оқу бағдарла-
масын құру. 

Нақты сала бойынша жоғары білікті маман 
дайындауға ауқымды мемлекеттік және 
коммерциялық тапсырыс алу мүмкінді-
гі.

Қауіп-қатерлер

Әлсіз педагогикалық кадрлар. Жалақы 
төмен болғандықтан, ешкім колледжге 
жұмыс істеуге барғысы келмейді.

Абитуриенттерді ынталандырудың төменді-
гі – техникалық және жұмыс мамандығына 
грант мөлшері жоғары болғандықтан, абиту-
риенттерді сұрыптау жоқтың қасы.  

Білім саласындағы бюрократизация, 
оның жиі орын алатын керексіз рефор-
масы. Шын мәнінде ештеңені өзгертпейтін 
жаңа ережеге бейімделуге ресурс құртуға 
тура келеді.  

Колледж басшыларының тек бір бағыт-
та ойлауы. Олардың жаңа білім алуда және 
жаңа білім беру тәжірибесін енгізуде айқын 
мотивациясы жоқ.

Нормативтік актілер:

ТжКББ мазмұнын жаңарту, оқу бағдарла-
масы мемлекеттік стандартын тексеру. 

Кәсіби қауымдастықтар арқылы мақұл-
данған кадрларды дайындаудың 
тәжірибелік бағдарламасы. 

Аталған кадрларға қатысты мәлімет-
терге ие бола отырып, техникалық және 
кәсіби, ортадан кейінгі оқуда маман-
дықтар мен кәсіптерді топтастыру.
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әдісі

Жұмыстан қол үзбей оқыту
және сол орындағы кәсіби құзырет2.

Трендтер 

Ерте кәсіптік бағдар. Баланың мектеп жа-
сында немесе тіпті балабақша кезінде қан-
дай да бір мамандық саласына деген бейімін 
анықтау. 

Салааралық миграция. Кәсіби қызметіңді 
толық өзгертіп, кейде өмір жолында бірнеше 
рет жаңа мамандықты меңгеру үрдісі. 

Оқу бағдарламасының өмірлік циклын 
қысқарту. Технология дамыған сайын өз 
біліміңді жиі-жиі өзектендіріп, білім алудың 
ұзақтығын оңтайландыру қажет.  

Шағын біліктілік дәуірі. Қысқа мерзім 
ішінде бір кішігірім бағыт бойынша кәсіби 
біліктілікке ие болу. Көбіне мұндай жедел-
детілген оқу бағдарламасы үшін алдын-ала 
дайындалудың қажеті жоқ.

Форматтар

Колледждегі оқуды жұмыспен қатар алып 
жүру үшін оқытудың қолайлы формасын 
ұйымдастыру. 

Мектеп түлектері арасында, сондай-ақ ма-
мандығын қайта ауыстырғысы келетіндер 
арасында абитуриенттер жинақтау кезеңін-
де кәсіби бағдарлау жұмысын жүргізу. 

Шағын бағдарламалар түлегін аттеста-
циялау, жұмыс беруші арқылы мақұлданған 
сертификат табыстау.

Кей мамандықтың жылдам ескіруі және 
жоғалуы, сонымен қатар нарықтағы 
жоғары бәсекелі мамандарды бір ман-
сапты тәмамдап, тез арада екінші кәсіпті 
қолға алуға итермелейді. Бұл толықтай 
заңды және табиғи процесс, ол қиын-
шылықпен және үмітті ақтамаған кәсіби бол-
жаумен байланысты болуы мүмкін. Алайда 

ол lifelong learning – үздіксіз оқу және өмір 
бойы жетілу тұжырымдамасына толық сай 
келеді. Осы тұста колледждер студенттерге 
жаңа мамандықпен тез танысып, оны тез 
игеруге мүмкіндік беретін сатыға айналады.

Технологиялар 

Skills Passport. Жұмыс мамандығы үшін 
кәсіби машықты игергенін растайтын 
құзыреттің электронды төлқұжаты. Мұн-
дай машық жиынтығынан түрлі мамандық 
құруға болады – мысалы «құрастырушы 
мамандығы».  

Студент дамуының дербес картасы. Сұқбат-
тасу, тест алу, Big Data құралдары нәти-
жесінде оқудың дербес траекториясы 
құрылады, ол техникалық және кәсіби 
білім беру шегінен шығып кетуі мүмкін.  

Колледж бағдарламасына «жеңіл машық» 
енгізу. «Жеңіл машықты» игеру әлеумет-
тік интеллектті дамытып, қабылдауды 
барынша икемді қылады, бұл жұмысқа 
тұру кезінде диплом мен қолданбалы 
машық секілді маңызды.
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Мүмкіндіктер 

Колледжге minor-мамандықтар енгізу. 
Басты (major) кәсіпті ғана емес, сонымен қа-
тар қосымша кәсіпті тек аздаған мөлшерде 
алу мүмкіншілігі. Бұл аралас сала, не мүлде 
қатысы жоқ басқа сала болуы мүмкін.  

Дәстүрлі дипломмен қатар немесе оның 
орнына жас маманды қосымша сер-
тификаттау жүйесін құру, негізгі оқу 
барысында шағын сертификат ұсыну. 
Нәтижесінде бір-екі жылда бітірушінің 
өзекті портфолиосы қалыптасады. 

Бағдарламалар вариациясы, оқыту форма-
лары үлкен және кез келген ниет білдірушіге 
ашық, колледждің жаңа үлгідегі сына-
малы жобасын құру үшін мемлекет та-
рапынан қаржыландыруды арттыруды 
талап ету, болмаса демеуші компания-
ларды жұмылдыру.

Қауіп-қатерлер

Кәсіби білімнің құнсыздануы. Адамдар 
әлі күнге дейін орта кәсіптік білімді беделді 
емес деп есептегендіктен, бұл машықтарды 
игеруге ұмтылмайды. 

Колледж басшыларының ауқымды өз-
геріс енгізуге мотивациясы төмен. Бұл 
үшін оларға не күшті ішкі мотивация, не 
жоғары жақтан қойылған қатаң талап керек. 

Педагогикалық кадрлар мен тәжіри-
белілер дайындығы әлсіз, онсыз кол-
леджді қайта жандандыру мүмкін емес. Пе-
дагогтардың күнделікті шаруасы тым көп, 
кәсіптік бағдарлау секілді аясы тар маман-
дықтың және мансап жолындағы тәлімгер-
лердің жоқтығы.

Нормативтік актілер:

Жеке мамандық бойынша оқу бағдарлама-
сын және оқыту мерзімін қайта қарасты-
ру. 

Басты мамандығын ауыстырғысы келетіндер 
үшін колледжге қабылдау процедурасын 
жеңілдету.
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әдісі

Жаңа технологиялар
полигоны3.

Трендтер 

Жасыл экономика. Экологиялық болуға 
бейімделу және қоршаған ортаға теріс әсерді 
қысқарту өндірістік процестерді елеулі түр-
де қайта қарастыруға алып келеді. Ескі жаб-
дықтар мен қондырғылар уақыт өте келе жаңа 
және қауіпсіз түріне алмастырылады.

Қашықтан білім беру – қашықтан білім 
алушы мен оқытушыны байланыстыратын 
түрлі технологияны пайдаланып оқыту про-
цесі. Мұндай жұмыс үшін цифрлы құрал-
дарды қалыпқа келтіру жауапкершілігі білім 
беру ұйымына жүктеледі. 

Жасанды интеллект. Нейрожүйенің дамуы 
болашақта нақты студент үшін оқу траекто-
риясын жеке икемдеп, оның өту барысын қа-
дағалауға мүмкіндік береді. 

Форматтар 

Өндірістік процестерді өзгерту, ескі өн-
дірісті түрлендіру есебінен оқу бағдарла-
масын өзектендіру. 

Колледждің өзіндік LMS (learning manage-
ment system) ендіру немесе дайындау. Бұл 
қашықтан оқыту аясында оқу курсын басқа-
руға арналған бағдарламалық қосымша. 

Студенттерді өнеркәсіптік жабдықпен 
жұмыс істеуге үйрету үшін салалық өн-
дірістік компаниялармен, қала түзуші кәсіп-
орындармен ынтымақтастық.

Жаңа технологиялар колледж студент-
терінің жұмыс тәжірибесіне барынша 
ерте енуі керек. Бұл оқу процесін заманауи 
экономика мен индустриялы даму деңгейі-
не барынша релевантты қылады. Сондай-ақ 

Технологиялар 

Студенттерді жеке жоспар бойынша, ком-
пьютерлік алгоритмді пайдаланып оқытуға 
мүмкіндік беретін колледждің цифрлы 
платформасы.  

Геймификациялы оқыту онлайн курсы. 
Ойын элементін пайдалану және оқу бары-
сында жарыс білім алушылар үшін қосымша 
мотивация болады. Рейтинг, бонус, міндет-
тен өту қазірдің өзінде білім беру тәжіри-
бесінде сәтті қолданылып отыр. 

Виртуалды аватарлар. Студенттерге білім 
алуда көмектесетін цифрлы тәлімгерлер 
мен нұсқаушылар.  

Зауыт, фабрика мен кәсіпорын базасында 
студенттерге арналған технологиялық 
тағылымдамалар және тренингтер. 

VR/AR. Виртуалды және қосымша ақиқат 
технология жабдығымен жұмыс машығын 
өңдеуде қауіпсіз цифрлы ынталандыру ту-
дыруға мүмкіндік береді.

бұл болашақта бизнес пен өндіріске жас ма-
мандарды күрделі механизмдермен жұмыс 
істеуге үйрету үшін уақытты қысқартуға 
мүмкіндік береді.
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БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Мүмкіндіктер

Колледждің оқу бағдарламасын өзгер-
туге бизнес пен өндірісті жұмылдыру. 
Жұмыс берушілер бәсекеге қабілетті жұмыс-
шыларға мұқтаж. 

Бірен-саран болса да қашықтан оқыту ең 
шалғай ауыл тұрғындарына сұранысқа 
ие білім алуға көмектеседі, сондай-ақ 
өзге колледждердің (аймақтардың) 
студенттеріне шағын техникалық құзы-
ретті меңгеруге жағдай жасайды.

Қауіп-қатерлер

Заманауи цифрлы шешімдердің қол-
жетімсіздігі. Қазақстандық колледждерде 
көбіне білім беруде технологияны дамытуға, 
лицензиялық бағдарламаны, арнайы жаб-
дық сатып алуға қаржы жоқ.  

Әлсіз материалдық-техникалық база – 
ресурс тапшылығының салдары.

Білікті кадр, бірінші кезекте, ұйымға цифр-
лы өзгерістер енгізуде маңызды рөл атқара-
тын IT мамандардың жетіспеушілігі.

Нормативтік актілер:

ТжКББ цифрлы өзгерту бойынша кешен-
ді ұсыныстар. 

ТжКББ материалдық базасын жаңарту 
үшін жеңілдікпен несие алу.
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әдісі

Мансап
жолы4.

Трендтер 

Колледж – кішігірім кәсіпорын. Колледж 
аясында шағын өндірістер ашылатын бола-
ды, мұнда студенттер тәжірибе алып қана 
қоймай, сонымен қатар өнім сатып ақша 
таба алады. 

Тапсырыс бойынша кадрлар әзірлеу. 
Жиналған студент мөлшері, гранттарды ма-
мандық бойынша бөлу, тиімді оқу бағдарла-
масын таңдау мемлекет немесе бизнес тара-
пынан нақты тапсырысқа сүйенетін болады. 
Бұл түлектердің жұмысқа орналасатынына 
белгілі бір кепілдік бере алады.  

Бизнестің мамандар дайындауға ат са-
лысуы. Корпорациялар өз колледжін, кор-
поративтік университетін ашып, сонымен 
қатар келешегі зор студенттерді жұмысқа 
тарту үшін арнайы шәкіртақылар тағайын-
дай алады.

Форматтар 

Салалық тауарларды немесе қызметтерді 
сату есебінен колледждің қосымша ком-
мерциялық жұмысын жүргізу.
 
Кадр дайындау алдында жүретін ме-
неджмент. Деректерді талдау, зерттеулер, 
экономикалық тенденция есебінен оқу про-
цесін және мазмұнын құру.

Студенттерді жеке кәсіби қызметін жүр-
гізуге ынталандыру – бизнес-жоспарлау 
және менеджмент бойынша кеңес.

Колледждің бірегейлігі ертерек оқуға 
түсу және мамандықты барынша тез 
алуда жатыр. Мұндай міндет колледждерді 
бірінші күннен бастап қолданбалы құзырет-

терге баса назар аударуға итермелейді. Осы-
лайша, түптеп келгенде, студенттің мансап 
жолы оқуды бітірмей жатып-ақ басталады.

Технологиялар 

Кадрға сұраныстың цифрлы базасы – са-
лалық министрлер облыс бойынша сұраныс-
ты анықтап, мемлекеттік және жекеменшік 
өнеркәсіптерде вакансия туралы ақпарат 
жариялайды. 

Skill Set негізінде кей мамандықтың 
түлегін сертификаттау. Бұл студенттің 
құрастыру принципі бойынша жинақтаған 
құзыреттер топтамасы. Бірегей Skill Set 
адамды кәсіби ортада даралауға арналған. 

Студенттерді жұмысқа ерте тұрғызу. 
Кәсіпорын өкілдеріне дарынды студентті 
анықтап, оны қосымша оқытып, оқу бітір-
геннен кейін жұмысқа алу мақсатында 
ынталандыру мүмкіншілігі.
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Мүмкіндіктер

Колледж, бизнес пен мемлекеттің ортақ HR 
жұмысы дипломы бар жұмыссыздар санын 
қысқартуға мүмкіндік береді. 

Колледждің қызықты болуы – абитуриент-
тер түлегі көбірек жұмысқа орналасатын кол-
леджге түсуге асығатын болады. 

Білікті мамандар тобы барынша көбейсе, со-
ның есебінен ел экономикасы дамиды.

Қауіп-қатерлер

Студенттер арасында, әсіресе, грантта 
оқитындарда мотивацияның төмен бо-
луы. 

Бизнесмендерде сұраныс бар, бірақ оқу 
барысына араласқысы келмейді – бұл қо-
сымша уақыт, қаржы, адам ресурсын шығын-
дау. 

18 жасқа толмаған студенттер үшін 
бірқатар шектеу бар. Олар кей өндірістер-
ге кіре алмайды, мансап жолын бастау үшін 
ЖК аша алмайды.

Нормативтік актілер:

ТжКББ потенциалын пайдаланып, кәсіп-
орындар сұранысын қамтамасыз ету бо-
йынша ұлттық жоспар. 

Енді бастап келе жатқан кәсіпкерлерді 
анағұрлым беделді сала бойынша қолдау 
бағдарламасы.
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әдісі

Кәсіпқойландыру
және әлеуметтендіру орталығы5.

Трендтер 

Білім алу жастардың бәріне бірдей қол-
жетімді болуы.  

Мемлекет пен қоғам жайлы әлеуметтік 
жағдайға мұқтаж, оған қол жеткізудің бір 
жолы – жастарды оқуға, жұмысқа жұмылды-
ру.  

Ақырындап ауыл және қала жастары-
ның арасындағы мәдени, тілдік, мі-
нез-құлықтық бөгетті қысқарту. Бұған 
технологияның дамуы және осыған ұқсас 
құндылық қалыптастыратын интернет пен 
әлеуметтік желілердің қолжетімділігі ықпал 
етеді.

Форматтар 

Колледжде бірлескен мәдениет қалыптасты-
ру, оны ортақ идеология, құндылық, адал-
дық пен жауапкершілік сезімдерін туды-
руға бастама ету.   

Академиялық бағдарламаға «жеңіл 
машық» енгізу - коммуникация, экологиялық 
қарым-қатынас, шиеленісті шешу, медиация.

Берік қоғам құрып, ұрпақтар сабақтастығын, 
нетворкинг, байланыс орнату үшін түлектер 
қауымдастығын дамыту.

Бүгінде Қазақстанда ауыл жастары мен 
ірі қала тұрғындары арасында елеулі 
әлеуметтік айырмашылық байқалады. 

Технологиялар 

Этикалық кодекс. Колледж ішіндегі адамдар-
дың қарым-қатынасын реттейтін, әрі сту-
денттердің міндетті түрде ұстануы тиіс ереже 
жиынтығы. Этикалық нормаларды сақтау – 
адамдардың көңілі тоқ болуының маңызды 
факторы. 

Білім берудегі басты форматтың бірі ретінде 
командалық жұмыс түрі. 

Комьюнити-менеджер – тиімді қауымдас -
тықтар құру, топтағы байланысты бекіту 
бойынша маман. 

Студенттер коучингі – алға қойған мақ-
сатқа жетуге, оның кәсіби көрсеткішін жақ-
сартуға және өз-өзіне қанағаттануға көмек-
тесетін техника мен әдіс жиынтығы.

Мүмкіндіктер 

Адам потенциалын дамыту. Білім тек 
машық игеруге ғана емес, сондай-ақ тұлға-
ны тәрбиелеуге бағытталған.  

Ауыл жастарына қолдау көрсету, жаңа білім 
алу мүмкіншілігін құру.

Колледждер берік орта топ қалыптастыра 
отырып, олардың арасына байланысты-
рушы буын бола алады. Бұл үшін шалғай 
аймақтарда тұратын жастарға сапалы тех-
никалық және кәсіптік білім алуға көбірек 
мүмкіндік беру керек.
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Қауіп-қатер 

Қала жастарымен салыстырғанда ауыл 
жастарының сапалы білім алуда мотивация-
ның тым төмен болуы. 

Қала және ауыл жастарының бір-бірі ту-
ралы кертартпа пікірі мен қате түсінігі. 

Тілдік тосқауыл. Қазақ тілінде сапалы 
бағдарламаның аздығы. 

Қаржылық шектеу. Ақылы білім алуға не-
месе жақсы ЖОО түсу үшін дайындалуға бар-
лығының бірдей мүмкіндігі бола бермейді.

Нормативтік актілер: 

Ауыл жастарын қолдайтын арнайы 
бағдарламалар.

Жастарды жұмыспен қамту бағдарлама-
сы.
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Бағыт 1-3 жыл 3-5 жыл 5-10 жыл

Оқу бағдар-
ламасының 
икемдігін арт-
тыру

Lifelong learning

Жаңа техноло-
гияны енгізу

Мансап жолын 
бастау

Әлеуметтен-
діру

Колледждің акаде-
миялық еркіндігі. 
Салалық кәсіпорында 
ауқымды тәжірибелік 
жұмысқа ие вариа-
тивті оқу бағдарлама-
сы. Оқу бағдарлама-
сының мемлекеттік 
стандартын тексеру.

Академиялық жоспар-
дың тәуелсіз сарапта-
масы. Салалық бизнес-
пен және өндіріспен 
серіктестік. Студент-
тер үшін Қазақстанда 
және шетелде жұмыс 
тағылымдамасы.

Жеке мамандық бойын-
ша оқу бағдарламасы 
мен оқу мерзімін қайта 
қарастыру.  Басты 
мамандығын ауысты-
рғысы келетіндерді 
колледжге қабылдау 
процедурасын жеңіл-
дету.

Skills Passport.
Студентті дамытудың 
дербес картасы.

Skill Set негізінде кей 
мамандықтар түлегін 
сертификаттау.

Геймификация.
ТжКББ VR/AR цифрлы 
өзгерту бойынша 
кешендік ұсыныс.

Кадрға деген сұраныс -
тың цифрлы базасы. 
Кадрды алдын-ала 
дайындау. 
ТжКББ потенциалын 
пайдаланып, кәсіп-
орын сұранысын қа-
нағаттандыру бойын-
ша ұлттық жоспар.

Қашықтан оқытуды 
дамыту. 
Жеке LMS енгізу неме-
се дайындау.
Колледждердің цифр-
лы платформасы.

Комьюнити-менед-
жер.
Студенттер коучингі.
Корпоративтік мәде-
ниеттің қалыптасуы.

Ерте кәсіптік бағдар. 
Шағын бағдарламалар 
түлегін аттестациялау. 
Оқу бағдарламасын-
дағы Soft skills.

Колледждер – шағын 
кәсіпорындар. Студент-
терді кәсіпкерлікке 
ынталандыру. Студент-
терді ерте жұмысқа 
тұрғызу. Жаңадан 
бастаған кәсіпкерлерге 
болашағы зор сала-
ларда қолдау көрсету 
бағдарламасы.

Оқу бағдарламасын 
өзектендіру. 
Салалық өндірістік 
компаниялармен ынты-
мақтастық. Студенттер-
ге арналған технология-
лық тағылымдамалар 
мен тренингтер. ТжКББ 
материалдық-техника-
лық базасын жаңарту 
үшін жеңілдікпен несие 
беру.

Ауыл жастарына қолдау 
көрсететін арнайы 
бағдарлама. Түлектер 
қауымдастығы. Этика 
кодексі. Жастарды жұ-
мыспен қамту бағдар-
ламасы.

Кадр дайындаудың 
тәжірибелік бағдар-
ламасы. Осы кадрға 
деген аймақтық сұра-
ныс дерегі арқылы 
кәсіптер мен маман-
дықтарды жинақтау.

Түйіндеме
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III бөлім

ЖОО қалай
өзгереді? 



39Қазақстандық білім беру жүйесіндегі
өзгерісті бақылау – индустрия үні

M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

Өмір
университеті1.

Қарқынды түрде дамып келе жатқан ең-
бек нарығы, сонымен қатар бейресми 
онлайн платформалар тым көп болған 
жағдайда университеттер барынша 
икемді және қолжетімді бола түсуі тиіс. 

Бұл студенттердің өз оқу бағдарламасын 
құру, оқу форматы мен жылдамдығын таңдау 
мүмкіндігіне де байланысты.

Трендтер

Lifelong learning – өмір бойы тоқтаусыз білім 
алу. Сәйкесінше адам кез келген жасында 
ЖОО студенті атана алады. 

Өмір жолында,  кейде мүлде бөлек салалар 
бойынша, бірнеше жоғарғы білім алу.

Оқу орталығын теориядан тәжірибеге – 
машық пен құзыретті өңдеуге алмастыру.

Гибридті оқу – ішкі және сыртқы оқыту фор-
матын үйлестіру мүмкіндігі. 

Студенттерді шағын біліктілікпен қамту – 
нақты жұмыс беруші болған жағдайда студент 
құзыретін барынша шағын көлемде «ұштау».

Форматтар 

Оқу бағдарламасын құруда ЖОО академия-
лық еркіндігі.

Білім беруді дербестендіру – нақты білім 
алушы үшін оның қызығушылығын, тәжіри-
бесін, өзі қалайтын тәсілі мен білім алу 
қарқынын ескере отырып дайындалған оқу. 

Желілік университеттер ұйымдастыру – 
түрлі ЖОО арасында ортақ оқу бағдарлама-
сы, ондағы оқуды икемді біріктіру бойынша 
келісім. 

Оқу кезінде және ары қарай жұмыс істегенде 
тәжірибелік оқытуды ұйымдастыру бойын-
ша бизнеспен ынтымақтастық.

Технологиялар

Жұмыс берушілер қауымдастығының 
оқу бағдарламасын сертификаттауы. 
Бұл бизнеске сапалы білімді талап етіп, оқу 
бағдарламасын жүзеге асыру бойынша жа -
уапкершілікті мойнына алуға көмектеседі. 
 
ЖОО бизнес саланың кәсіби көшбасшыла-
рымен ортақ оқу бағдарламасы. 

Бағдарламаны сапалы игеру жағдайында 
ЖОО жылдам оқу. 
 
Желілік оқыту платформасын құру үшін ЖОО 
арасындағы меморандумдар. 
 

Мүмкіндіктер

Бизнестің түлектердің шынайы нарыққа 
сай болуына мүдделі екендігі. 

Оқу форматын таңдаудағы икемділік. 

Оқуға кететін нақты уақытты қысқарту. 
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Құзырет жинақтау есебінен мансап жо-
лын жылдам бастау. 

Абитуриенттер үшін ЖОО бағдарлама-
сының беделін арттыру.

 

Қауіп-қатер

Жоғарғы білім туралы дипломның маңы-
зын төмендету. 

Студенттердің шетелдік ЖОО ағылуы.

Терең теориялық білімнің жоқтығы. 

ЖОО шығарда құзырет шегінің нақты-
ланбауы. 

Педагог кадрлардың күнделікті шаруа-
сының көп болуы.

Тәжірибесі бар педагог тапшылығы. 

Нормативтік актілер: 

ЖОО академиялық еркіндік ұсыну.

Желілік университеттердің қызметін 
құқықтық қамтамасыз ету. 

Бейресми білім берудің легитимдігін 
мойындау.
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Цифрлы
университет 2.

COVID-19 пандемиясы және онлайн 
оқуға көшу цифрлы технологиялардың 
өміріміздің кез келген саласына, соның 
ішінде білім жүйесіне амалсыздан толыққан-
ды енуіне ықпал етті. Дәстүрлі университет-

терге ресми білім беруді алдыңғы қатарда 
ұстау үшін  IT технология енгізіп, оны оқыту-
дың қолда бар әдісімен байланыстыру қажет.

Трендтер

ЖАОК – жаппай ашық онлайн курстардың 
танымалдығының артуы.  

Жұмыс берушілердің онлайн-курс кезінде 
алған тәжірибе мен біліктілікті мойындауы. 

Оқытуды геймификациялау – оқу про-
цесіне ойын, жарыс элементін қосу. 

Классикалық білім беруді цифрлы фор-
матқа біріктіру. 

Метасыныптар – студенттердің мөлшері 
немесе олардың географиялық орналасуы 
бойынша физикалық шектеуі жоқ виртуал-
ды сыныптар. 

Форматтар

ЖАОК форматына өткізу үшін университет-
тік бағдарламаларды бейімдеу. 

Интербелсенді оқу контентін құру.

ЖОО цифрлы дипломын есепке алу үшін 
Linkedin, HeadHunter секілді кәсіби плат-
формалармен ынтымақтастық.  

Оқытушыларға онлайн оқытудың ерек-
шелігін үйрету.  

Білім алушылармен бүкіл курс бойы кері 
байланыс ұстау. 

ЖАОК дипломдарының шынайы екенін 
тексеру үшін база құру.

 

Технологиялар
Үздіксіз білім алудың цифрлы универси-
теті – студенттерге жұмысқа тұруға қажетті 
машық алу үшін керекті онлайн-платформа 
құру.  

Желілік білім беретін онлайн-платфор-
ма – мұнда дәл қазіргі сәтте барлық ЖОО 
үшін міндетті жалпы білім беретін пәндер 
(ЖББП) бойынша онлайн-курстар сақтала-
ды. Бұл университеттерге тұтас кафедра-
ны қамтамасыз етуге, қаржыны салалық 
бағытқа қайта бөлуге кететін қаржыны 
қысқартуға көмектеседі. 

Тағылымдама үшін цифрлы платформа 
– студенттерге өндірістік тәжірибеден өтуге 
көмектеседі. Бұл ЖОО мен жұмыс берушілер 
арасында тығыз байланыс орнатып, ал сту-
денттерге оқу барысында кері байланыс 
алуға мүмкіндік береді. Ары қарай платфор-
ма жұмыс іздеу және нетворкинг орнату 
құралына айналуы мүмкін.   

LMS (learning management system) – 
қашықтан оқыту аясында оқу бағдарлама-
сын басқаруға арналған цифрлы платформа 
немесе қосымша. 

VR/AR, 3D модельдеу – кешенді ғылыми 
түсініктерді терең зерттеу. 
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Жасанды интеллект және машинамен 
оқыту – кез келген сәтте оқу жоспарын өз-
герту мүмкіншілігі. 

Бітірушінің цифрлы профилі – оқу про-
цесін бақылауда ұстап, алынған құзырет ту-
ралы ақпарат жинау. 

Цифрлы тьюторлар – студенттерге он-
лайн-оқу кезінде көмектесетін тәлімгерлер.

Мүмкіндіктер

ЖББП құру құнының салыстырмалы түр-
де арзан болуы.

Университеттер арасындағы ынты-
мақтастық – салалық университеттерге 
өзіндік сапалы курс құрып, оларды өзге уни-
верситет студенттеріне ашу мүмкіншілігі. 

Бағдарламаны алдағы уақытта тыңдай-
тындар аясы шексіз болуы.  

Онлайн-лекция жазу үшін педагог-прак-
тиктерді жұмылдыру. 

Студенттер мен ЖОО абитуриенттері 
арасында бейілділік пен беделді артты-
ру.

 

Қауіп-қатерлер 

Онлайн оқуда студенттердің «жеңіл 
машықты» әлсіз қабылдауы. Мысалы, 
коммуникативтік машық.

Профессорлық-оқытушылық құрамның 
(ПОҚ) кәсіби кадрлардың тұрақтамауы. 

Онлайн оқытуды ұзарту салдарынан білім 
алушылардың денсаулығына түсетін жоға-
ры психологиялық және физикалық 
ауыртпалық.  

Контентті цифрлауға дейінгі және кейінгі 
білім беру мазмұны сапасының төменді-
гі.

 Нормативтік актілер:

Қосымша білім алғаны туралы диплом-
ды, сертификатты мойындау. 

ЖОО IT технологияларды пайдалануын 
мемлекеттік қаржыландыру. 

Киберқауіпсіздік саласы бойынша 
заңнама.
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Халықаралық
деңгейдегі университеттер3.

Онлайн оқытудың қолжетімдігі, оқыту-
дағы цифрлы платформаның дамуы және 
студенттердің жоғары мобильді жағдайында 
ЖОО тек ішкі нарықта ғана емес, сондай-ақ 
сыртқы нарықта да бәсекеге қабілетті бола 

білу керек. Бұл университеттер бұдан былай 
шетелдік ЖОО бәсекелеседі, яғни халықара-
лық стандартқа сай болуы тиіс деген сөз.

Трендтер

Университеттегі ғылыми-зерттеу қыз-
метін жетілдіру. 

ЖОО бизнеспен, өнеркәсіппен серіктестігі. 

Ары қарай даму үшін ЖОО жаңа қаржы 
көзін іздеу. 

Шетелдік студенттерге бейімделу.

Форматтар

ЖОО, ғылыми-зерттеу институттары 
(ҒЗИ) және бизнес жағдайында ҒЗжТ-
КЖ (ғылыми-зерттеу және тәжірибелік-кон-
структивті жұмыстарды) дамыту.  

Практик-педагогтарды, ғалымдарды, 
зерттеушілерді жұмылдыру. 

Мектептің айналасында берік қауымда-
стық қалыптастыру. Бұл түлектердің, ме-
ценаттар мен ЖОО дамуына мүдделі КЕҰ 
белсенді қауымдастығы. 

Қажетті халықаралық тіркеуден өту 
және халықаралық рейтингке ену.

 

Технологиялар

Ғылыми команда арқылы жүзеге асатын 
қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді бизнестің 
ғылыми сұранысының бірыңғай базасы. 

Ғалымдар, зерттеушілер мен командалар, 
сондай-ақ олардың құзыреті мен ғылыми 
қызығушылығы туралы ақпараты бар ғылы-
ми потенциалдың бірыңғай базасы. 

Салалық компаниялардан, өндірістер мен 
кәсіпорындардан ортақ практикалық-бейім-
делген бағдарламалар. 

Демеушілердің, кәсіпкерлердің, бұрынғы 
түлектердің көмегімен толықтырылатын 
эндаумент қор. Бұл әуелі инвестициялық 
компаниялар басқармасына беріліп, артын-
ша ЖОО дамуына жұмсалатын ерікті түрде 
жиналған қаржы. 

ЖОО халықаралық бөлімі – рекрутинг пен 
шетелдік студенттерді қабылдауға бейімдел-
ген бөлімше.
  
ЖОО тағайындау жөніндегі менеджер – 
халықаралық рейтинг пен қауымдастыққа 
қалай кіруге болатынын жақсы білетін ма-
ман. 
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Мүмкіндіктер

ЖОО университеттердің өзіндік зерттеулері 
арқылы ұшталған, қосымша қаржы тартып, 
үздік кадрларды жұмылдыруға қабілет-
ті ерекше түрі – зерттеуші университет 
ретінде дамуы.  

Академиялық бағдарламаны жетілдіру, ЖОО 
рейтингтеріне қатысу есебінен ел ішінде 
және шетелде университеттің беделін 
арттыру. 

Бизнестің сапалы адами капиталдың 
қатыптасуына ат салысуы. 

ЖОО қаржыландыру көзін әртараптан-
дыру.

Қауіп-қатерлер
 
Кәсіби кадрлардың – педагогтардың, ға-
лымдардың жетіспеушілігі. 

Бизнестің ЖОО дамуына көп көңіл бөл-
мейтіні. 

Эндаумент қор құру мәдениетінің төмен-
дігі.  

ЖОО аккредитациясы мен рейтингіне 
қатысты көптеген «жалдамалы» және 
аса танымал емес жүйелердің болуы.

Нормативтік актілер: 

Оқу бағдарламасы мазмұнындағы елеулі 
өзгеріс.  

Университетті қаржыландыру және бюд-
жетті тарату саласындағы заңнамалар, 
ғылыми грантты тапсыру. 

Аккредитациялау органының стейкхол-
дерлер алдындағы жауапкершілігі.
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Бағыт 1-3 жыл 3-5 жыл 5-10 жыл

Білім алуды 
өзектендіру

Цифрлы
университет

Әлемдік дең-
гейге шығу

Білім беруді дербестен-
діру. Жұмыс берушілер 
ассоциациясы арқылы 
оқу бағдарламасын 
сертификаттау. 
Бейресми білім берудің 
легитимдігін растау.

Оқытушыларға 
онлайн оқытудың 
ерекшелігін үйрету. 
LMS (learning 
management system).
VR/AR, 3D модельдеу. 
Цифрлы тьюторлар.
Қосымша білім алғаны 
туралы дипломды, 
сертификатты растау. 
ЖОО IT технологияны 
пайдалануын мемле-
кеттік қаржыландыру.

ЖОО академиялық 
еркіндігі. 
Бизнеспен серіктестік. 
Ортақ оқыту бағдар-
ламасы. ЖОО жылдам 
оқыту. ЖОО арасын-
дағы меморандум.

Университет бағдар-
ламасын ЖАОК үшін 
бейімдеу. 
Интерактивті білім 
беру контентін құру. 
Кәсіби платформамен 
ынтымақтастық.  
Киберқауіпсіздік сала-
сындағы заңнама.

ЖОО халықаралық 
бөлімі.
ЖОО аккредитациялау 
жөнінде менеджер. 
Бизнестің ғылы-
ми сұранысының 
бірыңғай базасы. 
Ғылыми потенциал-
дың бірыңғай базасы.

Практик-педагогтарды 
жұмылдыру. Қажетті 
халықаралық аккре-
дитациядан өту. 
Ортақ практика-
лық-бейімделген 
бағдарламалар. 
Қаржыландыру және 
университет бюджетін 
тарату, ғылыми грант 
тағайындау саласын-
дағы заңнамалар.

Желілік университет-
тер ұйымдастыру. 
Желілік универси-
теттер қызметін 
құқықтық қамтамасыз 
ету.

ЖАОК дипломын 
растайтын тексеру 
базасын құру. 
Бітірушінің цифрлы 
профилі. 
Үздіксіз білім алудың 
цифрлы университеті.

ҒЗиТКЖ дамыту. 
Эндаумент қор.

Түйіндеме
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Қорытынды
Білім саласына реформа қажет 

Қазақстанда бірнеше жылдар бойы жұ-
мыс істеп келген білім беру жүйесі бүгін-
гі таңдағы еліміз бен экономикамыздың 
мәселесін шешуге көмектесе алмайды. 
Rapid Foresight сарапшылар тобы білім бе-
рудің барлық буынын жеке-жеке – мектеп, 
колледж бен ЖОО деп бөліп қарауға бола-
тын жаңа моделін ұсынады. Әйтсе де олар 
әдістерді кешенді түрде өзгерткен жағдайда 
ғана барынша тиімді нәтиже береді. Мұндай 
жүйелілік – кез келген жастағы білім алушы-
ның жаңаша оқуға деген машығын қалып-
тастыру, қажетті ақпаратты жинақтау, күн-
делікті өзгеріп отыратын әлемге бейімделу, 
ары қарай қандай бағытта дамуды анықтау 
және ол үшін не керегін білу секілді ортақ 
мақсатқа жұмыс жасайтын болады.   

Басқаша айтқанда, мектеп, колледж бен 
ЖОО баланың қабілетін анықтап, мамандық 
алғанға дейін оның дамуына көмектесетін, 
soft skills пен өзіндік ойлауды үйрететін 
бірыңғай механизм ретінде жұмыс жасауы 
тиіс. Ал ересек адамның қабілеті өзгеріп кет-
се, оған қызмет бағытын өзгертудің түсінікті 
алгоритмін ұсынады. 

Алдағы бірнеше жыл қазақстандық 
білім жүйесіндегі қарама-қайшылықты 
ауыстыру үшін маңызды кезең болмақ. 
Сарапшылар тобының шешімін негізге 
ала отырып, барлық ұсынысты шартты 
түрде төрт кезеңге бөлуге болады.

I кезең II кезең III кезең IV кезең
Оқу бағдарла-
масын толық 

тексеру. Қажетсіз 
білімнен бас тарта 
отырып, оларды 
өзектендіру, со-

нымен қатар білім 
берудің жаңа фор-

матын анықтау.

Білім беру мазмұ-
нына, әсіресе, 

колледждер мен 
университеттер 
деңгейінде биз-

нестің, өндірістің, 
потенциалды жұ-
мыс берушінің ат 

салысуын арттыру.

Күнделікті оқу 
процесіне VR/
AR, 3D-техноло-
гиялар, жасанды 
интеллект және 

машинамен оқыту 
секілді техноло-
гиялық шешім 

енгізу.

Білім беруді 
тереңінен және 

толық цифр-
ландыру, соның 
ішінде, цифрлы 

колледждер мен 
университеттер, 
жұмысқа тұруға 
және өз білімін, 

машығы мен 
біліктілігін растауға 
цифрлы платфор-

малар құру.
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Алғашқы қадам жасалды

Осы кезеңдерді жүзеге асыру барысында 
мектептердің, колледждер мен ЖОО ал-
дынан бәріне ортақ мынандай кедергілер 
кездеседі: білікті мамандар жетіспеушілі-
гі, қазіргі қызметкерлер кертартпалығы, 
әлсіз материалдық-техникалық база, 
білім берудің бюрократияға толы жүйесі.

Аталған кедергілерді жою үшін кешенді тәсіл 
қажет: барлық деңгейдегі үлкен академиялық 
еркіндік, оқытушы беделін көтеру (оның іші-
не материалдық ынталандыру да жатады), 
бизнеспен серіктестік қарым-қатынас орна-
ту, жаңа технологияны бірден енгізу (білім 
беру мекемелері оларды тұтынушылар ғана 
емес, жасаушылар да бола білуі тиіс). 

Осы жұмыс барысында анықталған барлық 
мақсатты кешенді түрде жүзеге асыру бола-
шаққа бейжай қарамайтын, табысты, кәсіби, 
аса белсенді қазақстандық азаматтарды тәр-
биелеп шығаруға қабілетті тиімді білім беру 
жүйесін құруға мүмкіндік береді. 

Біз бұл бастама қазіргі білім жүйесінен Жаңа 
Қазақстанның жаңа жүйесіне өту жолындағы 
«жетіспейтін аралықты» толықтыруға мүмкін-
дік береді деп есептейміз. Біз индустрия өз 
даусын шығарса, ал салалық министрліктер, 
нарық пен оның қатысушылары, жергілікті 
және халықаралық қауымдастық, шешім қа-
былдауға жауапты тұлғалар мен мүдделі та-
раптар осы дауысты ести білсе екен дейміз.
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RAPID FORESIGHT САРАПШЫЛАРЫНЫҢ ПІКІРІ

Думан Айтмағамбетов,
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ стратегиялық 

даму жөніндегі проректоры:

Әсел Аймұшева,  
Назарбаев университеті Жоғарғы бизнес мек-

тебі түлектері ассоциациясының директоры:

Сапура Жолдасбаева,   
«Назарбаев зияткерлік мектебі» ААҚ Педаго-
гикалық шеберлік орталығының сарапшысы:

- Меніңше, қазіргі таңда бізге білім беру 
жүйесіне үнемі реформаны қажет ететін 
сала ретінде қарым-қатынасымызды өзгерте 
білген маңызды. Білім беру жүйесі жылдам 
нәтиже бермейді. Сондықтан, белгілі бір 
реформалар бағытын алып, жолай кездескен 
қиыншылықтар мен бірден байқала қой-
маған нәтижелерге қарамастан, сол бағыт-
тан айнымау керек.

- Бүгінде қазақстандық білім жүйесін халық-
аралық стандарт пен үлгіге сәйкестендіре 
отырып, әлем бойынша барынша бәсекеге 
қабілетті және мойындалатын жүйе жасау 
маңызды. Бұл сондай-ақ бар күшімізді салып 
жемқорлықпен күресіп, білім берудегі ака-
демиялық әділдік пен этиканы алға тартып, 
басқару органы мен оқытушыларды ай-
мақтық ЖОО жұмыс істеуге ынталандырып, 
білім беру саласының көшбасшыларымен 
серіктестік құрып, олардың технологияла-
ры мен тәжірибесін белсенді түрде қолдана 
білуіміз керек деген сөз.

- Жыл сайын мектептерде педагогтардың 
қай мамандығы көбірек сұранысқа ие екенін 
бақылау қажет. Осы бақылаудың нәтижесіне 
орай, педагогикалық ЖОО мен колледждерге 
сәйкесінше мамандықтарға абитуриенттер 
жинақтаған дұрыс. Бес жылға алдын-ала 
есеп жүргізілуі тиіс. Мысалы, қазіргі таңда 
мектептерде физика, химия, информатика 
пәндерінің мұғаліміне деген сұраныс жоға-
ры. Ал енді қазақ тілі мен әдебиеті мұғалімі  
сұранысты толық қанағаттандырады. Сон-
дықтан, тұрақты түрде талдау жасап, алдағы 
жылда педагогикалық мамандықтарға қа-
былдауды қайта қарастырған дұрыс шығар? 
Сонымен қатар, педагогикалық ЖОО мен 
колледж жас түлектерінің алдағы 1-2 жыл-
да мектептегі жұмысын қадағалауды талап 
етуге болады. Олар өз маманының сапасына 
жауап бере білуі керек.
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Әсел Ибентаева,  
Астана қ., Назарбаев зияткерлік мектебі CAS 
(Creativity, Activity, Service) бағыты бойынша 

үйлестіруші (IB):

Әзиз Есжанов, 
Шымкент қаласындағы тұңғыш IT-HUB 

«SIFRO» негізін қаласушы:

Есмағзам Исмұханов, 
Астана қаласы №54

мектеп-лицей директоры:

- Білім берудегі күрделі мәселенің бірі – оқу 
бағдарламасының көлденең құрылуы, яғни 
білім алушының мектептен колледжге және 
университетке біртіндеп өтуі. Олардың әр 
сатыда алған машығы мен білімі бірыңғай 
жүйеге жинақталуы тиіс. Біз мектеп штатына 
жеке бірлік – кәсіптік бағдарлаушы енгізуді 
ұсынамыз. Бұл маман оқушыларға маман-
дық таңдауда және университетке түсуде 
көмектесіп, бағыт берумен ғана шектелмей, 
сонымен қатар болашақта еңбек нарығын-
да қажет болатын өзекті машық пен білімді 
игеруде негізгі көпірге айналады.

- Біріншіден, барлық ниет білдірушіге бірдей 
білім алу мүмкіндігін ұсына білу керек. Жаңа 
технология мен аралас оқытудың арқасында 
шалғай және аз қамтылған мекемедегі білім 
алушының сапалы білім алу мүмкіндігі арта 
түседі.
Екіншіден, ТжКБ (орта арнайы білім) жүйе-
сінің өзін өзгерту қажет: студенттерді қысқа 
мерзім ішінде әрі барынша сапалы оқытып 
шығаратын сертификат орталығын дамыту. 
Колледжде экономикалық және гуманитар-
лық мамандық мөлшерін қысқартып, жұмыс 
мамандығын қалдырған абзал.

- Реформаның маңызды элементі – барлық 
мемлекеттік мектепке қызметақы жүйесін 
енгізу. Сынып жетекшілік үшін жалақыны 
өсіру қажет, себебі оқушы мен ата-анаға 
қатысты жұмыстың бәрін солар атқарады. 
Оқушының 11-12 жыл ішінде мектепке дұрыс 
келіп-кетуі де сол сынып жетекшілерге 
байланысты. Сонымен қатар мектеп дирек-
торының құзыретін ескере отырып, оларға 
жүктелетін функциялық міндетті қайта қарау 
қажет. Бұл үшін мектептің топ менеджменті: 
директор, меңгеруші үшін нақты оқыту кур-
сын ұйымдастыруға болады.



50Қазақстандық білім беру жүйесіндегі
өзгерісті бақылау – индустрия үні

M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

RAPID FORESIGHT САРАПШЫЛАРЫНЫҢ ПІКІРІ

Олег Мецик, 
«ҚР жаңа мамандықтар мен мұнай-газ және 

энергетика саласының құзыреті атласы» 
жобасының басшысы:

- Меніңше, педагогтар үшін өндірістік тәжіри-
бе құрып, оны белсенді түрде іске қосу қажет. 
Жүргізілген сауалнама нәтижесіне сай, пе-
дагогтардың тек 1,5% бизнеспен тікелей жұ-
мыс жасаған. Олардың тек бірен-сараны өз-
дері оқытатын салаға және ғылымға қатысты 
өнеркәсіпте болған. Ал өндірісте тәжірибе 
алған оқытушы білім беру және өз бағдарла-
масын бейімдеу сапасын бірнеше есе арт-
тыра алар еді. Мұндай шара көп уақыт және 
білім шығындамай-ақ жылдам нәтиже береді.
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M.E.T.A СТИЛІНДЕ
БІЛІМ БЕРУ

әдісі

ЖОБАНЫ BCPD LTD ӘЗІРЛЕДІ

Қазақстан экономикасының қажеті-
не сай адам капиталын дамыту мақ-
сатында BCPD нарықта алты жылдан 
астам уақыт бойы жұмыс істеп келеді. 
Біз кәсіби маман, сондай-ақ орта, жоғарғы 
және жоғарғы оқудан кейінгі деңгейдегі жас 
ұрпақты дайындауға бағытталған көптеген 
жоба мен бағдарламаны жүзеге асырдық. 
Сонымен қатар BCPD әлеуметтік маңызы 
бар білім беру, соның ішінде қазақстандық 
жастарды дамытуға ат салысатын жобалар-
ды қолдауға жүйелі түрде жұмыс жүргізеді.

«Қазақстанда білім беруді өзгертуге қа-
тысты бастама – индустрия үні» форсай-
ты Peremena.media қатысуымен әзір-
ленді. Бұл бала білімі мен тәрбиесінде білім 
беру реформаларының сараптамасындағы 
тәжірибеге сай трендке, оқушыларға білім 
беру курсын өткізуге, сондай-ақ STEAM-фе-
стиваль және танымал ғылыми лекторий 
ұйымдастыруға маманданған медиа. Біз 
қазақстандық білім жүйесінде жаңа білім 
парадигмаларын әзірлеуге ат салысамыз 
және ата-анаға барлық нюансты түсінуге 
көмектесеміз.

Байланыс:
     info@bcpd.aifc

     @bcpd_aifc

Жоба командасы:

Эльмира Обри
Айжан Мәдіходжаева
Дия Батенова
Әсем Әбдінұрова
Жанна Ибраева
Дильда Исмаилова
Мерей Лусеро
Әлішер Ахметов
Жанат Қазбекова
Динара Мұхамедия


