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АЛҒЫСӨЗ
Сіздің қолыңызда білім беру саласы туралы маңызы зор басылым. Білім және
ғылым министрлігі 12 жыл бойы атқарылған жұмыстар, жетістіктер,
сын-тегеуріндер мен алған сабақтарын қорытындылап келеді. Әлем елдерінің
тек жартысы ғана осындай басылым дайындайды, Қазақстан солардың
қатарында. Себебі, еліміз білім беру саясатының ашықтығына және
дәлелділігіне мүдделі.
Ұлттық баяндама қамтитын 2017 жыл несімен есте қалды? Өткен жыл оқиғаларға
толы болды. Елімізде алдыңғы жылдары белгіленген жоспарлар жалғасын тауып
жатыр. Шартты түрде өткен жылды «мектеп жылы» деп атауға болады. Білімнің
бұл деңгейінде бастамалар, талқылаулар және пікірталастар бәрінен көп болды.
Келер жыл жоғары білім сапасын арттыруға жаңа серпін бермек.
Өткен жылғы оқиғаларға ой жүгіртсек, алдымызда қаншалықты көп істің, алуан
қиындықтардың, объективті және сыңаржақты стереотиптердің тұрғанын
түсінеміз. Әрқайсымыз күн сайын денсаулық сақтау, мәдениет және білім беру
саласындағы қызметтерді пайдаланамыз. Егер орташа қазақстандықтың 13-15
жылдан астам уақыт бойы оқитынын, одан кейін сонша уақыт білім саласына атаана ретінде қатысатынын ескерсек, білім беру жүйесінің тұрақты клиенттерінің
сансыз көп екенін аңғару қиын емес. Ал білім беру саласына артылатын үміттердің
қаншалықты көп екені айтпаса да түсінікті. Барлық сұраныстарды ескеру мүмкін
емес, қалай болғанда да, келіспейтіндер қалады. Олай болса, жалғыз әрі ең дұрыс
жолы - бастамаларды барынша талқылап, басым көпшілік мақұлдағаннан кейін
батыл енгізу.
Білім беру мәселелерін шешуге қоғамды қалай тарту керек, сала қандай
әлеуметтік-экономикалық жағдайда дамып жатыр, білім берудің барлық
деңгейлері бойынша қандай жұмыстар жасалды, басты назарды неге аудару
керек - осы мәселелердің барлығы қолыңыздағы Баяндамада қарастырылған.
Деректер толық болу үшін Білім беру жүйесі жөніндегі ұлттық статистикалық
жинақты қатар пайдалануды ұсынамыз. Оның толық сипаттамасы мен жүктеуге
арналған сілтемесі Баяндаманың қосымшасында берілген.

Алғысөз
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АЛҒЫС
Көптеген қатысушылары болмаса бұл Баяндаманы дайындау мүмкін емес еді.
2017 жылғы ҚР Білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық
баяндаманы әзірлеу жөніндегі топ барлық қатысушылардың қолдауын атап өтіп,
арнайы уақыт бөліп, күш-жігер жұмсағандары үшін алғыс білдіреді.
ҚР Білім және ғылым министрлігінің құрылымдық бөлімшелеріне, бағынысты
ұйымдарына, өңірлік білім басқармаларына Баяндаманы дайындауға қатысқаны
үшін алғыс білдіреміз.
Ұлттық тестілеу орталығы, Халықаралық бағдарламалар орталығы, Қаржы
орталығы, Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы, Ы. Алтынсарин
атындағы Ұлттық білім академиясы, Республикалық қосымша білім беру
оқу-әдістемелік орталығы, «Өрлеу» Ұлттық біліктілікті арттыру орталығы,
«Оқулық» Республикалық ғылыми-практикалық орталығы, «Мектепке дейінгі
балалық шақ» Республикалық орталығы, «Жастар» Ғылыми-зерттеу орталығы,
сондай-ақ Назарбаев Зияткерлік мектептері, «Кәсіпқор» Холдингі және Назарбаев
Университеті маңызды деректер ұсынды.
Біз жекелеген бөлімдерді жазу барысында білім беру мәселелері бойынша құнды
ақыл-кеңес бергені үшін С.А. Ырсалиев, А.Қ. Ибрашева, Г.К. Кусиденова,
Ж.К. Кәрімова сынды сарапшыларға алғыс білдіреміз.
Материалдарды жинауға және өңдеуге белсенді араласқан жас зерттеушілер
Д.Е. Төлешева, М.А. Таткеева және А.Е. Серікова да өз үлестерін қосты.
2017 жылғы ҚР Білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық
баяндаманы әзірлеуге әртүрлі көмек көрсеткендердің барлығына алғысымызды
білдіреміз.
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1 000 адамға шаққандағы туу коэффициенті, ‰
Балалардың мектепке дейінгі ұйымдардағы орындармен қамтамасыз етілуі,
100 орынға шаққандағы балалар саны
1 000 нәрестеге шаққандағы бала өлімінің саны, ‰
6 жасқа толмаған даму мүмкіндіктері шектеулі балалар саны, адам
1 000 адамға шаққандағы некелесу мен ажырасу коэффициенті, ‰
Ажырасу коэффициентінің некелесу коэффициентіне қатынасы
2017 ж. жас топтары бойынша жасалған суицидтер саны, адам
Өңірлер тұрғысынан Қазақстан халқының 2017 ж. ішкі өңіраралық
көші-қонының сальдосы, адам
ҚР-да 2012-2017 жж. білім беруге жұмсалған мемлекеттік шығыстар үлесінің
динамикасы, %
2017 ж. ҚР мемлекеттік шығыстарының құрылымы, %
2012-2017 жж. білімге жұмсалған ҚР мемлекеттік шығыстарының
динамикасы, млн теңге
ҚР ЖІӨ-нен білімге жұмсалатын мемлекеттік шығыстарды ЭЫДҰ жекелеген
елдерімен салыстыру, %
2016-2017 жж. халықтың білімге жұмсайтын шығыстарының құрылымы, %
Жастардың жұмыссыздық деңгейінің динамикасы, 2017 ж., %
Қазақстандағы NEET жастардың үлесі (15-28 жас), 2017 ж., %
Халықтың білім деңгейлеріне байланысты жұмыссыздық деңгейі, 2017 ж., %
Өңірлер тұрғысынан халықтың орташа еңбекақысы, 2017 ж., теңге
Білім деңгейлері бойынша орташа еңбекақы, 2017 ж., теңге
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі мен Адами капитал индексінің
арасындағы байланыс
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі мен жан басына шаққандағы
ЖІӨ арасындағы байланыс
Қала/ауыл тұрғысынан МДҰ-да желісінің және қамтылған балалар
контингентінің даму динамикасы
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдар саны және балалар
контингенті
Шағын орталықтардың саны және мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы
санына шаққандағы үлесі
Қысқа мерзімді шағын орталықтардың жалпы шағын орталықтар санына
шаққандағы үлесі, 2017 ж., %
Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың жалпы берілген
орындар санынан үлесі, 2017 ж., %
Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеуге және оқытуға
жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, 2017 ж., %
Мектепке дейінгі ұйымдардың контингенті және қамтылуы
Өңірлер тұрғысынан 1-6 жастағы балаларды қамту, %
Балаларды МДТО-мен қамту динамикасы, %
МДТО-мен қамтылған 3-6(7) жастағы балалар, %
Аналардың жұмыспен қамтылуы мен (үш жасқа толмаған кіші баласымен)
үш жасқа толмаған балаларды МДТО-мен қамтудың арасындағы
корреляция
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Өңірлер бойынша 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен
қамту, 2017 ж., %
Мектепке дейінгі ұйымдарға балалар кезегінің динамикасы, 2017 ж. адам
ЖАО-ға бағынышты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер
желісінің және контингентініңдинамикасы
ШЖМ желісінің қысқаруы, бірл.
Жас топтары және сыныптары бойынша кешкі мектеп оқушыларының
контингенті, адам
Студенттерді 2017-2021 жж. арналған НЖҚЖКДБ-мен қамту
ТжКБ мамандықтары бойынша білім алушылардың үлесі, %
ТжКБ студенттерінің саны, өңір, адам
ТжКБ контингентінің 2013-2017 жж. қозғалысы туралы мәліметтер
Дуалды оқытуды енгізуді қолдайтын халықтың үлесі, %
ТжКБ ұйымдары желісінің динамикасы, бірл.
ТжКБ ұйымдары желісінің өңірлер бойынша динамикасы, бірл.
ТжКБ ұйымдарында білім алатын студенттер саны,
оқу нысаны бойынша, адам
Меншік нысаны бойынша ТжКБ ұйымдарында білім алатын
студенттер үлесі, %
Қазақ тілінде білім алатын ТжКБ контингентінің динамикасы, адам
Кедергісіз қолжетімділікке жағдай жасаған колледждердің үлесі,
өңір, 2017 ж., %
ТжКБ-де білім алатын ЕБҚ-сы бар тұлғалар санының динамикасы, адам
ТжКБ ұйымдарында білім алатын шетелдік азаматтар санының
динамикасы, адам
Жоғары білім алуға конституциялық кепілдік беретін елдер
Оқу тілі тұрғысынан ҰБТ нәтижелері, балл
Ауыл/қала тұрғысынан ҰБТ нәтижелері, балл
Мемлекеттік білім беру тапсырысының динамикасы, бірл.
ЖОО желісінің динамикасы, бірл.
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
білім алушылар саны, адам
ЖОО меншік нысаны бойынша студенттерді қамтуы, жалпы санының %
Оқу нысаны тұрғысынан студенттер саны, мың адам
Жоғары білім беру жүйесіндегі кету себептері, 2017 ж., жалпы санының %
Қабылдау квотасы бойынша студенттердің сипаттамасы, 2017 ж., адам
Өңірлер тұрғысынан «Серпін» бағдарламасы аясында білім алатын ЖОО
студенттерінің саны, 2016, 2017 жж., адам
Дайындық бағыттары тұрғысынан түлектер саны, адам
Балабақшалардың жалпы санынан типтік және бейімделген ғимараттарда
орналасқандарының үлесі, %
Мектепке дейінгі ұйымдардың типтік және бейімделген ғимараттары,
2017 ж., бірл.
Мектепке дейінгі ұйымдарды абаттандыру көрсеткіштерінің динамикасы, %
Мектепке дейінгі ұйымдарды абаттандыру, 2017 ж., бірл.
Мектепке дейінгі ұйымдардың АКТ құрал-жабдықтарымен
жабдықталуы, бірл.
Балабақшалардағы компьютерлердің саны, 2017 ж., бірл.

Суреттер тізімі

70
71
73
73
76
82
83
84
84
86
87
87
89
89
90
91
91
92
94
96
96
98
99
101
101
102
103
105
107
108
116
117
118
118
119
120

9

2.2.7-сурет
2.2.8-сурет
2.2.9-сурет
2.2.10-сурет
2.2.11-сурет
2.2.12-сурет
2.2.13-сурет
2.2.14-сурет
2.2.15-сурет
2.2.16-сурет
2.2.17-сурет
2.2.18-сурет
2.2.19-сурет
2.2.20-сурет
2.3.1-сурет
2.3.2-сурет
2.3.3-сурет
2.3.4-сурет
2.3.5-сурет
2.3.6-сурет
2.3.7-сурет
2.3.8-сурет
2.3.9-сурет
2.3.10-сурет
2.3.11-сурет
2.3.12-сурет
2.3.13-сурет
2.3.14-сурет
2.3.15-сурет
2.3.16-сурет
2.3.17-сурет
2.3.18-сурет
2.3.19-сурет
2.3.20-сурет
2.3.21-сурет
2.3.22-сурет
2.3.23-сурет
2.4.1-сурет

10

Мемлекеттік бюджеттің мектепке дейінгі білімге жұмсалатын
шығыстар, млн теңге
Физикалық ортаның оқушылардың академиялық үлгеріміне ықпалы
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің абаттандыру түрлері
бойынша үлесі, 2017 ж., %
Жаңа модификациялы кабинеттері бар күндізгі мемлекеттік жалпы білім
беретін мектептер үлесінің динамикасы, %
Спортзалдары бар мектептердің үлесі, 2017 ж., %
Smart-мектеп
Ресурстық орталықтар және оларға тіркелген ШЖМ саны
Өңірлер тұрғысынан оқулықтармен қамтамасыз етілу, 2017 ж., %
Мемлекеттік бюджеттен мектептегі білім беруге жұмсалатын шығыстардың
динамикасы, млн теңге
ТжКБ студенттерінің жатақханалармен қамтамасыз етілуі, 2017 ж., %
Студенттерді спорт секцияларымен қамту, 2017 ж., %
Алматы қ. Универсиада-2017
Жатақханаға мұқтаждық, 2017 ж., адам
Кадрларды үш тілде даярлау, 2015, 2017 жж., бірл./адам
Жастары бойынша мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен
дағдыларын даму мониторингімен қамту, 2017 ж.
Балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму деңгейі, 2017 ж.
Мектепке дейінгі ұйымдардың мемлекеттік аттестациясы, бірл.
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдардың мемлекеттік
аттестациясы, бірл.
Қала-ауыл тұрғысынан 4-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
ОЖСБ қорытындылары бойынша мектептер көрсеткіштерінің
арасындағы айырмашылық
Өңірлік және республикалық орташа көрсеткіштер аясында «мықты»
және «әлсіз» мектептердің ОЖСБ нәтижелері
Қала-ауыл тұрғысынан 9-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
Мектеп түрлері тұрғысынан 9-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
Мектеп түрлері тұрғысынан 11-сыныптардың ОЖСБ нәтижелері
Қазақстан, білім беру ұйымының аумақтық мәртебесі бойынша
PISA-2015 нәтижелері
Колледждердің мемлекеттік аттестациясының қорытындылары, бірл.
Өңірлер тұрғысынан тәуелсіз сертификаттаудан өткен колледж
түлектерінің үлесі, 2017 ж., %
ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасуы динамикасы, %
Өңірлер тұрғысынан ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасуы, %
Колледж түлектерінің қызмет түрлері бойынша жалақылары
БСБТҚА нұсқасы бойынша Қазақстанның үздік көп бейінді ЖОО ұлттық
рейтингінің үздік 10 ЖОО, 2017 ж.
Дайындық бағыттары тұрғысынан жоғары білім ОЖСБ 2017 ж. орташа
балдары/жоғары білім ОЖСБ 2016 ж. орташа балдары
Түлектердің дайындық деңгейі тұрғысынан жалақысы, 2017 ж., теңге
Білім деңгейлері бойынша ересектердің (25-65 жас) сауаттылығы, 2016 ж.
Түлектердің дайындық бағыттары тұрғысынан жалақысы, теңге
Түлектері ең көп жалақы алатын 10 ЖОО, 2017 ж., теңге
Түлектері ең аз жалақы алатын 10 ЖОО, 2017 ж., теңге
Педагогикалық контингенттің динамикасы, адам
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«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді
және ТжКБ педагогтердің өңірлер тұрғысынан үлесі, 2017 ж., %
Педагогтердің сапалық құрамы, адам
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жоғары, бірінші және екінші санатты
педагогикалық кадрлардың үлесі, 2017 ж., %
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің жас құрамы, 2017 ж.
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің педагогикалық өтілі, 2017 ж., адам
Педагогтердың сапалық құрамының динамикасы, %
Жоғары санатты педагогтердің бөлінісі, 2017 ж., %
Жоғары және бірінші санатты педагогтердің құрамы, 2017 ж., %
ҚР педагог кадрларының жасы бойынша құрамы, 2017 ж., %
ҚР педагог кадрларының өтілі бойынша құрамы, 2017 ж.
Мұғалімдердің гендерлік құрамы, 2017 ж., %
Бір педагогке шаққандағы оқушылардың саны, 2017 ж., адам
ТжКБ жүйесіндегі ИПҚ, адам
Жалақы динамикасы, мың теңге
Өндірістік оқыту шеберлерінің саны, адам
ТжКБ жүйесінің ғылыми атақтары және магистр дәрежесі бар ИПҚ
динамикасы, адам
ТжКБ жүйесінің ғылыми атақтары және магистр дәрежесі бар ИПҚ өңірлер
тұрғысынан динамикасы, адам
Жоғары және бірінші санатты ИПҚ үлесі, %
ИПҚ үлесі, жас құрамы, %
Өңірлер тұрғысынан ТжКБ жүйесінде жас мамандардың үлесі, %
ИПҚ біліктілігін арттыру, 2017 ж., адам
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен ИПҚ саны, адам
Ғылыми дәреже тұрғысынан ОПҚ саны, адам
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен ЖОО оқытушыларының саны, адам
Сабақтар, зерттеулер жүргізу үшін шетелге барған ОПҚ саны, адам
Білім беру жүйесіндегі жалақы, теңге
ҚР Білім және ғылым министрінің қатысуымен өткен Қоғамдық кеңес
отырысы
Қамқоршылық кеңестер жұмыс істейтін жетім және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары,
2017 ж., бірл.
Қамқоршылық кеңестері бар орта білім беру ұйымдары, 2017 ж., бірл.
Қамқоршылық кеңестерін құрған орта білім беру ұйымдарының үлесі, %
Қамқоршылық кеңестер жұмыс істейтін техникалық және кәсіптік
білім беру ұйымдары, 2017 ж., бірл.
Астана қ., Қарағанды, Ақмола, Қостанай облыстары және СҚО бақылау
кеңестерінің мүшелерін оқыту, 28 тамыз 2017 ж.
Инклюзивті білім беруді регламенттейтін халықаралық және ұлттық
құқықтық актілер
ЕБҚ-сы бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуға жағдай жасаған мектепке
дейінгі мекемелер үлесі, %
Инклюзивті білім беруге жағдай жасаған жалпы білім беретін мектептердің
үлесі, %
Мектеп жасындағы ЕБҚ-сы бар балаларды ҚР БҒМ және ЖАО қарасты
ведомстволық күндізгі мемлекеттік мектептермен қамту
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Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған жалпы білім беретін мектептер
үлесі, 2017 ж.
Инклюзивті білім беруге жағдай жасаған ТЖКБ ұйымдарының саны, бірл.
«Инклюзивті білім берудің бірыңғай мониторинг жиектемесі» жобасының
таныстырылымы
Интернационалданған ЖОО-ның стратегиялық даму бағыттарының моделі
ЖОО студенттерінің елдер бойынша академиялық ұтқырлық шеңберіндегі
бөлінісі, 2017 ж., адам
Шетелдік студенттердің саны және олардың студенттердің жалпы
санынан үлесі
Шетелдік студенттердің келу елдері бойынша бөлінісі, 2017 ж., %
«Болашақ» бағдарламасы стипендиаттарының елдер бойынша бөлінісі,
2017 ж., %
«Болашақ» бағдарламасы даярлаған мамандардың әртүрлі бағдарламалар
бойынша бөлінісі, 2017 ж., адам
«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің мамандықтар бойынша бөлінісі,
2017 ж., %
«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің өңірлер тұрғысында жұмысқа
орналасуы, 2016, 2017 жж., адам
EF EPI ағылшын тілін меңгеру деңгейі рейтингінің нәтижелері, 2017 ж.
Тілдік дайындық курстардың тілдер бойынша бөлінісі, 2017 ж., %
Желілік дайындық индексінің 2016 ж. компоненттері Қазақстан және кірісі
орташадан жоғары деңгейлі елдер бойынша орташа мәннің үлгісінде
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдарда Интернетке кеңжолақты
қолжетімділіктің болуы, %
Өңірлер тұрғысынан мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерде
Интернетке кең жолақты қолжетімділіктің болуы, %
4 Мбит/с жоғары жылдамдықпен Интернет желісіне қосылған колледждер
санының арту динамикасы, %
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдардың компьютерлік
техникамен жабдықталуы, 2017 ж.
Өңірлер тұрғысынан мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің
компьютерлік техникамен жабдықталуы, 2017 ж.
«Kundelik.kz» жүйесі пайдаланушыларының көбею динамикасы
Компьютерлік және ақпараттық сауаттылық
Роботтық техника үйірмелері мен ондағы балалардың саны
Зерттеу - Саясат - Тәжірибе
ЕБҚ-ның реформаларды іске асыру деңгейін анықтау бойынша әдіснама
Қазақстанда білім алушылардың нәтижелерін бағалау жүйесі
Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін бағалаудың
көп деңгейлі жүйесі
«Өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі» интегралдық
көрсеткішінің индексі
Мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері мен дағдыларын
дамытудың индикаторлар жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары
жоғары және орташа деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі, %
А тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі білім сапасының индексі
3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту, %
Жарты күндік шағын орталықтардың мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы
санына шаққандағы үлесі, %
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4.2.5-сурет
4.2.6-сурет
4.2.7-сурет
4.2.8-сурет
4.2.9-сурет

4.2.10-сурет
4.2.11-сурет

4.2.12-сурет
4.2.13-сурет
4.2.14-сурет
4.2.15-сурет
4.2.16-сурет

4.2.17-сурет
4.2.18-сурет
4.2.19-сурет
4.3.1-сурет
4.3.2-сурет
4.3.3-сурет
4.3.4-сурет

4.3.5-сурет
4.3.6-сурет
4.3.7-сурет
4.3.8-сурет
4.3.9-сурет
4.3.10-сурет

ЕБҚ-сы бар балаларға тәрбиелеу мен оқытуға жағдай жасаған
балабақшалардың жалпы балабақшалар санына шаққандағы үлесі, %
В тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білімнің қолжетімділік
индексі
«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі
Жергілікті бюджет шығындарына шаққандағы мектепке дейінгі білім беру
шығыстарының үлесі, %
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санына
шаққандағы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша
жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар қызметкерлердің үлесі, %
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық қызметкерлерінің жалпы
санына шаққандағы жоғарғы және бірінші санаттағы педагогтердің үлесі, %
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санына
шаққандағы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша
жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар жас педагог қызметкерлердің
(30 жасқа толмаған) үлесі, %
Жаңадан ашылған орындардың жалпы санына шаққандағы жекеменшік
мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың үлесі, %
С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық ресурстардың
индексі
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы ыстық сумен қамтамасыз
етілмеген балабақшалардың үлесі, %
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы кәріздеу жүйесімен
қамтамасыз етілмеген балабақшалардың үлесі, %
Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына шаққандағы АКТ құралжабдықтарымен (дербес компьютерлер, мультимедиялық проекторлар,
сенсорлы интерактивті тақталар және дамытушы компьютерлік ойындар)
жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, %
D тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білім берудің МТҚ және
АКТ индексі
«Ресурспен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткішінің индексі
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту тиімділігінің индексі
9-сынып оқушыларының ОЖСБ орташа балы
4-сынып оқушыларының ОЖСБ орташа балы
«Алтын белгіге» үміткерлердің санына шаққандағы «Алтын белгіні» ақтаған
үміткерлердің үлесі, %
Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың жалпы санына
шаққандағы білім беру ұйымдар жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі, %
Түлектердің жалпы санына шаққандағы оқуын ары қарай жалғастырмаған
9-сынып оқушыларының үлесі, %
Түлектердің жалпы санына шаққандағы оқуын ары қарай жалғастырмаған
11-сынып оқушыларының үлесі, %
Қазақстандық оқушылардың TIMSS-2015 халықаралық зерттеуіндегі
нәтижелері, 4-сынып
Қазақстандық оқушылардың TIMSS-2015 халықаралық зерттеуіндегі
нәтижелері, 8-сынып
Қазақстандық оқушылардың PISA-2015 халықаралық зерттеуіндегі
нәтижелері
Қазақстандық оқушылардың PIRLS-2016 халықаралық зерттеуіндегі оқу
сауаттылығы бойынша нәтижелері
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4.3.11-сурет
4.3.12-сурет

4.3.13-сурет
4.3.14-сурет
4.3.15-сурет
4.3.16-сурет
4.3.17-сурет
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А тобы көрсеткіштері бойынша жалпы орта білім беру сапасының және
басқа да соңғы нәтижелердің индексі
2017 ж. күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің жалпы
санына шаққандағы инклюзивті білім беруге жағдай жасаған мектептердің
үлесі, %
Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы қосымша біліммен
қамтылған оқушылардың үлесі, %
Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы қалалық жерде
қосымша біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, %
Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы ауылдық жерде
қосымша біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, %
Оқу орындарының жетіспеушілігі, адам
Жеткізіп салуды қажет ететін балалардың жалпы санына шаққандағы
мектепке және мектептен үйге жайлы жеткізіп салумен қамтылған
оқушылардың үлесі, %
В тобының көрсеткіштері бойынша жалпы орта білімнің қолжетімділік
индексі
«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі
Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы орта білімге жұмсалатын
шығыстардың үлесі, %
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы
санына шаққандағы магистр дәрежесі бар мұғалімдердің үлесі, %
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы
санына шаққандағы жоғары және бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, %
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы
санына шаққандағы 25-34 жастағы жас мұғалімдердің үлесі, %
С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық ресурстардың
индексі
Мектептердің жалпы санына шаққандағы апаттық мектептердің саны, дана
Мектептердің жалпы санына шаққандағы сабақты үш ауысымда жүргізетін
күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің үлесі, дана
Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санына шаққандағы
асханалармен/буфеттермен қамтамасыз етілген жалпы білім беретін
мектептердің үлесі, %
Оқушылардың жалпы санына шаққандағы оқулықтармен қамтамасыз
етілген оқушылардың үлесі, %
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушылардың жалпы аз қамтылған
отбасылардан шыққан санына шаққандағы тегін ыстық тамақпен қамтылған
балалардың үлесі, %
Мектептердің жалпы санына шаққандағы 4 Мбит/сек және одан да жоғары
жылдамдықты кең жолақты Интернетпен қамтамасыз етілген мектептердің
үлесі, %
D тобының көрсеткіштері бойынша мектептегі білімнің МТБ және АКТ
индексі
«Ресурспен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткішінің индексі
Жалпы орта білімнің тиімділік индексі
ТжКБ түлектерінің жалпы санына шаққандағы үздік диплом алған ТжКБ
ұйымдары түлектерінің үлесі, %
WorldSkills Kazakhstan Ұлттық Чемпионатында алынған медальдар саны,
бірл.
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ТжКБ ұйымдары түлектерінің жалпы санына шаққандағы мемлекеттік білім
беру тапсырысы бойынша білім алып, оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы
жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі, %
Мемлекеттік колледждердің жалпы санына шаққандағы аккредиттеу
процедурасынан өткен мемлекеттік колледждердің үлесі, %
А тобының көрсеткіштері бойынша техникалық және кәсіптік білім
сапасының және басқа да соңғы нәтижелердің индексі
Типтік жастағы (14-24) жастарды техникалық және кәсіптік білім берумен
қамту, %
ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санына шаққандағы жұмыс
берушілердің қаржысы есебінен білім алатындардың үлесі, %
ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санына шаққандағы
мемлекеттік білім беру тапсырысы қаражаты есебінен білім алатындардың
үлесі, %
В тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ-нің қолжетімділік индексі
«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі
Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы ТжКБ шығыстарының
үлесі, %
ТжКБ ұйымдарының бір маманды даярлауға жұмсайтын шығыстары, мың
теңге
ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санына шаққандағы жоғары
және бірінші санатты ТжКБ оқытушыларының үлесі, %
ТжКБ ұйымдары өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы санына шаққандағы
өндірістен тартылған шеберлердің үлесі, %
С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық ресурстардың
индексі
Жатақханадан орын қажет ететіндердің жалпы санына шаққандағы
жатақхана орындарымен қамтамасыз етілгендердің үлесі, %
Мемлекеттік колледждердің оқу-өндірістік шеберханалары мен
зертханаларының жалпы санына шаққандағы заманауи оқыту
құрал-жабдықтарымен жабдықталғандарының үлесі, %
ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы технологиялық, техникалық
және ауылшаруашылық мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі
қағидаларын енгізген колледждердің үлесі, %
ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы 4 Мбит/сек және одан да
жоғары жылдамдықпен Интернетке қосылған ТжКБ ұйымдарының үлесі %
D тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ жүйесінің МТҚ және АКТ индексі
«Ресурспен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткішінің индексі
ТжКБ-нің тиімділік индексі

Суреттер тізімі
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КЕСТЕЛЕР ТІЗІМІ
1.1-кесте
1.2-кесте
1.3-кесте
1.4-кесте
1.5-кесте
1.6-кесте
2.1.1-кесте
2.1.2-кесте
2.1.3-кесте

2.1.4-кесте
2.1.5-кесте
2.1.6-кесте
2.1.7-кесте
2.1.8-кесте

2.1.9-кесте
2.2.1-кесте
2.2.2-кесте
2.2.3-кесте
2.2.4-кесте
2.2.5-кесте
2.2.6-кесте
2.2.7-кесте
2.2.8-кесте
2.2.9-кесте
2.2.10-кесте
2.3.1-кесте
2.3.2-кесте
2.3.3-кесте
2.3.4-кесте
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ҚР бойынша 2017 ж. 5-17 жастағы балалардың науқастануы
бойынша ақпарат
2011, 2013, 2015 және 2017 жж. студенттердің шет елге оқуға барудағы
ұтқырлық динамикасы
2012-2017 жж. қала/ауыл тұрғысынан халықтың білімге жұмсайтын
шығыстарының бөлінісі
Қазақстанның ЖБИ-де білім мен ғылым көрсеткіштері бойынша
ұстанымдарының динамикасы
Қазақстанның АКИ-де білім беру көрсеткіштері бойынша ұстанымдары
Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықты бағалау бойынша сауалнаманың
нәтижелері
Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылу мен жабылу мониторингі, 2017 ж.
Халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орта білім қолжетімділігінің
статистикалық көрсеткіштері
Соңғы бес жылдық салыстырудағы жетім және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардың желісі және
контингенті
Ауылдық колледждердің желісі және контингенті, 2017 ж.
Азия елдеріндегі бастауыш ТжКБ
ЖБИ 2017-2018 жж. үшіншілік біліммен қамтудың статистикалық
көрсеткіштері
Жоғары білім ұйымдары студенттерінің саны туралы мәліметтер, адам
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының
дайындық бағыттары тұрғысынан мемлекеттік тапсырыс/студенттердің
саны туралы мәліметтер, адам
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқыту бағдарламаларын
шығару, адам
Мектептердің техникалық жағдайы
Мектептердің техникалық жай-күйі, оқу ауысымдылығы, толымдылығы
Жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізудің аралық
қорытындылары
Колледждердің МТБ-ның жабдықталуы, бірл.
Колледждердің қала/ауыл тұрғысынан МТБ-мен жабдықталуы, бірл.
1 компьютерге шаққандағы студенттердің саны, адам
«Оқу ортасы мен жағдайлары» индикаторы бойынша QS Stars рейтингінің
субиндикаторлары (facilities), 2017-2018 жж.
Қазақстандық ЖОО QS әлем университеттері рейтингіндегі позициялары,
2017-2018 жж.
Универсиада-2017 жеңімпаздары
ИИДМБ негізгі бағыттары бойынша 11 базалық ЖОО зертханалар туралы
мәліметтер, 2017 ж.
Халықаралық салыстырудағы Қазақстанның бастауыш білімнен шығып
кетуінің статистикалық көрсеткіші
Өңірлер тұрғысынан жүлделі орындар
БСБТҚА және АРТА ЖОО ұлттық рейтингтерінің әдіснамасы
2017 ж. ОЖСБ бойынша ең жоғары орташа балл алған үздік 10 ЖОО

29
35
38
47
49
51
64
71
78

88
88
94
99
104

109
124
127
138
145
146
146
150
150
152
158
171
187
190
193

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

2.3.5-кесте
2.3.6-кесте
2.3.7-кесте
2.3.8-кесте
2.3.9-кесте
2.5.1-кесте
2.5.2-кесте
2.5.3-кесте
3.2.1-кесте
3.4.1-кесте
4.1.1-кесте
4.1.2-кесте
4.2.1-кесте
4.2.2-кесте
4.2.3-кесте
4.2.4-кесте
4.2.5-кесте
4.3.1-кесте
4.3.2-кесте
4.3.3-кесте
4.3.4-кесте
4.4.1-кесте
4.4.2-кесте
4.4.3-кесте
4.4.4-кесте

2017 ж. ОЖСБ бойынша ең төмен орташа балл алған 10 ЖОО
Университеттердің әлемдік рейтингтерінің әдіснамасы, 2017 ж.
QS WUR 2017/18 рейтингіндегі қазақстандық ЖОО-лар
QS EEACA 2017/18 рейтингіндегі қазақстандық ЖОО-лар
QS Graduate Employability Rankings нұсқасы бойынша ЖОО түлектерінің
жұмысқа орналасу рейтингінің Топ-10-дығы, 2017/18 жж.
Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестердің нормативтік тұрғыдан
бекітілген құзыреттерін салыстырмалы талдау
Шет елдердің қоғамдық кеңестерінің құзыреттерін салыстырмалы талдау
Ашық конкурс арқылы сайланған мемлекеттік ЖОО ректорлары туралы
мәліметтер, 2016-2017 жж.
ЕО елдеріндегі ағылшын тілінде білім беретін бағдарламалар саны,
2017 ж., бірл.
МДМ және ОДМ ерекшеліктері
2017 жылғы «Өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі»
интегралдық көрсеткіші бойынша өңірлерді саралау
2017 жылғы өңірлерде білім беру деңгейлері бойынша
тиімділік индексінің рейтингі
Мектепке дейінгі білім беру сапасының көрсеткіштері
Мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігі көрсеткіштері
Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің көрсеткіштері
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы апаттық жағдайдағы
балабақшалардың саны, бірлік
Жалпы орта білім беру сапасы және басқа да соңғы нәтижелердің
көрсеткіштері
Жалпы орта білімнің және қосымша білімнің қолжетімділік көрсеткіштері
Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің және ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың (АКТ) көрсеткіштері
Білім сапасының және басқа соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
ТжКБ қолжетімділігінің көрсеткіштері
Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің және ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың (АКТ) көрсеткіштері

Кестелер тізімі

193
194
196
197
199
242
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258
301
319
330
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344
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350
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382
386
390

17

КІРІСПЕ
1990 жылы «Баршаға арналған білім» - Education for all деп аталатын жаһандық
қозғалыс құрылды. Сол кезде бүкіл әлем негізгі қоғамдық игілік - білім алудағы
теңсіздік жайында ойлана бастады. Бұл игілік, сөз түбірінде тұрғандай, адамдарды
білімдар етеді, яғни, адамдарды қалыптастырады. Біздің өміріміздегі қиындықтар
материалдық жағдайға емес, рухани әлемге байланысты екендігі көптен келе
жатқан белгілі түсінік.
БАБ тұжырымдамасына сәйкес білім беру - тіршілікті сақтап қалу үшін, тұрмыс
жағдайының және кейінгі ұрпақ өмірінің сапасын арттыру үшін өзгеру, өз білімін,
құндылықтарын, іс-әрекеті мен өмір салтын өзгерту деген сөз. Бұл тұжырым үш
Дүниежүзілік білім форумында бекітіліп, кейін расталған - Джомтьен (1990), Дакар
(2000) және Инчхон (2015).
Білімнің өмірлік маңызына қосымша мысал келтірелік. ЮНЕСКО деректері
бойынша, егер табыс деңгейі төмен елдерден әрбір оқушы мектепті базалық оқу
дағдыларымен аяқтаса, 171 млн адамды кедейліктен құтқаруға болады. Егер бұл
елдерде барлық аналардың бастауыш білімі болса, 1,7 млн баланы, орта білімі
болса, 12,2 млн баланы даму тежелуінен құтқаруға болар еді.1
Адамзат өзінің дамуының айтарлықтай қолайлы дәуірінде өмір сүріп
жатқанымен, әлі де БАБ-тың көптеген мақсаттарына қол жеткізе алмады. 2015 ж.
БҰҰ Бас ассамблеясы 17 Орнықты даму мақсаттарын бекітті. Бұдан бұрын әрекет
еткен Мыңжылдық даму мақсаттарына қарағанда, елдер дамуының барлық
маңызды аспектілері бойынша даму мониторингінің анағұрлым нақты жаһандық
жүйесі құрылды. «Кедейлікті жою», «аштықты жою», «жақсы денсаулық пен әлауқат» сияқты елеулі мақсаттардан кейінгі 4-ОДМ болып «сапалы білім»
анықталды. Бұнымен әлем елдері сапалы адами капиталсыз, оның басты көзі білімсіз орнықты дамудың мүмкін емес екенін тағы бір рет растады.
Қазақстан Республикасында Президент Н.Ә. Назарбаев өзінің халыққа алғашқы
жолдауында былай деген: «жетекші фактор - бұл адамдардың өздері, олардың
еркі, энергиясы, табандылығы, білімі. Бұл «алтын кілт» бізге өркендеу мен
тәуелсіздіктің есігін ашуға мүмкіндік береді». Араға 20 жыл салып Елбасы
«Қазақстанның үшінші жаңғыруы: жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Жолдауында
білім елдің экономикалық дамуының жаңа моделінің орталық буыны болу керек
екенін тағы бір атап өтті.
Бұл баяндама қоғам мен мемлекетті білім беру жүйесінің жай-күйі және оның
қызметінің тиімділігі туралы объективті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін 2006
жылдан бері жыл сайын жарияланады. Ұлттық баяндама авторлары оны өзекті
әрі пайдалануда барынша ыңғайлы етуге тырысты.
1
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Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

Білім деңгейлері туралы дәстүрлі ақпарат келесі бес аспект бойынша сараланды:
қолжетімділік пен теңдік, оқыту жағдайы мен ортасы, сапа мен тиімділік, ұстаздар
және қоғамдық бақылау. Кейбір мемлекеттік басымдықтарға ерекше көңіл бөлу
керек болғандықтан, қосымша «Басты назарда» тарауы енгізілді. Оқырманға
ыңғайлы болуы үшін азатжолдардың көбі жалпы түйінді ойды білдіретін тезистен
басталады.
ҚР білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндаманың төрт
бөлімінің әрқайсының мазмұнына тоқталайық. «Қазақстан білім беру жүйесінің
әлеуметтік-экономикалық және халықаралық контексі» атты 1-тарауы білім
беруге ықпал ететін контекстік факторларды зерттеуге бағытталған. Оларға
әлеуметтік, демографиялық, көші-қон және экономикалық факторлар жатады:
туу көрсеткіштері, бала өлімі, ажырасу, некелесу, суицидтер, балалардың
науқастануы және мемлекеттік шығыстар. Білім деңгейлері бойынша және
жылдар динамикасында ҚР халқының жұмыссыздығы мәселесіне жіті назар
аударылады. ҚР-дың халықаралық рейтингтерге кіруі туралы ақпарат еліміздің
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіндегі позициясын көтеру қажеттілігімен
байланыста ұсынылады.
«Білім беру деңгейлерінің даму параметрлері» атты 2-тарауда жоғарыда
аталған бес аспектке сәйкес барлық білім беру деңгейлері бойынша негізгі
ұғымдар мен деректер жан-жақты түсіндірілген. 2017 жылдан бастап мектеп
жасына дейінгі балалардың қабілеті мен дағдыларының даму деңгейін
бақылау бойынша индикаторлар жүйесінің енгізілуі МДТО саясатының
назарын сандық көрсеткіштерден сапалық көрсеткіштерге ауыстырды. 2017 ж.
5 желтоқсанда 4-сынып оқушыларының мәтінді оқу және түсіну сапасын
анықтайтын PIRLS халықаралық зерттеуінің нәтижелері жарияланды, бұнда
Қазақстан алғаш рет қатысып, 50 елдің ішінде 27-орынға ие болды.
Қазақстандық оқушылардың нәтижесі (536 балл) Германия, Канада, Австрия
оқушыларының көрсеткіштерімен шамалас болып шықты. 2017 ж. «Баршаға
арналған тегін ТжКБ» жобасы іске қосылды, ол еңбек нарығы мен білім беру
саласының өзара белсенді әрекеттесуіне негіз болды, соның арқасында
5 жылда алғаш рет ТжКБ контингентінің азаюы тоқтатылды. Сондай-ақ,
2017 ж. ағымдағы орталықтандырылған басқару моделінен ЖОО-лардың
дербестігін кеңейтуге негізделген жаңа модельге өтумен есте қалды. Тұңғыш
рет ЖОО-лардың академиялық және басқару еркіндігін кеңейту бойынша заң
жобасы қабылданды. 2017 ж. мемлекет пен азаматтық қоғамның білім беру
саласында өзара әрекеттесу механизмі ретінде қоғамдық бақылауды күшейту
үшін білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын және оны
сайлау тәртібін ұйымдастырудың Типтік қағидалары бекітілді. Бұдан басқа,
бұл бөлімде ҚР колледждері мен ЖОО-лары түлектерінің дайындық
бағыттары мен мамандықтары бойынша орташа айлық еңбекақысының

Кіріспе

19

талдауы келтіріледі, сондай-ақ ҚР білім алушыларының жас топтары бойынша
денсаулық көрсеткіштері де баяндалған.
«Басты назарда» деп аталатын 3-тарау өзекті әрі егжей-тегжейлі қарастыруды
талап ететін мәселелерге арналған. Оларға білім беру жүйесінің инклюзивтілігі,
жоғары білім беруді интернационалдандыру, білім беру жүйесін цифрландыру
және білім берудің 2030 ж. дейінгі жаһандық күн тәртібі жатады. 2017 ж. ҚР-да
барлық оқу деңгейлерінде ЕБҚ-сы бар балаларды қолдайтын кешенді шараларды
қабылдауға бағытталған инклюзия саясатын ілгерілету мақсатында Инклюзивті
білім берудің бірыңғай мониторинг жиектемесі әзірленді. Жоғары білім беруді
интернационалдандыру аясында халықаралық ынтымақтастықты кеңейту
саласында ұлттық саясаттың және әлемдік аренада отандық ЖОО-лардың
беделін арттырудың ерекшеліктері ұсынылған. Цифрлық жүйеге көшірудің оң
динамикасы байқалды. ДЭФ 2016 ж. Желілік дайындық индексін (Networked
Readiness Index) анықтаған, бұнда Қазақстан әлемнің 139 елінен 39-орынға
көтерілді. Білім берудің цифрлық контенті және білім беруді басқару
цифравизациясы қарастырылды. Білім берудің 2030 ж. дейінгі жаһандық күн
тәртібін зерттегенде 2000-2015 жж. арналған білім беру саласындағы
Мыңжылдық даму мақсаттарының нәтижелері берілді, барлық елдердің
17 ОДМ-ды іске асыру әдіснамасы және білім беру саласында орнықты дамудың
Қазақстанда әрекет ететін қағидалары мен тәсілдері сипатталды.
«Өңірлік білім беру жүйелерінің рейтингі» тақырыбындағы 4-тарауда әрбір
білім беру деңгейі тиімділігінің интегралдық индексі ұсынылған. Ол 4 топтың
49 көрсеткіші бойынша есептелді (білімнің сапасы мен қолжетімділігі, қаржылық
және кадрлық ресурстар, материалдық-техникалық қамтамасыз етілу және АКТ).
4-сынып оқушыларының PIRLS-2016 зерттеуіне қатысу нәтижелері енгізілді,
мектепке жасына дейінгі балалардың қабілеті мен дағдылары дамуының
индикаторлар жүйесі пайдаланылды. Осының барлығы әрбір өңірдің тәуелсіз
бағасын шығаруға мүмкіндік берді.
Ұлттық баяндама Қазақстанның білім беру жүйесін дамытуға мүдделі жандардың
барлығына арналады. Ол білім беру жүйесі қызметкерлерін, халықаралық
сарапшыларды, ата-аналар қауымын, бұқаралық ақпарат құралдарын және
халықтың әртүрлі әлеуметтік топтарын Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің
жай-күйі мен қызмет нәтижелері туралы кеңінен ақпараттандыруға арналған.
Баяндама қысқа және ұзақ мерзімді перспективада ұлттық және институционалдық
стратегиялық шешімдер қабылдауға негіз бола алады. Ол білім беру саласында
болып жатқан өзгерістерді анықтап қана қоймай, сондай-ақ ҚР-дың қойған
міндеттеріне қол жеткізудегі прогресінің динамикасын да өлшейді, білім беру
стратегияларын және бастамаларын іске асырудың концептуалдық аспектілерін
анықтайды.
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1-ТАРАУ
Қазақстан білім беру жүйесінің
әлеуметтік-экономикалық
және халықаралық контексі

Қысқаша түйіндеме
• Білім - оқыту процесі мен мемлекеттік саясаттың бір бөлігі, cондықтан оған
жеке тұлғаның әлеуметтенуінің жалпы контекстін құрайтын көптеген
факторлар әсер етеді.
• Қазақстанның көптеген дамыған елдерден ерекшелігі - білім беру саласына
жұмсалатын шығындардың көбі инфрақұрылыммен байланысты, оған
себеп - демографиялық және көші-қон мәселелері.
• Толыққанды педагогикалық процесс кезінде адам тұлғасы жан-жақты,
яғни танымдық, эмоциялық және физикалық тұрғыдан дамиды.
• Физикалық саулық көбіне білім алушылардың аурушаңдығымен
сипатталады, ал аурулардың себептері мен түрлері білім алушылардың
денесін шынықтырудың маңызды бастауы болып табылады.
• Нысаналы топтағы суицидтік жағдай - білім алушылардың психикалықэмоциялық жай-күйінің және дәрігерлер, педагогтер мен психологтердің
жұмысындағы бағдардың маңызды көрсеткіші.
• Ата-ананың екеуінің де бала тәрбиесіне көңіл бөлуі оқыту процесіне едәуір
ықпал етеді, осыған байланысты некенің беріктігі мен ажырасу үрдісі барлық деңгейлерде ескерілуге тиіс маңызды фактор.
• Соңғы жылдардың туу коэффициентінің көрсеткіштері төмендей бастады,
2017 ж. 1 000 адамға шаққанда 21,64 нәресте болды, бұл 2014 жылғы
ең жоғарғы туу көрсеткішінен 6%-ға төмен болды.
• Соңғы жылдары ажырасудың көбеюі мен некелесудің азаюы байқалады.
2017 ж. ажырасу коэффициенті мен некелесу коэффициентінің арақатынасы
0,39 болды, тәуелсіздік жылдарында мұндай жоғары көрсеткіш екінші рет
болып тұр.
• 2017 ж. 1 000 нәресте дүниеге аман-есен келсе шамамен 7,63 бала шетінеп
кетті. Бұл - тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Бұдан
медициналық қызметтер сапасы мен қолжетімділігінің артқанын байқауға
болады.
• Мектептер, колледждер мен ЖОО-лар контингентіне АІЖ аурулары кеңінен
таралған.
• 2017 ж. ішкі көші-қон процесіне 930 820 адам қатысты, олардың үштен бір
бөлігі (328 382 адам) өңірлер арасында көшті. Көші-қон нәтижесінде Астана
және Алматы қалаларында оң сальдо орнады. Ақмола облысынан басқа
өңірлердің бәрінде тұрғындар санының азаюы тіркелді.
• Ең жоғары теріс сальдо Жамбыл, ОҚО, ШҚО, Алматы және Қарағанды
облыстарында, ең төмені - еліміздің барлық батыс өңірлерінде: Атырау,
Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында және БҚО-да.
• Өңіраралық көшіп-қонуға қатысушылардың көбі (61%) мектеп жасындағы
балалар (7-15 жас) болып шықты. Әрбір көшкен 10 адамға 6 баладан келеді.
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• Үлкенді-кішілі қалаларға көшіп-қонудың оң сальдосы (ішкі және сыртқы)
урбанизация үрдісін айқындай түсті және 24 876 адамды құрады.
• Бес жылда алғаш рет білімге жұмсалатын шығындардың үлесі халықаралық
шектен төмен түсіп, 14,8%-ды құрады, дегенмен, білім саласы мемлекеттік
қаржыландырудың қомақты үлесі тиетін екінші сала болып табылады.
• Қазақстанда ЖІӨ-нен білімге жұмсалатын шығындардың үлесі 3,5%-ды
құрады (ЖІӨ 53 101 млрд теңге). Бұл - ЭЫДҰ орташа мәнінен төмен, алайда
Германия және Жапония сияқты елдермен шамалас.
• Жыл сайын халықтың білімге жұмсайтын шығындарының үлесі төмендеп
барады. Егер 2012 ж. білімге жұмсалатын шығындар үлесі 3,88%-ды құраса,
2017 ж. бұл мән 3,14%-ға дейін төмендеді. Шығындардың төмендеуі қалада
да, ауылда да байқалды.
• Білімге жұмсалатын халық шығындарының жартысына жуығы (48,3%) мектепке дейінгі және жоғары білімнің төлемақысы.
• Қазақстанда соңғы 17 жылда халық жұмыссыздығының ең төмен
рекордтық деңгейі тіркелді. Жұмыссыздар саны 338,5 мың адамға, 4,9%-ға
дейін қысқарды.
• Қазақстанда жастардың жұмыссыздық деңгейі халықаралық мәннен
3,5 есе төмен. Соңғы 17 жылда 15-24 жастағылар арасында жұмыссыздық
5 есе, 15-28 жастағылар арасында 4,4 есе төмендеді.
• Соңғы 15 жылдағы NEET жастарының деңгейі ең төмен. Олардың үлесі
8,7%-ды құрады, бұл ЭЫДҰ бойынша орташа мәннен 1,5 есе төмен.
• Халықтың орташа айлық еңбекақысы 150 827 теңге болды. Атырау
облысында - 264 597 теңге (республикалық орташа еңбекақыдан 1,8 есе
жоғары). Жамбыл облысында - 100 536 теңге (1,5 есе төмен).
• 2017 ж. Қазақстан ЖБИ рейтингінде 2016 жылмен салыстырғанда 4 қатар
төмендеп, 57-орынға түсті.
• Қазақстан ЖБИ-2017 рейтингінде бастауыш біліммен қамту көрсеткіші
бойынша 118-орыннан 4-орынға көтерілді (+114).
• АКИ-2017 рейтингінде Қазақстан адами капиталы жоғары деңгейлі 30 елдің
қатарында орнын тұрақты ұстап тұр (130 елдің ішіне 29-орын).
• АКИ-2017 рейтингінде Қазақстан «потенциал» субиндексі бойынша
2-орынды, «даму» субиндексі бойынша - 45-орынды иеленді.
• Білім адамдардың көпшілігіне (білім алушылар, ата-аналар, педагогтер)
қатысты сала болғанына қарамастан, жемқорлық дәрежесі бойынша
14 саланың ішінде төртінші орында тұр.
• Білім саласын жемқорлық жайлаған деп санайтын Қазақстан халқының
үлесі - 55%, бұл Ресей (72%) және Қырғызстан (82%) көрсеткіштерінен
анағұрлым төмен.
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Демография
Қазақстанның тәуелсіздік жылдарындағы туу көрсеткіштерінің динамикасы
бірде азайып, бірде көбейіп, соңғы онжылдықта біркелкі сарынға түсті.
Тәуелсіздіктің бірінші онжылдығында елімізде туу көрсеткіштері тұрақты түрде
төмендеп отырды (1.1-сурет). 1991 ж. туу коэффициенті 1 000 адамға шаққанда
22,18 нәрестені құраса, 1999 ж. бұл мәннің үштен бірі қысқарып, шекті төмен
белгіге дейін жетті - 14,57. Жаңа мыңжылдықта демографиялық өсім басталды,
2008 ж. қарай 1 000 адамға шаққанда 22,75 нәрестеге дейін жетті, осылайша
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы туу деңгейінен асып түсті. Кейінірек халық
әл-ауқатының жақсаруына қарай2 туу деңгейі 22 және 23 адам аралығында болды
және 2014 жылға қарай барлық кезеңдегі максималды мәнге жетті - 23,1. Алайда,
кейін демографиялық өсім көрсеткіштері біртіндеп төмендей бастады. 2017 ж.
туу коэффициенті 1 000 адамға шаққанда 21,64 нәрестені құрады, бұл 2014 жылғы
туу көрсеткішінен 6%-ға төмен.
1.1-СУРЕТ
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Туу көрсеткіштерінің қарқынды өсуінің арқасында ҚР білім беру жүйесінің
барлық деңгейлері 2017 ж. бастап контингенттің азаю сатысынан біртіндеп
көбею сатысына өтіп жатыр. Демографиялық өзгерістердің контингент санына
ықпалы әрбір білім деңгейінде нақты уақыт мерзімінде көрініс табатыны белгілі.
2000 жылдар басындағы туу көрсеткіштерінің өсімі мектепке дейінгі тәрбие мен
Астана: «АТО» АҚ, 2017. - 481 б. ҚР білім беру жүйесінің Қазастан тәуелсіздігі жылдарындағы жай-күйі және
дамуы туралы Ұлттық баяндама.
2
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оқыту (МДТО) контингентінен, 2010 ж. бастап мектеп оқушыларының құрамынан
көріне бастады, 2017 ж. төрт білім деңгейіне де контингенттің жаппай көбеюіне
әкелді. Осылайша, мектепке дейінгі ұйымдарда балалар саны 2003 жылдан
2017 жылға дейін 5,5 есе, яғни 156 мыңнан3 862 мың адамға дейін артты
(2.1.1-сурет). Мектеп контингенті 2012 ж. бастап арта бастады және 2017 жылға
дейін 2 704 мыңнан 2 972 мың оқушыға дейін жетті (2.1.14-сурет). Техникалық және
кәсіптік білім (ТжКБ) жастар арасында кең таралған болмаса да, 2000 жж.
туу көрсеткішінің артуының арқасында, 5 жылда алғаш рет бұл деңгей контингенті
санының азаюы тоқтады (2.1.20-сурет). Еліміздің ЖОО-ларындағы бакалавр
студенттерінің контингенті соңғы үш жылда 36 840 адамға артты (2.1.7-кесте).
Осылайша, туу коэффициенті - контингенттің болжамды динамикасын анықтауға
мүмкіндік беретін бастапқы көрсеткіштердің бірі. Соңғы жылдардың
туу көрсеткіштеріне қарап, алдағы бірнеше жылда МДТО контингентінің қазіргі
көрсеткіштері өзгеретінін, сонымен қатар орта, техникалық және кәсіптік, жоғары
білім деңгейлерінде білім алушылар санының нақты өсімін күтуге болады.
Контингентті болжағанда, туу коэффициенті жалғыз индикатор болмауы тиіс,
өйткені ол бір жылда туылғандардың санын ғана көрсетеді. Жекелеген білім
деңгейі контингентінің саны, әдетте, барлық оқу мерзіміндегі бүкіл білім
алушылардың жиынтығымен анықталады. Сондықтан басқа да демографиялық
және көші-қон көрсеткіштерінің динамикасын ескерген жөн.
«Балапан» бағдарламасы іске қосылғалы бері мектепке дейінгі ұйымдар
желісінің арту тренді 12 жылда алғаш рет ел бойынша орташа есеппен халық
сұранысынан артық орындар санының ашылуына әкелді. Бағдарлама іске
асырылған мерзімде мектепке дейінгі ұйымдар желісінің жылдық өсімі 5,8%-ды
құрады. Нәтижесінде, балалардың МДТО ұйымдарында қолжетімділік деңгейі
едәуір атты. Осылайша, 2017 ж. республика бойынша 3-6 жастағы балаларды
қамту 90,5%-ды құрады, бұл - 2010 ж. көрсеткіштен 35,5%-ға жоғары. Сонымен
қатар, 2005 және 2016 жж. аралығында 100 орынға орташа есеппен 105,6 бала
келсе, 2017 ж. бұл мән 96,1-ге дейін азайды (1.2-сурет). Қысқасы, орташа есеппен
республика бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда бос орындар қалып отырды,
негізі, қарастырылып жатқан мерзімде контингент іс жүзінде шамамен екі есе
артқан болатын. Осылайша, мектепке дейінгі ұйымдар нарығында орындар
ұсынудың қарқыны оларға деген сұраныстың қарқынынан басым түсті.

Астана: «АТО» АҚ, 2017. ҚР білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы ұлттық баяндама. Қазақстан
тәуелсіздігінің жылдарында)
3
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Сондай-ақ, бос орындар шығуының тағы бір ықтимал себебі ретінде, мектепке
дейінгі ұйымдарға қарағанда, жекеменшік дамытушы орталықтарды
және/немесе үйде өз бетімен тәрбиелеу мен оқытуды артық көрген ата-аналар
үлесінің артуын атауға болады.
=

1.2-СУРЕТ
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Қазақстанда туу көрсеткіштері артып келеді, ал бала өлімінің деңгейі тұрақты
түрде төмендеуде. Тәуелсіздік жылдарында бала өлімі коэффициенті ел
бойынша 3,5 еседен көп төмендеді (1.3-сурет). Болжамды деректер бойынша,
2017 ж. жаңа туған 1 000 нәрестеге бала өлімінің 7,63 жағдайы тіркелді.4 Бұл тәуелсіз Қазақстан тарихындағы ең төмен көрсеткіш. Әлем деңгейінде де балалар
өлім-жітімін төмендету бойынша едәуір жетістіктерге қол жеткізілді. 1990 жылдан
2016 жылға дейін бала өлімі коэффициенті 49%-ға төмендеді: 1 000 нәрестеге
шаққанда 37-ден 19-ға дейін.5 Бала өлімінің қысқаруы медициналық қызмет
сапасы мен қолжетімділігінің артуына да айтарлықтай тәуелді. Демек,
медициналық қызмет сапасы мен дәрігерлердің біліктілік деңгейі неғұрлым
жоғары болса, балалар арасындағы өлім-жітім соғұрлым төмен болады.5
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің статистика комитеті. https://stat.gov.kz
UNICEF (2018). Every Child Alive: The urgent need to end newborn deaths. https://data.unicef.org/wpcontent/uploads/2018/02/Every-Child-Alive-report_FINAL-1.pdf
4
5
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Медициналық және клиникалық жетістіктер ауытқулармен, жарақаттармен
және басқа да аурулармен туған балалардың өмірін сақтап қалуға және
ұзартуға мүмкіндік береді.6 Сол себепті даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың
саны жыл сайын артып барады, негізінен, сөйлеу, зият, есту, көру кемістігі,
психикалық ауытқушылық және т.б. 2017/2018 оқу жылы республика бойынша
ерекше білім беру қажеттілігі бар (ЕБҚ) 6 жасқа толмаған балалар саны 46 720
болды. Бұл 2015 ж. салыстырғанда 11 581 адамға көп (1.4-сурет). Осылайша,
мұндай балалардың орташа жылдық өсімі - шамамен 6 мың бала. ЕБҚ-сы бар
балалар оқытудың барлық деңгейлерінде кешенді қолдау шараларына мұқтаж
екені жалпыға мәлім. Бұл мәселені жүйелі зерттеп, стратегиялық және
басқарушылық шешімдер қабылдау үшін 2017 ж. ҚР инклюзивтік білім беру
мониторингінің бірыңғай өлшемдері әзірленді.7 Бұнда инклюзивтік білім беру
саясатын барлық деңгейлерде іске асырудың ұғымдық аппараты мен механизмі
әзірленді, сондай-ақ инклюзивтік білім беру мониторингінің нақты
индикаторлары және оларды есептеу әдістемесі анықталды.8
6

Behrman, R. E., & Field, M. J. (Eds.). (2003). When children die: Improving palliative and end-of-life care
for children and their families. National Academies Press. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK220806/
7
ҚР Инклюзивтік білім беру мониторингінің жиектемесі. – Астана: АТО, 2017.
8
3.1-тарау тармағын қараңыз.
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1.4-СУРЕТ
6 жасқа толмаған даму мүмкіндіктері шектеулі балалар саны, адам
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Дереккөз: ҰБДҚ

Мектептер, колледждер, ЖОО-лар контингентінде кең таралған ауру түрі асқазан-ішек жолдарының (АІЖ) аурулары. ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің
деректері бойынша, 2017 ж. мектеп жасындағы балаларда (7-18 жас) жиі
анықталған аурулар асқорыту мүшелерінің аурулары болды (24,14%) (1.1-кесте).
Бұл аурулардың себебі - дұрыс тамақтанбау. Ащы және майлы тамақ, тәттілер,
жылдам дайындалатын тағамдар білім алушылардың әдеттегі азығына айналды.
АІЖ аурулары уақытылы тамақтанбаудан, яғни тамақ ішу тәртібін сақтамаудан
және ашығу сезімінен болуы мүмкін. Төртінші сынып оқушыларының оқу
сауаттылығын бағалайтын PIRLS-2016 халықаралық зерттеуінің нәтижелеріне
қарағанда, еліміздегі оқушылардың 44%-ы өздерін кейде, 14%-ы күнде
аш сезінеді екен.9 «Аман-саулық» қорының зерттеуі ЖОО жастарына қатысты
Алматы қаласын қарастыра отырып, мынаны анықтады: студенттердің көпшілігі
тағамнан уланатын және асқазан-ішек ауруларына мейлінше жиі ұшырайтын
топқа жатады.10 Сауалнамаға қатысқандардың едәуір бөлігі (74%) фаст-фуд жейді,
ал үштен бір бөлігі (32%) оны күніне бір және одан да көп рет тұтынады.
Студенттердің 50%-дан астамы газдалған сусындарды, энергетикалық сусындар
мен құрамында қанты көп шырындарды үнемі (күніне бір және одан да көп рет)
ішеді. Дұрыс тамақтанбаудың салдары АІЖ ауруларымен ғана шектелмейді.
Жоғарыда аталған тағамдарды үнемі тұтыну семіздікке әкеледі. 2017 ж. бұл
аурудың 5-17 жастағылар арасында кең таралмағаны қуантарлық жайт.
Бұл деректер білім беру ұйымдарындағы қоғамдық тамақтану мәселесіне
ата-аналарды, медициналық және педагог қызметкерлерді, сондай-ақ қызмет
9

АТО (2017). Ұлттық есеп: Қазақстанның PIRLS-2016 зерттеуіне қатысу нәтижелері
https://pressclub.kz/2017/01/23/faktoryi-riska-sredi-studentov-g-almatyi/
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көрсетушілерді және жалпы қоғамды тарту арқылы білім алушылардың
тамақтану мәдениетін қалыптастыру мәселелеріне назар аудару керек екенін
көрсетті. Білім алушыларды тағаммен қамтамасыз ету жөнінде барлық маңызды
сұраныстарға сай келетін стандарттар мен механизмдер керек.
1.1-КЕСТЕ. ҚР бойынша 2017 ж. 5-17 жастағы балалардың
науқастануы бойынша ақпарат11
№

Аурулар тобы

Тіркелген
жағдайлар

Жалпы
аурудағы пайызы

1.

Асқорыту мүшелерінің аурулары

137 217

24,1

2.

Көз және оның қосалқы аппаратының
аурулары

103 359

18,2

3.

Тыныс алу мүшелерінің аурулары

97 592

17,2

4.

Жүйке жүйесінің аурулары

63 897

11,2

5.

Сүйек-бұлшықет жүйесінің аурулары

47 415

8,3

6.

Эндокриндік аурулар, тамақтанудың
және зат алмасудың бұзылуы

42 460

7,5

7.

Несеп-жыныс жүйесінің аурулары

34 606

6,1

8.

Қанайналым жүйесінің аурулары

17 033

3,0

9.

Құлақ және құлақ өсіндісінің аурулары

13 109

2,3

10.

Жұқпалы және паразиттік аурулар

9 724

1,7

11.

Басқа аурулар

2 123

0,4

568 535

100

Барлығы

Соңғы жылдары ажырасулар саны көбейіп келеді. 2017 жылғы коэффициент
1 000 адамға шаққанда 3,03-ке дейін жетті (1.5-сурет). Бұл - тәуелсіздік
жылдарындағы ең жоғары көрсеткіштердің бірі. Бұған қоса некелесу
көрсеткішінің азайып бара жатқанын атап өту керек. 1990 жылдан 2017 жылға
дейін бір жылда қиылатын некелер саны 21,5%-ға кеміді. 1991 жылғы 1 000
адамға шаққандағы 10,09 некелесу коэффициенті 2017 жылы 7,86-ға дейін түсті
(1.5-сурет). 1999 жылдан 2013 жылға дейін көрсеткіштің өсу үрдісі байқалғанымен,
индикатор бастапқы мәніне жетпеді. Сонымен, соңғы жылдары ажырасу көбейіп
жатыр, ал, тіркелген некелер саны жыл сайын азайып барады. Бұл ажырасу
коэффициентінің (1 000 адамға шаққанда ажырасу саны) некелесу коэффициентінен
(1 000 адамға шаққанда неке саны) артып жатқанынан көрінеді. 2017 ж. бұл көрсеткіш
тәуелсіздік жылдарында болған екінші белгіге дейін жетті - 0,39. Яғни, 2017 ж.
ажырасу жағдайларының саны сол жылғы барлық некелесу санының 40%-на тең
келеді (1.6-сурет).
11

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі.

Қазақстан білім беру жүйесінің әлеуметтік-экономикалық және халықаралық контексі

29

1.5-СУРЕТ
1 000 адамға шаққандағы некелесу мен ажырасу коэффициенті, ‰
10,09

9,89

9,45

7,86

7,41
5,75
2,96

Некелесу коэффициенті

3,03

3,02

2,33

2,10

1,71

Ажырасу коэффициенті

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

1.6-СУРЕТ
0,39

0,37

0,36

0,33

0,31

0,29

0,28

0,28

0,28

0,27

0,26

0,25

0,26

0,27

0,29

0,32

0,32

0,30

0,30

0,37

0,35

0,40

0,33

0,34

0,31

0,34

0,29

0,26

Ажырасу коэффициентінің некелесу коэффициентіне қатынасы

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Ажырасудың артуы жалғыз басты аналарда немесе әкелерде тәрбиеленетін
балалар санының артуына әкеледі, ал бұл олардың академиялық жетістіктері
мен әлеуметтенуіне елеулі әсер етеді. Зерттеулерге қарағанда, отбасы
құндылықтарының күйреуі ажырасу санының артуына апарады, ал ол баланың
академиялық жетістігіне, мысалы, математика және оқу пәндерінің үлгеріміне
кері әсерін тигізеді.12 Сондай-ақ, ажырасу кіші жастағы балалар мен
жасөспірімдердің өзін-өзі бағалауына да нұқсан келтіреді. Ажырасудан бала
ата-ананың біреуін жоғалтумен тең түсетін соққы алатынын атап өткен жөн.12
Ажырасудың отбасыларға да, қоғамға да тигізетін ауыр салдарын ескере

12

Amato, P. R., & Anthony, C. J. (2014). Estimating the effects of parental divorce and death with fixed effects models.
Journal of Marriage and Family, 76(2), 370-386. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3956656/
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отырып, білім беру мен тәрбиелеу мазмұнында отбасы құндылықтарына және
некенің маңызына назар аударған жөн.
Білім беру жүйесімен қамтылған барлық жас топтарының ішінде суицид
колледж және ЖОО студенттерінің арасында анағұрлым көп таралған. 2017 ж.
барлығы 3 664 бала өзіне-өзі қол жұмсады. 5-14 жас аралығында суицидтің
69 жағдайы, 15-17 жас аралығында 98 және 18-24 жас аралығында 394 жағдайы
тіркелді (1.7-сурет). Көрініп тұрғандай, негізінен суицид 18 жастан асқан адамдар
контингентіне тиесілі, яғни ЖОО жасы нағыз қауіпті кезең болып саналады.
Суицидтердің кейбір бөлігі ТжКБ деңгейіне қатысты, өйткені 2017 ж. елімізде
15-24 жастағылардың шамамен бестен бір бөлігі (17,6%) ТжКБ-де оқыды.13
Гендерлік тұрғыдан 18-24 жастағы ер адамдар (70,8%) көбірек суицид жасайды
(297 жағдай), 5-17 жас санатында паритет шамамен бірдей (бозбалаларда
97 жағдай және бойжеткендерде 70 жағдай). Жалпы алғанда, 2017 ж. барлық
суицидтердің жартысына жуығының (44,9%) себептері белгісіз. Суицидтік
көңіл-күйдің басты факторы - шеттетілгендік пен жалғыздық сезімі (226 жағдай).
Сондай-ақ, суицидтер материалдық жағдайдың қиындығынан (136 жағдай)
және туған-туысқандармен жанжалдасудан (123 жағдай) болады. Кәмелетке
толмағандар жасаған 167 суицидтің үштен бір бөлігінің (32,3%) себептері
беймәлім, бестен бір бөлігі (20,4%) өзге себептер деп тіркелді. Түрткі себептері
белгілі болған жағдайлардың ішінде қолайсыз тұрмыс (5 жағдай) және шеттетілу
мен жалғыздық сезімі (5 жағдай) кеңінен тараған.
1.7-СУРЕТ
2017 ж. жас топтары бойынша жасалған суицидтер саны, адам
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18-24 жастағылардың суицидке көптеп баруына байланысты студент
жастармен жұмысты күшейту қажет. Қоғамның суицид және оның алдын алу
мәселесі бойынша негізгі назары мектеп жасындағы балаларға ауып отыр. Бүгінгі
күні әлеуметтік желілерде балаларды суицидтік көңіл-күйге душар ететін топтарға
мониторинг жасау және бұғаттау бойынша жұмыстар жақсы жүріп жатыр.
Бұл шаралар толықтай дұрыс, өйткені балалар, ересектерге қарағанда, сыртқы
ықпалға әсерленгіш болады. Бұған қоса, цифрландыру дәуірінде балалар
Интернет кеңістігіндегі арам пиғылдылардың жеңіл нысанасына айналып барады.
Сандж зерттеу орталығының әлеуметтік сауалнамасына сәйкес, балалардың
30,7%-ы (3 744) бос уақытын Интернетте өткізеді.14 2016 ж. осы Интернет арқылы
балалардың 4%-на әлеуметтік желілерде суицид, зорлық-зомбылық, экстремизм
насихатталған. Қазір ЮНИСЕФ-тің қолдауымен ҚР-дың кәмелетке толмаған
балаларының арасында суицидтердің алдын алу бойынша жоба іске асырылып
жатыр, ол 2015 ж. апробациядан өтті.13 Суицидтердің жоғары деңгейін ескере
отырып, ҚР колледждері мен ЖОО-ларына олардың алдын алу және студенттерге
психологиялық көмек көрсету бойынша жұмысты жандандыру керек. Жалпы,
Қазақстанда суицидке қатысты қалыптасқан қиын жағдайды шешу бағытында,
соның ішінде білім беру ұйымдарының тиісті жұмысын жандандыру бойынша
кешенді шараларды қолға алу керек.
Көші-қон
Қазақстандықтардың өңіраралық көші-қоны республикалық маңызы бар
қалалардағы халық санының одан әрі көбеюіне әкелуде. 2017 ж. ішкі
көші-қон процесіне 930 820 адам қатысты, олардың үштен бірі (328 382 адам)
өңіраралық деңгейде көшті. Көшу нәтижесінде Астана және Алматы
қалаларында оң сальдо анықталды. Ақмола облысынан басқа, еліміздің
барлық өңірлерінде, келген адамдар санына қарағанда, кеткен адамдар
санының басым болуына байланысты тұрғындар санының азаюы тіркелді.
Теріс сальдоның ең жоғары көрсеткіштері Жамбыл, ОҚО, ШҚО, Алматы және
Қарағанды облыстарында, ең аз көрсеткіштері еліміздің барлық батыс
өңірлерінде: Атырау, Маңғыстау, Ақтөбе облыстарында және БҚО-да тіркелді
(1.8-сурет). 2017 ж. өңір арасында көшіп-қонған барлық адамдардың ішінде
басым бөлігі (61%) мектеп жасындағы (7-15 жас) балалар екенін атап өткен жөн,
яғни көшкен әрбір 10-адамға 6 баладан келді.

14

32

ҚР БҒМ (2017). ҚР-дағы балалардың жағдайы туралы баяндама.

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

1.8-СУРЕТ
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Республикалық маңызы бар қалаларға көшкен халықтың көптігінен
мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептердегі орындардың қажеттілігі,
республикалық орташа мәнге қарағанда, анағұрлым жоғары. 2017 ж.
3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамтудың ең төмен
көрсеткіштері Астана (76,4%) мен Алматы қалаларында (81,2%) болды
(2.1.10-сурет). Сондай-ақ, Астанада үш ауысымда сабақ жүргізетін мектептердің
саны да арта бастады. 2017 ж. олар 6-ға жетті (2.2.2-кесте). Адамдардың
қарқынды көші-қоны мұндай жүктеменің бірден-бір себебі болды. Бұған дейін
айтылғандай, 2017 ж. өңіраралық көші-қонға қатысқан адамдардың 61%-ы 5-17 жастағы оқушылар. Егер бұл үлесті 2017 ж. Елордаға келген адамдардың
санымен салыстыратын болсақ, оқушылар шамамен 20 мың адамды құрайды.
Астанадағы мемлекеттік мектептің орташа сыйымдылығын (998 орын)
ескерсек, көшіп келгендерді қамту үшін 20 жаңа мектепті салу керек.
Өңіраралық көші-қонмен қатар, мектептердегі орындарға қажеттіліктің
артуына урбанизация процесі де ықпал етеді. 2017 ж. өңірлік көші-қон барлық
ішкі көші-қон процестерінің едәуір үлесін (64,7%) құрады. Халықтың негізгі ағыны
ауылдан қалаға қоныс аударды. Нәтижесінде, елімізде қала тұрғындарының үлесі
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артып, барлық ел халқының 57,4%-ын құрады. 2017 ж. қалалық жердегі жалпы
көші-қонның оң сальдосы (сыртқы және ішкі) 24 876 адамды құрады және
қалалардың халық неғұрлым көп шоғырланған жерлерге айналу үрдісін көрсетті.
Осы орайда, ауылдық жерде көші-қонның теріс сальдосы байқалды
(–47 006 адам). Урбанизация процесі де жаңа мектептерді салу қажеттілігін
күшейтеді. Бұл мәселені шешу үшін мемлекет мектептердің жоспарлы
құрылысына қоса жекеменшік инвестицияларды тарту арқылы жаңа
мектептердің құрылысын жүргізбек. Бұның үздік үлгісі деп мектепке дейінгі
ұйымдарды ашудағы мемлекеттік-жекеменшік серіктестігін (МЖС) айта аламыз.
Урбанизация ауылдық жерде шағын жинақты мектептер (ШЖМ) санының
азаюына және олардың жабылуына әкеледі. Аз қоныстанған ауылдық
жерлерден адамдардың кетуі мектеп жасындағы балалар санын азайтады,
бұл біртіндеп оқушылар жетіспегендіктен ШЖМ-нің жабылуына әкеледі. 2016 ж.
салыстырғанда, 2017 ж. ШЖМ желісі 92 бірлікке қысқарды және күндізгі
мемлекеттік мектептердің жалпы санының (7 047) 42%-ын құрады. Ең көп
жабылғаны - бастауыш ШЖМ желісі (–67 бірл.). Негізінен, аз қоныстанған елдімекендерде кіші мектеп жасындағы балалар санының 5-тен кем болуы
себебінен мектептер жабылды немесе қайта ашылады.15
Шетелде жоғары білім алатын қазақстандықтар саны артқанымен, олардың
басым бөлігі Отанына қайтуды жоспарлайды. ЮНЕСКО деректері бойынша,
2017 ж. 89 660 қазақстандық шетелде білім алды (1.2-кесте). Бұл - Франция, Сауд
Арабиясы мен Оңтүстік Корея көрсеткіштерімен шамалас. Соңғы 7 жылда шетелге
кеткен ҚР студенттерінің саны 2 есе артты. Жоғарыда аталған елдерде де мұндай
жағдай орын алған. Студенттердің кету ағынының артуын ескеріп, «Жастар» ҒЗО
14-29 жастағы 2 000 адамнан сауалнама алды. Нәтижесі: шетелде білім алуды
жоспарлаған қазақстандық жастардың тек 7,4%-ы ғана оқуды аяқтағаннан кейін
сонда қалуды жоспарлайды16; жастардың 36%-ы шетелде оқуға «сапалы білім
алу» үшін, 26,1%-ы «ой-өрісін кеңейту» («әлемді көру») үшін барғысы келеді,
20,3%-ы өз таңдауын шетелдік білімнің «беделділігімен» негіздеді. Жастардың
басқа елдердің ЖОО-ларында білім алу ниеті әлемнің көптеген елдеріне тән.
Сондықтан шетелдік студенттерді тарту - қазіргі жоғары білім берудің бәсекеге
қабілеттілігінің маңызды көрсеткіштерінің бірі. Бұл феномен «жоғары білім беруді
интернационалдандыру» деген атауға ие болды.17

Мемлекет әрбір елді-мекенде ШЖМ: 5-40 оқушы санымен бастауыш мектептің, 41-80 оқушымен негізгі
мектептің, 81-180 оқушымен орта мектептің жұмыс істеуіне кепілдік береді (ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17
мамырдағы № 499 Үкіметі, ҚР БҒМ 2017 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы).
16
А.Г. Киалбекова, Р.Р. Аюпова (2017). Жастардың еңбек және оқу көші-қонына дайындығын зерттеу. Астана,
«Жастар» ҒЗО.
17
3.2-тарау тармақты қараңыз.
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1.2-КЕСТЕ. 2011, 2013, 2015 және 2017 жж.
студенттердің шет елге оқуға барудағы ұтқырлық динамикасы
Ел

2011

2013

2015

2017

Қытай

656 205

719 202

818 803

847 259

Үндістан

205 650

190 560

256 101

278 383

Германия

113 939

119 571

115 900

117 921

Оңтүстік Корея

128 994

114 103

107 836

108 608

Нигерия

60 171

65 567

92 621

95 619

Франция

60 333

76 221

86 241

90 708

Қазақстан

43 364

54 708

78 252

89 660

Сауд Арабиясы

51 352

74 855

86 223

85 277

Украина

37 607

42 441

68 279

76 181

Вьетнам

52 396

55 973

68 038

70 328

Дереккөз: ЮНЕСКО, http://data.uis.unesco.org/

Инвестициялар
4-ОДМ міндетіне қол жеткізу үшін мемлекеттер қаржыландырудың екі
халықаралық көрсеткішін ұстағаны жөн: мемлекеттік шығындардың
кем дегенде 15-20%-ын және/немесе ЖІӨ-нің кем дегенде 4-6%-ын білімге бөлу.18
Бұл көрсеткіштер білім беру жүйесін қаржыландырудың халықаралық эталонына
айналды. ЮНЕСКО есептеуі бойынша, 2015 ж. әлем елдері білімге орташа есеппен
мемлекеттік шығындардың 14,1%-ын және ЖІӨ-нің 4,7%-ын жұмсады.19
ҚР-да білім саласы мемлекет ең көп қаржыландыратын екінші сала
болғанымен, соңғы бес жылда алғаш рет оның үлесі тиісті деңгейден төмен
болды. 2012 ж. бері барлық мемлекеттік шығындардан білімге жұмсалатын
шығындардың үлесі 16% деңгейінен төмен түспеген, алайда, біртіндеп төмендеу
үрдісі байқалған (1.9-сурет). Нәтижесінде, 2017 ж. бес жылда алғаш рет білімге
жұмсалатын шығындардың үлесі тиісті халықаралық шектен төмен түсіп,
14,8%-ды құрады (1.10-сурет). Номиналды тұрғыдан ҚР-да білімге жұмсалатын
мемлекеттік шығындар сомасы артып барады (1.11-сурет) және олар мемлекеттің
жалпы шығындарының өсіміне пропорционалды емес, сәйкесінше, тиісті
15%-дық межеге жету үшін әлі де болса жеткіліксіз.

ЮНЕСКО. Білім-2030: Орнықты даму саласындағы 4-ші мақсатты іске асыру бойынша
іс-әркеттердің жиектемелік бағдарламасы
19
UNESCO (2017). Accountability in Education: Meeting Our Commitments. Global Education Monitoring
Report (Second Ed.).
18
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1.9-СУРЕТ
ҚР-да 2012-2017 жж. білім беруге жұмсалған
мемлекеттік шығыстар үлесінің динамикасы, %
19,3
18,1

17,7

17,4
16,6

14,8

2012

2013

2014

2015

2016

2017

Дереккөз: ҚР ҚМ

1.10-СУРЕТ
2017 ж. ҚР мемлекеттік шығыстарының құрылымы, %
100%

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету (18,4%)

90%
Білім беру (14,8%)

80%
70%

Денсаулық сақтау (9,0%)

60%

Көлік және коммуникациялар (6,8%)

50%

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстықатқарушылық қызмет (5,7%)
Тұрғын үй коммуналдық шаруашылық (5,5%)

40%
30%
20%

Жалпы сипаттағы мемлекеттік шығындар (5,2%)

10%

Басқа (34,5%)

0%

Дереккөз: ҚР ҚМ

1.11-СУРЕТ
2012-2017 жж. білімге жұмсалған
ҚР мемлекеттік шығыстарының динамикасы, млн теңге
1 843 243
1 669 398

1 358 669
1 210 115

1 237 421

2012

2013

2014

1 364 737

2015

2016

2017

Дереккөз: ҚР ҚМ
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Тиісті халықаралық деңгейге жету үшін ЖІӨ-нен білімге жұмсалатын
шығындардың үлесін әлі де арттыру керек. 2017 ж. Қазақстанда ЖІӨ-нен
білімге жұмсалатын шығындардың үлесі 3,5%-ды құрады, бұл кезде
ЖІӨ 53 101 млрд теңге болды (1.11-сурет). Қазақстан соңғы бес жылда тиісті
халықаралық меже - 4%-ға 2012 ж. жақын болды (3,9%), сол кезде ЖІӨ
31 015 млрд теңгені құраған. Алайда, кейін тиісті шығын үлесі біртіндеп төмендей
бастады. 2012 ж. бері ол 3,5%-дан аспай, бір деңгейде қалып отыр. Шығындар
үлесі ЭЫДҰ-ның орташа мәнінен төмен, бірақ Германия және Жапония сияқты
елдермен шамамен бір деңгейде екенін атап өткен жөн (1.12-сурет).
1.12-СУРЕТ
ҚР ЖІӨ-нен білімге жұмсалатын мемлекеттік шығыстарды
ЭЫДҰ жекелеген елдерімен салыстыру, %20
5,6
4,9
4,4

4,2
3,5

3,7

3,9

Қазақстан

Германия

Түркия

3,2

Жапония

Елдердің ЖІӨ-ге шаққандағы шығындары

АҚШ

Оңт. Корея

Финляндия

ЭЫДҰ-ның орта мәні

Халықтың білімге жұмсайтын номиналды шығындарының артуына
қарамастан, олардың жалпы шығындардан үлесі азайып барады. 2012 жылдан
2017 жылға дейін халықтың шығындары шамамен 1,5 есе артты. Алайда, білімге
жұмсалатын шығындардың өсімі анағұрлым аз, халықтың жалпы шығындарының
өсіміне пропорционалды емес. Қарастырылып отырған мерзімде халықтың
білімге жұмсайтын шығындары номиналдық көлеммен 1,2 есе артты, бірақ
үлестік арақатынасы қысқарды. Егер 2012 ж. халықтың жалпы шығындарына
шаққандағы білімге жұмсайтын шығындардың үлесі 3,88%-ды құраса, 2017 ж.
3,14%-ға дейін төмендеді (1.3-кесте). Мұндай тенденция қалаға да, ауылға
да қатысты. 2012 ж. қаланың білімге жұмсайтын шығындарының үлесі 3,78%-ды,
ауылдікі - 4,05%-ды құраса, 2017 ж. сәйкесінше 3,35% және 2,71%-ға дейін
қысқарды.
Қазақстанның көрсеткіштері ҚР ҰЭМ СК (елдің ЖІӨ) және ҚР ҚМ (білімге жұмсалатын мемлекеттік
шығындар) деректері негізінде есептелді, ЭЫДҰ (OECD (2017). Education at a Glance: OECD
Indicators, OECD Publishing, Paris.
20
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Қала мен ауыл арасында білімге жұмсалатын шығындардың айырмашылығы
артып барады. 2012-2013 жж. үлестік арақатынас бойынша қалалық
тұрғындарға қарағанда, ауылдық тұрғындардың білімге жұмсайтын шығындары
анағұрлым жоғары болған. Дегенмен, 2014 ж. бастап ауылдың шығындары кенет
төмендей бастады және 2017 ж. 2,71%-ға дейін жетті, бұл қаланың көлемінен
0,64%-ға төмен. Номиналды көлемде де ауыл шығындары қысқарып жатыр, тек
қарқыны әлдеқайда баяу. Ауылдың қаладан айырмашылығы қала
тұрғындарының шығындарының салыстырмалы түрде жоғары болғандығында.
2012 ж. ауыл қалаға қарағанда, білімге 25,8%-ға аз қаражат жұмсады, 2017 ж.
айырмашылық 45,4%-ға дейін жетті. Яғни, ауыл қалаға қарағанда номиналды
көлеммен шамамен екі есе аз қаражат бөледі (1.3-кесте). Мұндай өзгерістердің
нақты себептерін анықтау өте қиын, өйткені халықтың шығындарына әртүрлі
факторлар ықпал етеді. Солардың арасында ауыл тұрғындарының қалаға
көшуін, қалалық жерде білім беру қызметтерінің артуын, мемлекеттік қаражатты
түзетуді, әртүрлі гранттар мен стипендиялардың пайда болуын, халықтың білім
алудағы басымдықтарының өзгерісін және т.б. атап өтуге болады. Осыған
байланысты халықтың білімге жұмсайтын шығындарының құрылымы сол
шығындардың қысқаруының және қала мен ауылдың арасындағы
айырмашылық өсімінің кейбір себептерін көрсете алады.
1.3-КЕСТЕ. 2012-2017 жж. қала/ауыл тұрғысынан
халықтың білімге жұмсайтын шығыстарының бөлінісі

Жыл

Жан басына шаққандағы
жалпы ақшалай
шығындар, теңге

Жан басына шаққандағы білімге
жұмсалатын шығындар, теңге

Халықтың жалпы
шығындарына
шаққандағы білімге
жұмсайтын
шығындарының үлесі, %

ҚР

Қала

Ауыл

ҚР

Қала

Ауыл

(+/-)

ҚР

Қала

Ауыл

(+/-)

2012

382 636

444 442

308 063

14 838

16 801

12 469

- 4 332

3,88

3,78

4,05

0,27

2013

417 555

482 913

337 830

15 945

18 195

13 201

- 4 994

3,82

3,77

3,91

0,14

2014

445 569

515 891

358 988

16 529

19 167

13 281

- 5 886

3,71

3,72

3,70

-0,02

2015

462 027

534 856

365 994

16 360

19 412

12 335

- 7 077

3,54

3,57

3,37

-0,02

2016

502 162

577 654

400 977

16 697

20 247

11 939

- 8 308

3,33

3,51

2,98

-0,53

2017

555 831

645 038

435 970

17 474

21 676

11 828

- 9 848

3,14

3,35

2,71

-0,64

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Білімге жұмсалатын шығындардың шамамен жартысы (48,3%) мектепке
дейінгі және жоғары білімнің төлемақысын өтеу үшін жұмсалды (1.13-сурет). Бұл
білім деңгейлерінің ерекшелігі - жекеменшік сектордың қатысы салыстырмалы
түрде жоғары болуы. Халықтың оған жұмсайтын шығындарының көп болуы
38
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содан. 2017 ж. жекеменшік сектор үлесі артқандықтан ҚР-дың 3-6 жастағы
балаларын мектепке дейінгі біліммен қамтудың ең жоғары деңгейлерінің біріне
(90,5%) қол жеткізілгенін бөлек атап өткен жөн. Сондай-ақ, суреттен көрініп
тұрғандай, репетиторлардың қызметіне жұмсалатын шығындардың үлесі де
едәуір артты. Мұндай қызметтер көбінесе қалада көрсетіледі, бұл қала мен ауыл
арасындағы шығындар айырмашылығының артуына ықпал етті.
2016 ж. салыстырғанда халықтың кәсіптік орта білімге және студенттердің
тұрғын үйді жалға алуға жұмсайтын шығындары күрт азайды. Бұл 14-29
жастағы халықты тегін кәсіптік оқытумен, айлық стипендиямен, тұрғын үймен,
тамақтандырумен және т.б. игіліктерді қарастыратын «Серпін» және «Баршаға
арналған тегін ТжКБ» бағдарламаларының іске қосылуының нәтижесі.
Атап айтқанда, бұл бағдарламамен әлеуметтік-экономикалық мәртебесі төмен
халық қамтылды. Халықтың білімге жұмсайтын шығындарының азаюы
бұл білім деңгейінің студенттерін қолдауға жұмсалатын мемлекеттік
қаражаттың артуына жәрдемдесті. Мысалы, 2017 ж. мемлекеттік қаражат
есебінен Павлодар облысының барлық ТжКБ студенттері гранттық бөлімге
ауыстырылды (2.1.3-кірістірме).
1.13-СУРЕТ
2016-2017 жж. халықтың білімге жұмсайтын шығыстарының құрылымы, %
14,3

Мектепке дейінгі білім беруге кететін шығындар

25,6
21,9
22,7

Жоғары білім беруге кететін шығындар
18,6
17,6

Тамақтануға кететін шығындар
Білім беруге кететін бейформалды шығындар

10

6,7

9,5

Кәсіптік орта білім шығындары

6,2
5,4
5

Жол шығындары
1,8

Репетиторлардың қызметі

2016

4,9

Студенттердің (оқушылардың) тұратын жерін
жалдауға кететін шығын

11,7

2017

4,7
2,9
3,1

Мектеп формасын сатып алу

0,3
1,3

Ересектерге арналған білім және басқа шығандар
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1
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК
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Еңбек нарығы
2017 ж. Қазақстанда соңғы 17 жыл ішіндегі халық жұмыссыздығының
рекордтық төмен деңгейі тіркелді. Жұмыссыздардың саны 338,5 мың адам, яғни
4,9%-ға дейін азайды. Жұмыссыздық деңгейінің төмендеу себебі елдегі жалпы
демографиялық жағдай болды. 1991 жылдан 2000 жылға дейін ҚР халқының саны
азая бастады. Демек, жұмыс орындарына бәсекелестік төмендей түсті. Жаңа
кәсіпорындардың пайда болуы және жұмыс күшінің бір бөлігін ынталандыратын
жеке өндірістің ашылуы да жұмыссыздықтың төмендеуіне жәрдемдесті. Егер
Қазақстанда жұмыссыздар санының азаю үрдісі байқалса, әлемде олардың саны
рекордтық деңгейге өсті. Халықаралық еңбек ұйымының (ХЕҰ) деректері
бойынша 2017 ж. жұмыссыздар саны 2,6 млн адамға артып, 192,7 миллионға
жетті.21 Әлемде жұмыссыздықтың артуы «адамсыз» экономикаға өтуге
байланысты (1.1-кірістірме). Жаңа технологияларды енгізу және көптеген
процестерді автоматтандыру адамдардың еңбек нарығына қажеттілігін азайтты.
Мысалы, Amazon компаниясының жаңа супермаркетінде кассир жоқ, өйткені
тауарларды сатып алу арнайы терминалдардың көмегімен іске асырылады.
1.1-КІРІСТІРМЕ
Сбербанктің процестерді автоматтандыру тәжірибесі
Сбербанк 3 мың қызметкерді жұмыстан шығарып, оларды роботтармен алмастырғысы
келеді. 2016 ж. өзінде-ақ банк заңды тұлғалар бойынша талап арыздар құрастыратын
заңгер роботты іске қосты. Қызметкердің қатысуын талап ететін сұраулар да роботталған
технологияларды пайдаланумен - когнитивтік виртуалды көмекші арқылы өңделеді.
Робот оператор мен клиенттің әңгімесін талдайды және операторға кеңес беру үшін
қажетті қосымша ақпаратты өз бетінше ұсынады. Нәтижесінде, клиенттерге нақты
тақырыптар бойынша қызмет көрсету жылдамдығы 5%-ға артты, ал байланыс
орталығына қоңырау шалудың орташа ұзақтығы корпоративтік клиенттер үшін енді
3,5 минут құрайды.
Дереккөз: РИА Новости

Қазақстандағы жастардың жұмыссыздық деңгейі әлемдік көрсеткіштен 3,5 есе
төмен (1.14-сурет). Соңғы 17 жылда 15-24 жастағы жастар арасында жұмыссыздық
5 есе, 15-28 жастағы - 4,4 есе төмендеді. Әлемде жастардың арасында
жұмыссыздардың ең жоғары үлесі - 13%, ал 25 жастан асқан адамдардың
арасында небәрі 4%. ҚР-да жастардың жұмыссыздық деңгейінің төмендеуіне
қарамастан, оларды жұмыспен қамту әлі де қауіпсіздік және жұмыспен қамту
саласындағы ұлттық саясаттың басты мәселесі болып қалып отыр. Себебі,
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зерттеулер жұмыссыздықтың 1%-ға артуы қылмыстың 8%-ға артуына әкелетінін
көрсетті.22
1.14-СУРЕТ
Жастардың жұмыссыздық деңгейінің динамикасы, 2017 ж., %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

NEET жастарының үлесі соңғы 15 жылда айтарлықтай төмендеген. 2017 ж. NEET
үлесі 8,7%-ды құрады және ЭЫДҰ бойынша орташа көрсеткіштен 1,5 есе төмен
болды (1.15-сурет). NEET жастарының ең жоғары үлесі Маңғыстау (11,5%), ОҚО
(10,8%) және Жамбыл (10,7%) облыстарында. Бұл - ЭЫДҰ бойынша орташа
үлестен (13,9%) төмен. Сондай-ақ, ЭЫДҰ елдерінде NEET жастарының үлесі
әжептәуір ерекшеленеді. Еуропа бойынша мұндай жастары ең көп елдер Испания, Италия мен Ирландия (17%-дан астам), ең азы - Нидерланды мен
Люксембургте (7%-дан кем).23 Әлеуметтік-экономикалық жағдай, денсаулық
жағдайы, мигранттың мәртебесі, баланың ерте тууы және тағы басқалар - NEET
тобына түсудің кеңінен тараған себептері. Десе де, NEET санатына түсудің басты
факторы - білім деңгейінің төмендігі және нашар сапасы.

22
23

http://ecsocman.hse.ru/data/2011/03/04/1214893437/33.pdf
https://www.hse.ru/data/2017/04/17/1169031315/WP3_2017_02_____.pdf
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1.15-СУРЕТ
Қазақстандағы NEET жастарының үлесі (15-28 жас), 2017 ж., %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Стартаптар жастарды кәсіпкерлікке бейімдеудің маңызды факторы болып
табылады. «Стартап» термині шағын бизнестен ерекшеленеді. Стартап - бұл жас,
өсуге әлеуеті бар, қызметінде технологиялық және инновациялық тәсілдерді
пайдаланатын компания. Стартаптарға ойластырғанның іске аспауының жоғары
тәуекелі болғандығынан үлкен әлеует тән болады. Қазақстанда стартаптар жастар
ортасында кеңінен қолданыла бастады. Алайда, бұл ұғымды рәсімдеу және
стартап бастамаға бірыңғай есеп жүргізу - әлі шешімін күтіп тұрған мәселелер.
Қазіргі таңда ҰЭМ, БҒМ, «Атамекен» ҰКП-ның бұл бағытта әртүрлі бастамалары
бар. «Даму» қоры арқылы мемлекет негізгі шарттары жобалардың
инновациялығы, жастарды тарту, жұмыс орындарын ашу және т.б. болып
табылатын гранттар бөледі. Мысалы, 2017 ж. Қазақстанда Zhas Project өтті, бұнда
жастар стартапты дамытуға бір миллион теңгеге дейін қаражат ала алды. 2017 ж.
ҚР БҒМ аясында іске қосылған «Менің арманым» республикалық конкурсы да бір
мысал бола алады. Жобаның мақсаты 16-35 жастағы белсенді және дарынды
жастарды тарту, жас кәсіпкерлердің әлеуметтік маңызы бар, тұрмыс сапасы
стандарттарын жетілдіруге бағытталған бизнес бастамаларын қолдау, сондай-ақ
еліміздің әлеуметтік-экономикалық өміріне озық білім мен технологиялардың
трансфері. 2017 ж. 1 573 өтініш берілді. «Электр өткізгіш смарт-текстиль» деген
әлеуметтік маңызы бар жобаны ұсынған Нұрқадыр Мансуров конкурстың
жеңімпазы атанды және оны жүзеге асыруға 5 млн теңге сомасына сертификат
алды.
Білім деңгейі неғұрлым жоғары болса, жұмыссыздық дәрежесі соғұрлым
төмен болады. Қазақстанда жоғары білімі барлар арасында жұмыссыздық
дәрежесі төмен - 3,5%. Сәйкесінше, бастауыш білімі ғана барларда жұмыссыздық
деңгейі ең жоғары - 10,7% (1.16-сурет). Бұл үрдіс жаһандық еңбек нарығында
да байқалады. Мысалы, Ресейде жоғары білімді азаматтардың арасында
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жұмыссыздық деңгейі небәрі 3,6%-ды, ал негізгі жалпы білімі жоқтардың
арасында 20%-ды құрайды.24
1.16-СУРЕТ
Халықтың білім деңгейлеріне байланысты жұмыссыздық деңгейі, 2017 ж., %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

2017 ж. халықтың орташа айлық еңбекақысы 150 827 теңгені құрады (+6%).
Өңірлер тұрғысынан ең жоғары еңбекақы Атырау облысында тіркелді - 264 597
теңге (1.17-сурет). Бұл - ел бойынша орташа деңгейден 1,8 есе жоғары. Жамбыл
облысында - 100 536, бұл ҚР-дағы орташа деңгейден 1,5 есе төмен. Салалар
бойынша қарайтын болсақ, ең жоғары еңбекақы қаржылық және сақтандыру
қызметінде тіркелді - 298 725 теңге. Бұл - республикалық орташа деңгейден
2 есе артық. Еңбекақының ең төмен деңгейі ауыл, орман және балық
шаруашылықтарында - 91 084 теңге, бұл ел бойынша орташа көрсеткіштен
1,7 есе төмен.
1.17-СУРЕТ
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК
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Еңбекақы білім деңгейіне пропорционалды артады. Яғни, адамның орташа
еңбекақысы білім деңгейін жоғарылатуына қарай артады. Осылайша, егер адам
9-сыныпты аяқтағаннан кейін бірінші жыл орташа есеппен 55 722 теңге тапса,
11-сыныпты немесе колледжді аяқтағаннан кейін еңбекақы сәйкесінше 9 303
(17%) және 12 544 (23%) теңгеге артады. Жоғары білім едәуір қаражат қосады.
Бакалавриат түлегі, мектеп түлегімен салыстырғанда, ЖОО-ны аяқтағаннан кейін
жұмыстың бірінші жылында орташа есеппен 2 есе артық, магистр бакалаврға
қарағанда 30%-ға артық, PhD докторы магистрден 15%-ға артық ақша алады
(1.18-сурет).
1.18-СУРЕТ
Білім деңгейлері бойынша орташа еңбекақы, 2017 ж., теңге25
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Дереккөз: ЗТМО (01.06.2017-01.06.2018 аралығында), ҚР ҰЭМ СК - ҚР бойынша орташа
еңбекақы

Халықаралық рейтингтер
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі (ЖБИ) - Қазақстанның әлемнің ең
дамыған елдерінің қатарына кіруіндегі басты бағдар. Мемлекеттің әлемнің
бәсекеге қабілетті 50 елінің қатарына кіруі керек деген міндет бұл рейтинг іске
қосылғаннан кейін екі жыл өткен соң 2006 ж. Елбасының жолдауында айтылды.26
Қазақстан бірінші жыл қатысқанда 125 елдің ішінде 56-орынға ие болды. 2014 ж.
республика серпіліс жасап, 42-орынға көтеріліп, әлемнің 50 дамыған елінің
қатарына кіру міндетін орындады. Бүгін мемлекеттің алдында жаңа міндет тұр әлемнің бәсекеге қабілетті 30 елінің қатарына кіру. Алайда, соңғы жылдардың
25
26
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МЗТО 2017 ж. шілдеден 2018 ж. маусымға дейінгі кезең аралығындағы деректерді ұсынды.
http://ulttykmuragat.kz
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нәтижелері позицияларымыздың төмендеу үрдісін көрсетіп отыр. 2017 ж.
Қазақстан 2016 ж. салыстырғанда, рейтингте 4 орынға төмендеп, 57-орынға
тұрақтады.
Адам капиталын және елдің әл-ауқатын тиімді дамыту үшін елдің ЖБИ
рейтингіндегі позициясын жоғарылату маңызды. Әдетте, адами капитал
көрсеткіштері (АКИ) жоғары елдер ЖБИ рейтингінде жоғары орынға ие болады
(1.19-сурет). Жан басына шаққандағы ЖІӨ бойынша да осыған ұқсас заңдылық
байқалады (1.20 сурет). Басқа сөзбен айтқанда, ЖБИ рейтингіндегі позицияны
жақсарту экономика мен қоғам көрсеткіштерінің жақсаруына әкеледі.
Осылайша, ЖБИ елдің бәсекеге қабілеттілігін жалпылай қамтитын кешенді
өлшеуіш болып табылады, оның жақсаруы немесе/және нашарлауы ел
өмірінің басқа аспектілерімен тығыз байланысты. Сондықтан да Қазақстан
ЖБИ көрсеткіштеріне мониторинг жасау және оларды жақсарту үшін көп
күш жұмсайды.
1.19-СУРЕТ
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Дереккөз: ДЭФ
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1.20-СУРЕТ
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі мен жан басына шаққандағы
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Дереккөз: ДЭФ, ХВҚ

Білім мен ғылымның Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексіне қосатын үлесі
12 көрсеткішпен анықталады: 3 статистикалық және 9 сауалнамалық. 2017 ж.
қорытындылары бойынша ҚР позициясы 3 статистикалық көрсеткіштің
2-уі бойынша жақсарды: «Бастауыш біліммен қамту» +114 позиция,
«Орта біліммен қамту» +3 және «Жоғары біліммен қамту» –2 (1.4-кесте).
Статистикалық көрсеткіштерді жақсарту үшін 2015-2017 жж. халықаралық
сарапшылармен ауқымды жұмыстар атқарылды. Атап айтқанда, кейбір
көрсеткіштер есептеу әдістемесіне сәйкестендірілді. Осылайша, «Орта біліммен
қамту» және «Жоғары біліммен қамту» көрсеткіштерін түзету үшін Қазақстан
БХСЖ-2011-ге сәйкес 1999 жылдан бастап білім беру бойынша статистикалық
деректерді қайта есептеді. Нәтижелер ЮНЕСКО Статистика институтының
деректер қорына енгізу үшін жолданып, кейін ДЭФ ЖБИ көрсеткіштерінде көрініс
тапты. ҚР-дың білім саласындағы деректерді ЮНЕСКО деректер қорында
түзетудің арқасында Қазақстан 2016 ж. орта біліммен қамту бойынша 42-орыннан
21-орынға дейін көтерілді, ЖОО-лар контингентінің жалпы төмендеуіне
қарамастан, жоғары біліммен қамту бойынша орын сақталды. «Бастауыш
біліммен қамту» көрсеткіші бойынша едәуір жақсы нәтижеге қол жеткізілді.
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ЖБИ-2016 рейтингінде бұл көрсеткіш бойынша Қазақстан әлемнің 138 елі ішінде
118-орынға ие болды. Бұған балаларды 6 немесе 7 жастан мектепке қабылдау
мүмкіндігінің заңнамалық тұрғыдан бекітілуі себеп болды. ДЭФ сарапшылары
тек бір жасты ғана есепке алатын және бастауыш біліммен қамтуда 6 жастан
бірінші сыныптарға қабылданған балаларды және 5-сыныпқа көшкен 10 жастағы
балаларды ескермейтін. Бұл көрсеткішті есептеу әдістемесін егжей-тегжейлі
пысықтау нәтижесінде халықаралық сарапшылар Қазақстанның уәждерімен
келісіп, түзетілген деректерді ДЭФ қабылдады. Нәтижесінде 2017 ж. бастауыш
біліммен қамту көрсеткіші бойынша Қазақстан 118-орыннан 4-орынға көтерілді.
1.4-КЕСТЕ. Қазақстанның ЖБИ-де білім мен ғылым көрсеткіштері
бойынша ұстанымдарының динамикасы
№

Индикаторлар

1.

Бастауыш білімнің сапасы

2.

Бастауыш біліммен қамту

102

118

116

118

118

4

3.

Орта біліммен қамту

35

29

42

42

21

18

4.

Жоғары біліммен қамту

60

58

62

61

61

63

5.

Білім беру жүйесінің сапасы

101

88

76

67

73

77

6.

Математика және жаратылыстануғылыми білімнің сапасы

81

75

72

71

69

64

7.

Менеджмент мектебінің сапасы

103

96

92

101

106

100

67

52

56

41

29

39

72

65

66

55

51

59

108

102

99

81

63

78

90

79

88

88

66

75

104

98

83

70

64

66

8.
9.
10.
11.
12.

Мектептердің Интернет желісіне
қолжетімділігі
Зерттеу және білім беру
қызметтерінің қолжетімділігі
Ғылыми-зерттеу ұйымдарының
сапасы
Университеттердің бизнеспен
ҒЗТКЖ саласындағы
ынтымақтастығы
Ғалымдардың және
инженерлердің қолжетімділігі

2013
69

Рейтингтегі орын
2014
2015
2016
64
63
70

2012
72

2017
68

ЖБИ-дегі білім мен ғылымның 9 сауалнамалық көрсеткіші ішінде 3 индикатор
бойынша өсім тіркелді. Осылайша, ең жоғары өсім «Менеджмент мектептерінің
сапасы» көрсеткішіне (+6), кейін «Математика және жаратылыстану-ғылыми
білімнің сапасы» (+5) және «Бастауыш білімнің сапасы» (+2) көрсеткіштерінде
болды. Бұл негізінен бұл - Қазақстан оқушыларының TIMSS-2015, PISA-2015 және
PIRLS-2016 халықаралық зерттеулерінде жақсы нәтиже көрсеткендерінің арқасы.
Қалған 6 көрсеткіш бойынша Қазақстан позициясы төмендеп кетті, олар: «Білім
беру жүйесінің сапасы» (–4), «Мектептердің Интернет желісіне қолжетімділігі»
(–10), «Зерттеу және білім беру қызметтерінің қолжетімділігі» (–8) және «Ғылымизерттеу ұйымдарының сапасы» (–15) (1.4-кесте).
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Білім және ғылым саласындағы ЖБИ-дің статистикалық және сауалнамалық
көрсеткіштеріндегі айырмашылық қоғамда теріс стереотиптердің кеңінен
тарағанын және ақпараттық жұмысты күшейту қажеттігін көрсетеді. Мұндай
заңдылық республика бойынша қалған барлық 27 статистикалық және
75 сауалнамалық көрсеткіштер бойынша да байқалады. Басқа сөзбен айтқанда,
ДЭФ сауалнамасын толтырған 400-ге жуық жұмыс берушінің пікірінен гөрі,
статистика бойынша елдегі жағдай анағұрлым жақсы. Бұның себептері
БАҚ-тағы білім мен ғылым сапасының төмендігі туралы теріс стереотиптер,
қоғам өміріндегі өзекті мәселелерді түсіндіретін сарапшылардың әлсіздігі
болуы мүмкін. Мысалы, Әзірбайжанда және Ресейде жағдай керісінше: бұл
елдердің жұмыс берушілері өз елінің бәсекеге қабілеттілігін статистика
деректерінен гөрі орташа есеппен анағұрлым жоғары бағалайды.
2017 ж. Адами капитал индексінің (ДЭФ АКИ) тұжырымдамасы түбегейлі
өзгертілді. Рейтингтің жаңа нұсқасы төрт субиндекс негізінде құрылды, олар:
әлеует, қолданыс, даму және ноу-хау. «Әлеует» субиндексі халықтың бар білім
деңгейін бағалайды, «қолданыс» субиндексі еңбек нарығына белсенді қатыса
алатын халықтың үлесін зерттейді, «даму» субиндексі студенттік және еңбекке
жарамды халықты оқыту және біліктілігін арттыру бойынша ағымдық күш-жігерді
көрсетеді, «ноу-хау» субиндексі еңбекке жарамды жастағы адамдардың біліктілік
деңгейінің артуын немесе төмендеуін көрсетеді. Осылайша, екі субиндекс білімді
(әлеует және даму), қалған екеуі еңбек нарығын бағалайды. Барлық төрт
субиндекс қажеттілік пен мүмкіндікті ескеріп, 5 жас тобы бойынша қарастырылған
(0-14 жас; 15-24 жас; 25-54 жас; 55-64 жас; 65 жас және одан асқан). Жалпы
алғанда, ДЭФ жаһандық экономикалық жүйеде құндылықтарды қалыптастыруға
мүмкіндік беретін білім мен дағдыларды «адами капитал» деп санайды.27
Әдістемесінің өзгеруіне қарамастан, Қазақстан АКИ-2017 рейтингінде адами
капиталдың жоғары деңгейін растап, 2016 жылғы позициясын сақтап қалды
(130 елдің ішінде 29-орын). 2013 ж. рейтингтің жалпы есебінде Қазақстан
45 - позицияны алды. Бүгінгі таңда Қазақстан адами капиталы жоғары деңгейлі
үздік 30 елдің ішінде орнын тұрақты ұстап тұр. «Әлеует» субиндексі бойынша
Қазақстан әлемде 2-орынға ие болды, бұл көбіне сауаттылық және есептеу
дағдыларының жоғары көрсеткіштерінің және орта білімді аяқтаған халықтың ірі
үлесінің арқасында жүзеге асты. Алайда, сауаттылық және есептеу дағдылары
көрсеткіші бойынша жас топтарының арасында айырмашылық байқалды.
Сауаттылық пен есептеу дағдылары көрсеткішінің ең жоғары деңгейі
25-54 жастағы адамдарда болды (әлем бойынша 3-орын). 65 және одан асқан
27
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жастағы (7-орын) және 55-64 жастағы (12-орын) адамдар салыстыруға тұрарлық
деңгей көрсетті. Ең төмен деңгей 15-24 жастағы жастарда тіркелді, олардың тууы
мен ер жетуі/бой жетуі тәуелсіздіктің бастапқы қиын кезеңіне дәлме-дәл келді.
Сонымен бірге, барлық жас топтары «орта білімді аяқтағандардың үлесі»
көрсеткіші бойынша әлемнің үздік 20 елінің қатарына кіреді. Қалған екі индикатор
бойынша көрсеткіштер де бірінші отыздықта (1.5-кесте).
1.5-КЕСТЕ. Қазақстанның АКИ-де білім беру
көрсеткіштері бойынша ұстанымдары

Әлеует
83,6 балл, 2-орын
Сауаттылық және есептеу
дағдылары
Бастауыш білімді
аяқтағандар үлесі
Орта білімді аяқтаған үлесі
Жоғары білімді аяқтағандар
үлесі
Даму
68,8 балл, 45-орын
Бастауыш біліммен қамту
Бастауыш мектептің
сапасы
Орта біліммен қамту
Орта білімдегі гендерлік
паритет
ТжКБ-мен қамту
Жоғары біліммен қамту
Түлектер дағдыларының
әртүрлілігі
Білім беру
жүйесінің сапасы
Кадрлардың дайындық
дәрежесі

99,7

6

55,1

64

98,3

15

100

1

Орын

9,2

Балдар

42,6

Орын

14,0

Балдар

27,4

Орын

Халықтың үлесі, %

65 және
одан жоғары
6,8

Балдар

55-64 жас

Орын

25-54 жас

Балдар

15-24 жас

Орын

0-14 жас

Балдар

Индикаторлар

99,8

33

99,9

3

99,6

12

99,2

7

100

30

99,7

26

99,4

33

98,1

35

99,9

8

99,5

7

98,9

6

85,7

18

22,7

36

20,6

26

15,9

26

15,9

26

40,1
43,3

38
57

90,4

55

44,7

67
48,8

67

Қазақстан АКИ «даму» субиндексі бойынша 50 үздік елдің қатарына кіреді.
Бұнда үлкен рөлді статистикалық көрсеткіштер атқарды: орта білімдегі гендерлік
паритет (әлемде 1-орын), бастауыш біліммен қамту (әлемде 6-орын), орта
біліммен қамту (әлемде 15-орын). ТжКБ және жоғары біліммен қамту
көрсеткіштері сәйкесінше 38 және 57-орындар. Қалған 3 көрсеткіш
57-67-орындар аралығында болды.
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Қазақстан IMD рейтингінің 18 көрсеткішінің 12-сінде жақсы динамика көрсетті.
Еліміз 10 жыл бойы сауаты жоқ адамдардың (15 жастан асқандар) аздығы
бойынша алдыңғы орындардан түскен емес. Оқушы/мұғалім арақатынасы
бойынша (орта мектеп), 25-34 жас аралығында жоғары білім алғандар бойынша
алғашқы ондыққа кіреді. ҚР-дың 5 сауалнамалық көрсеткіш бойынша
позицияларын айтарлықтай жақсартқаны білінеді.28
2016-2017 жж. ЮНЕСКО Білімді дамыту индексі (БДИ) деректері
жаңартылмады. Рейтингтің жариялануында кідірістің болуына бірнеше себеп
бар. Біріншіден, рейтингте әлемнің барлық елдері қамтылмады. Қақтығыстар
болып жатқан немесе қақтығыстардан кейінгі елдер және білім беру саласындағы
статистикалық деректер қоры әлсіз елдер талдаудан шығарылды. Екіншіден,
205 елдің 115-інде «Ересектердің сауаттылық деңгейі» және «Гендерлікбағдарланған индекс» көрсеткіштері бойынша деректер БДИ-дің дұрыс
калькуляциясы үшін жеткілікті дәрежеде нақты болмады.29 Қазақстан дәстүрлі
түрде БДИ көшбасшы елдерінің қатарында тұратыны мәлім: 2006 жылдан
2015 жылға дейін үздік 10 позициядан төмен емес.30
Транспаренттік
Транспаренттік Қазақстанның білімі мен ғылымын дамытудың және олардың
халықаралық кеңістікке кірігуінің маңызды шарты болып табылады.
Транспаренттік, яғни ашықтық болмай, бірде-бір демократиялық мемлекетте
ұлттық саясатты тиімді жоспарлау және оны іске асыру мүмкін емес. Кез келген,
тіпті ең жақсы ойластырылған саясат халықтың және нысаналы топтың басым
бөлігінің қолдауынсыз жетістікке жетпейтіні бұрыннан мәлім. Сондықтан ЮНЕСКО
сарапшыларының пікірінше білім мен ғылым сияқты іргелі салаларға жаңа
бастамалар енгізбес бұрын, жан-жақты зерттеп, сауалнама алып, талқылау керек.
Білім саласы - дүниежүзі бойынша сыбайлас жемқорлық тәуекелі жоғары
қоғамдық салалардың бірі. Жаһандық жемқорлық барометрінің (Transparency
International 2013) соңғы бағасы бойынша, Қазақстандағы білім саласында
жемқорлық жайлаған деп санайтын халықтың үлесі - 55%. Салыстыру үшін:
Жапонияда дәл осындай көрсеткіш, Ресейде (72%) мен Қырғызстанда (82%)
анағұрлым жоғары. ЭЫДҰ елдерінің көбінде едәуір төмен. Бұл деректер ЮНЕСКО
2017 ж. БАБ баяндамасында үкімет тиімділігінің маңызды контексттік факторы
ретінде келтірілген.

28

1-қосымшаны қараңыз.
https://en.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/2015Report_EDI2012_Annex.pdf
30
АТО (2017). ҚР білім беру жүйесінің Қазастан тәуелсіздігі жылдарындағы жай-күйі және дамуы туралы Ұлттық
баяндама.
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Қазақстанда жуырда өткізілген сауалнама білім беру жүйесінің жемқорлықтан
біртіндеп тазарып келе жатқанын және бұл салаға деген халық сенімінің
артқанын көрсетіп отыр. «Сіздің пікіріңізше, Қазақстанда қандай салалар мен
институттарды жемқорлық барынша жайлаған?» деген сұраққа білім беру саласы,
құқық қорғау органдары мен сот жүйесінің респонденттері 14 ықтимал нұсқадан
таңдай отырып, жемқорлық дәрежесі бойынша білім беру ұйымдарын төртінші
орынға қойды (1.6-кесте).31 Демек, білім беру саласында жемқорлық дәрежесі
азайды деп санайтындардың пайызы қарсы пікірлі респонденттерге қарағанда
анағұрлым көп (28,6% және 14%). Білім беру саласынан сауалнамаға
қатысқандардың басым бөлігі (40,8%) білім беру ұйымдарының қызметіне деген
халық сенімін жоғары деп бағалады. Тек ¼ астамы ғана осы пікірмен келіспейді.
1.6-КЕСТЕ. Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықты
бағалау бойынша сауалнаманың нәтижелері

Жол полициясы
Медициналық мекемелер
Сот жүйесі
Кеден органдары
Білім беру мекемелері
БКШ саласы
Ірі кәсіп
Жергілікті билік
Жеке компаниялар мен өнеркәсіптер
Көші-қон полициясы
Халыққа қызмет көрсету орталығы
Бұқаралық ақпарат құралдары
Салық органдары
Үкіметтік емес ұйымдар, саяси партиялар
Жалпы қоғам
Жауап беруге қиналамын

Білім беру
саласының өкілі
57,9
32,3
31,5
21,3
14,9
14,9
17,9
21,3
8,1
8,9
2,6
4,3
11,9
2,6
11,5
1,7

Құқық қорғау
органдары
33,1
33,7
33,1
21,9
20,8
11,8
18
18
14
4,5
3,9
3,9
11,2
1,7
15,2
3,9

Сот
жүйесі
40,8
33,8
23
22,3
21
16,6
13,4
19,7
14
8,9
2,5
7,6
7
3,8
12,7
10,8

Білім беру саласында транспаренттікті арттыру үшін азаматтық қоғамды шешім
қабылдау процесіне белсенді тарту шаралары қолға алынды. ЮНЕСКО-ның
2017 ж. «Білім берудегі есептілік» БАБ баяндамасы «Бір-бірлеріңізді кінәлауды
қойыңыздар. Білім - бұл ортақ жауапкершілік» деген үндеуден басталады.
Осы ұранды ұстанып, қазақстандық білім беру жүйесіне орталық, жергілікті және
институционалдық деңгейлерде қоғамдық бақылау институттары белсенді
енгізіліп жатыр. ҚР «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңына сәйкес 2016 ж. бері Білім,
Садвакасова А., Ахатова Д., Мажитова А. (2017). Жемқорлық адами капиталдың сапасына ықпал ететін
фактор. (әлеуметтанулық зерттеулер қорытындысы бойынша). Қоғам және дәуір. 3/2017. ҚСЗИ.
31
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ғылым, жастар саясаты және балалардың құқықтарын қорғау мәселелері жөнінде
қоғамдық кеңес жұмыс істейді. Институционалдық деңгейде, яғни білім беру
ұйымдары деңгейінде ұжымдық басқару органдарының құзыретті кеңейтіп
жатыр. Бүгінгі таңда олар білім беру ұйымдарының негізгі қызметімен қатар,
бірінші басшыны сайлау процесіне де атсалысуда.32 Әлбетте қоғамның білім беру
мәселелеріне қатысуына құқықтық мүмкіндіктің болуы ұсынылған механизмнің
сәтті жұмыс істейтініне кепілдік бола алмайды. Бұл қоғамдық кеңес мүшелерінен
және ұжымдық басқару органдардарынан жоғары есептілік мәдениетін және
әртүрлі салаларда білім-білігінің болуын талап етеді.
Білім беру ұйымдарында ұжымдық басқару органдарының қызметін
жандандырумен қатар, ҚР БҒМ сыбайлас жемқорлықтың экономикалық
тамырын шабуға бағытталған бірқатар шараларды қабылдады. Олар: ҰБТ-ны
қайта тапсыру, гранттардың санын арттыру, шетелдік ЖОО-дан ауысқан кезде ТКТ
тапсырмау, мемлекеттік бақылау тәсілдерін ҰБДҚ негізінде тексеру емес
жәрдемдесу сипатына ауыстыру, мемлекеттік үлгідегі дипломдарды жеке үлгідегі
дипломдарға өзгерту, мектепке дейінгі ұйымдарға кезекке тұру және орын алу
процесін автоматтандыру және т.с.с.33 Жалпы алғанда, 2015 ж. бері білім беру
жүйесіндегі сыбайлас жемқорлықты азайтуға бағытталған 60-қа жуық заң
қабылданды.34
БҒМ білім берудің мейлінше маңызды мәселелерін кеңінен талқылауға,
түсіндіру жұмыстарына және 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-ның іске
асырылуын ақпараттық-медиялық тұрғыдан сүйемелдеуге баса назар
аударады. Ведомство көптеген баспа және телевизиялық БАҚ құралдарымен
тікелей байланыс орнатты. 2017 ж. өзінде БАҚ үшін 51 баспасөз хабарламасы,
білім берудің өзекті мәселелері бойынша «BILIM» ток-шоуының 30 бағдарламасы,
50 жаңалықтар дайджесті және баспа материалы дайындалды, республиканың
үш ірі телеарнасында 6 сюжет жарияланды. БҒМ әлеуметтік желілердегі ресми
аккаунттарында 134 материал жарияланды, олардың қаралымы 17 млн-нан асты,
154 мың адам ұнатып, 15,5 мың рет «бөліскен». БҒМ-нің жеке парақшаларын
жетілдіру нәтижесінде Фейсбуктегі жазылушылар саны 35 679 адамды құрады,
бұл басқа орталық мемлекеттік органдардың аккаунттарының көпшілігінен
көп ілгері көрсеткіш.

2.5-тарау тармағын қараңыз.
https://www.inform.kz/ru/erlan-sagadiev-rasskazal-o-bor-be-s-korrupciey-v-obrazovanii_a3048852
34
https://liter.kz/ru/articles/show/35185-_partiicy_obsudili_voprosy_korrupcii_v_obrazovanii
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Қорытындылар мен ұсыныстар
• 2000-шы жж. туу көрсеткіштерінің қарқынды өсуінің негізінде, ҚР білім беру
жүйесінің барлық деңгейлері 2017 ж. бастап контингенттің азаюы
сатысынан көбеюі сатысына өтіп жатыр.
• Туу көрсеткіштеріне сүйеніп, алдағы бірнеше жылда мектепке дейінгі
ұйымдар контингентінің қазіргі көрсеткіштер шамасында сақталатынын,
сондай-ақ орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім алушылар санының
өсетінін болжауға болады.
• Алайда, туу коэффициенті контингентті болжамдайтын жалғыз индикатор
болмауы тиіс, басқа демографиялық және көші-қон көрсеткіштерін
де ескерген жөн.
• 2017 ж. 12 жылда алғаш рет республика бойынша орташа есеппен мектепке
дейінгі ұйымдарда бос орындар қалды. Жалпы алғанда, МДТО
ұйымдарының ұсыныстары сұраныстан артық болып шықты. Дегенмен,
аймақтардағы жағдайды ескеріп МДҰ-ларды ашқанда, демографиялық
үрдістерді және халықтың көші-қон ағындарын назарға алу керек.
• «Артық орындардың» болу себебі жекеменшік дамыту орталықтарын
және/немесе үйде өз бетімен оқытуды және тәрбиелеуді артық көретін
ата-аналар үлесінің артуы болуы мүмкін.
• ЕБҚ-сы бар балалар барлық оқыту кезеңдерінде кешенді қолдау
шараларына мұқтаж. Даму мүмкіндіктері шектеулі балалардың саны жыл
сайын артып барады (жылына 6 000 адам), олар - негізінен, сөйлеу қабілеті,
зият, көру, есту, психика және т.с.с. кемістіктері барлар.
• АІЖ ауруларының негізгі себептері дұрыс немесе уақытылы
тамақтанбаудан. Осыған байланысты білім беру ұйымдарындағы қоғамдық
тамақтандыру орындарын, ата-аналарды, медициналық және педагог
қызметкерлерді, сондай-ақ қызмет көрсетушілерді және жалпы қоғамды
тарта отырып, білім алушылардың тамақтану мәдениетін дамыту
мәселелеріне назар аудару керек.
• Ажырасулар санының артуы жалғыз басты аналар немесе әкелер
тәрбиелейтін балаларды көбейтеді, бұл баланың академиялық
жетістіктеріне және оның әлеуметтенуіне қолайсыз әсер етеді. Зерттеулерге
қарағанда, ажырасу балаға ата-ананың біреуін жоғалтудағы соққымен тең
ықпалы бар.
• ЖОО студенттерінің арасындағы суицидтің жоғары деңгейін ескере
отырып, оның алдын алу және студенттерге психологиялық көмек көрсету
бойынша жұмыстар жүргізу керек. Жалпы, Қазақстанда суицидке қатысты
орнаған қолайсыз жағдайды шешуге бағытталған кешенді шаралар
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қабылданып, соның ішінде білім беру ұйымдарының осы бағыттағы
жұмысын жандандыру аса қажет.
2017 ж. Астана қаласына шамамен 20 мың жаңа оқушы ата-анасымен көшіп
келді. Мектептің орташа сыйымдылығын 998 орын екенін ескерсек, келген
балаларды оқу орындарымен қамтамасыз ету үшін Елордаға бір жылдың
өзінде 20-ға жуық жаңа мектеп салу керек.
Урбанизация процесі де еліміздің үлкенді-кішілі қалаларында жаңа
мектептерді салуды талап етеді. Бұл ретте, өңірлердің ішкі және сыртқы
көші-қон ағындарын ескерген жөн. Бұл мәселені шешу үшін жекеменшік
инвестицияларды тарту арқылы жаңа мектептердің құрылысын белсендіру
керек.
Елдерге 4-ОДМ міндетіне қол жеткізу үшін мемлекеттік шығындардың кем
дегенде 15-20%-ын және/немесе ЖІӨ-нің кем дегенде 4-6%-ын білім
саласына бөлген дұрыс. ҚР-дағы білімге жұмсалатын мемлекеттік
шығындардың сомасы номиналды көлеммен артып келеді, дегенмен, олар
мемлекеттің жалпы шығындарының өсіміне пропорционалды емес,
сондықтан тиісті 15%-дық межеден біршама төмен болып тұр.
2017 ж. Қазақстанда ЖІӨ-нің білімге жұмсалатын шығынының үлесі
3,5%-ды құрады (ЖІӨ 53 101 млрд теңге). Соңғы бес жылда тиісті 4%-дық
халықаралық көрсеткішке Қазақстан соңғы рет 2012 ж. жақындады (3,9%),
сол кездегі ЖІӨ 31 015 млрд теңге болған.
Ауыл тұрғындары қалалықтарға қарағанда (2,71%), өздерінің жалпы
шығындарынан білімге мейлінше аз қаражат бөледі (3,35%). Мысалы,
қаламен салыстырғанда, ауылдағы репетиторлық қызметтердің аздығы мұндай айырмашылықтың басты себебі.
«Серпін» және «Баршаға арналған тегін ТжКБ» мемлекеттік
бағдарламаларының арқасында халықтың кәсіптік орта білімге,
студенттердің тұрғын-үйді жалға алуға жұмсайтын шығындары
айтарлықтай азайды, бұл қазіргі мемлекеттік саясаттың тиімділігін
дәлелдейді.
Әрбір кейінгі білім деңгейі адамның орташа еңбекақысын арттырады.
Еңбекақыға едәуір үстеме қаражатты жоғары білім қосады.
ЖБИ рейтингінде мемлекет позициясын көтеру маңызды, өйткені бұл жан
басына шаққандағы ЖІӨ және адами капиталдың деңгейі сияқты елдің
әлеуметтік-экономикалық факторларын жақсартумен байланысты.
Соңғы жылдары сыбайлас жемқорлықтың экономикалық тамырын шабу
үшін мемлекет бірқатар шараларды қабылдады және ақпараттықмедиялық кеңестікте білім берудің өзекті мәселелерінің жариялануы
мен талқылануына баса назар аударуда.
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2-ТАРАУ
Білім беру деңгейлерінің
даму параметрлері

2.1. Қолжетімділік пен теңдік

Қысқаша түйіндеме
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
 Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің жоспарлағандай жылдық өсімі тіркелді
(+418 бірл.) (2016 ж. - 9 410 бірл.). Мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен
қамту өсімі 55 135 баланы құрады (2016 ж. - 807 170 адам).
 Ауылдық жерлердегі мектепке дейінгі ұйымдар желісі (6 156 бірл.), қалалыққа
қарағанда (3 672 бірл.) екі есе көп. Ал негізі, қалалық жерде МДТО
ұйымдарының тығыздығы - орташа есеппен 138 бала, ауылда - 58.
 Барлық МДҰ-ның түрлер мен типтердің жалпы санына шаққандағы толық
мерзімде жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйымдар үлесі 2016-2019 жж.
арналған БҒДМБ көрсеткішінен (85%) асып түсті және 88,8%-ды құрады.
 Толық мерзімде жұмыс істейтін МДТО желісінің артуымен қатар шағын
орталықтар саны азайып барады. Алайда, қысқа мерзімді шағын орталықтар
үлесі БҒДМБ көрсеткішінен әлі де жоғары (жоспар - 40%, бары - 46,8%).
 МДТО желісін дамыту үшін жекеменшік секторды тартуға болады.
Бұл жағынан МДТО - ең қолайлы білім деңгейлерінің бірі. Қазақстанда
мектепке дейінгі ұйымдардың үштен бір бөлігі - жекеменшік (3 058 бірл.), бұл
- халықаралық орташа мәнге сәйкес келеді (31%).
 3-6 жастағы балаларды қамту 90,5%-ды құрады (85,8% 2016 ж.), бұл БҒДМБның 2017 жылғы жоспарлаған көрсеткішінен (87,5%) жоғары және 2018 жылғы
(90%) жоспарға жақын. Бұл көрсеткіш ШҚО, Қызылорда, Павлодар
облыстарында 100%-ға жетті.
 ҚР бойынша 1-3 жастағы балаларды МДТО-мен қамту - 28,2% (2016 ж. - 30,6%.).
Қостанай облысында (76,1%) ерте жастағы балаларды МДТО-мен қамту
ЭЫДҰ елдерінің ең жоғары көрсеткіші - Даниядан (65,2%) жоғары. Сонымен
қатар, Қарағанды облысында (64%) және ШҚО-да (61,4%) бұл көрсеткіш
ЭЫДҰ-ның басқа елдерінен анағұрлым жоғары: Исландия (59,7%),
Нидерланды (55,9%), Люксембург (55,1%), Бельгия және Норвегия (54,7%).

Жалпы орта білім
 Қазақстан дәстүрлі түрде орта білімге қолжетімділігі ең жоғары елдердің
қатарында тұр (ҚР - 99,8%, әлем бойынша - 75,5%).
 7 047 күндізгі мемлекеттік мектепте 3 млн-ға жуық бала білім алды.
 Мектептер желісі 53 бірлікке қысқарды, ал білім алушылардың
контингенті артты (+116 515 адам).
 2016 ж. салыстырғанда, ШЖМ желісі 92 бірлікке қысқарды және күндізгі
мемлекеттік мектептердің жалпы санының 42%-ын құрады.
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 22 819 оқушы мектепке тегін тасымалданады (2016 ж. - 19 174 адам).
3 244 балаға мектеп жанындағы интернаттардан орын берілді
(2016 ж. - 3 104 адам).
 Мектептерде шетелдік азаматтардың 12 260 баласы және оралман
отбасылардың 8 805 баласы білім алды.
 Өзбек тілінде оқытатын 13, ұйғыр тілінде - 12, тәжік тілінде - 2 мектеп
жұмыс істейді.
 3 873 мектепте инклюзивті білім беруге жағдай жасалды (55%)
(2016 ж. - 30%).
 75 кешкі мектеп жұмыс істеді. Жалпы білім беретін мектептердің
жанынан жұмыс істейтін жастарға арналған 39 сынып/бөлім/
консультациялық бекет ашылды.
 Жекеменшік мектептер саны 13 бірлікке артты (2016 ж. - 112 бірл.),
бұнда 24 426 бала білім алды.
 Әрбір үшінші оқушы мектептен тыс қосымша біліммен қамтылды.
Солардың ішінде тегін үйірмелер мен секциялар балалардың 74%-на
қолжетімді болды.
 Жалпы алғанда, мектептер мен мектептен тыс ұйымдар базасында
қосымша білім алу қолжетімділігіне елдегі балалардың жалпы санына
шаққанда 77,6% оқушы ие болды (БҒДМБ жоспары - 68%).
Техникалық және кәсіптік білім
 ТжКБ жүйесінің жаңа болмысы 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да көрініс
тапты. Бұл жүйеге еңбек нарығын кадрлармен қамтамасыз ету
функциясымен қатар, жастарды әлеуметтік интеграциялау функциясы да
жүктеледі.
 2017 ж. «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы іске қосылды.
Ел кәсіпорындарының сауалнамасына сәйкес кадрларға қажеттіліктің
шамамен 73%-ы ТжКБ мамандарына және жұмысшы мамандықтарға
тиесілі. Бұл бастама еңбек нарығы мен білім беру саласының белсенді
әрекеттесуінің негізіне айналды.
 2017 ж. мемлекеттік тапсырыс 100, 8 мың адамды құрады, соның ішінде
21 мыңы «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы бойынша. Бұл көрсеткіш
2016 ж. қарағанда 24,8 мың орынға артық.
 Жобаны іске қосу мен мемлекеттік тапсырыстың 53,8%-ға дейін артуы
5 жылда алғаш рет ТжКБ контингентінің азаюын тоқтатты. Білім
алушылардың саны 489 198 адамға жетті (+49 адам). ТжКБ желісі
824 бірлікке дейін артты.
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 ТжКБ-мен қамту бойынша ауыл жастары, қала жастарынан 8 есе аз.
175 ауылдық ТжКБ жұмыс істейді, бұл жалпы желінің небәрі
21%-ын құрайды.
 824 колледждің 206-сында ЕБҚ-сы бар студенттерге кедергісіз
қолжетімділікке жағдай жасалған. 2017 ж. Қазақстанның Abilympics және
DeafSkills халықаралық қозғалысына қосылуы ТжКБ жүйесінде маңызды
оқиға болды.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
 ҚР-да халықты үшіншілік біліммен қамту әлем елдерінің көрсеткіштерімен
салыстырғанда (Швейцария - 57,7%, АҚШ - 85,8%, Сингапур - 92,2%,
Нидерланды - 78,5%, Германия - 68,3%), әлі де жоғары деңгейде
емес - 46,3% (2017 ж. ЖБИ-де 63-орын).
 Жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту үшін ҰБТ-ны қайта тапсыру және
шекті деңгейден өтпеген талапкерлерді «шартты түрде қабылдау»
тәжірибесі жалғастырылды. Шетелдік ЖОО-да білім алатын азаматтар үшін
Қазақстан ЖОО-на ауысу немесе оқуын жалғастыру үшін кешенді тестілеу
жойылды.
 ҰБТ енгізілген уақыттан бастап алғаш рет қазақ және орыс тілінде білім
беретін мектептердің арасындағы балдардың айырмашылығы жойылды.
2018 ж. бастап мектеп түлектеріне тестті ағылшын тілінде тапсыру
мүмкіндігін ұсыну бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр.
 2017 ж. соңғы 5 жылдағы білім беру гранттарының рекордтық саны бөлінді
(бакалавриат – 37 932, магистратура - 10 004, PhD докторантура - 1 285).
 ЕБҚ-сы бар студенттер жоғары білімге әлі де тең дәрежеде қол жеткізген
жоқ. 2017 ж. қабылдау квотасы бойынша білім алатын студенттердің үлесі
ЖОО студенттерінің жалпы контингентінің (64 654 адам) небәрі
13%-ын құрады.
 МБЖЖ білім беру саласында МЖС жүйесін дамыту арқылы жоғары және
жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
Әлеуметтік жоба іске асырылған төрт жылдық мерзімде 16,8 млрд теңгеден
артық сомаға 19 мыңнан астам білім беру жинақтау салымдары тіркелді.
 ҚР ЖОО 127 084 маманды даярлады. Мамандықтар тұрғысынан
түлектердің ең көбі «Білім беру» бағытына тиесілі болды - 36 085 адам,
немесе 28,4%. Алайда, мектептерде мұғалімдерге қажеттілік әлі де бар
(4 952 адам), бұл еліміздегі университеттер жанынан педагогикалық
кафедралар мен факультеттерді дамыту керектігін білдіреді.
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту желісінің мүмкіндіктері артып отырған
сұранысқа жауап беруде. Демографиялық жағдайды ескере отырып, мектепке
дейінгі ұйымдар желісін арттыру 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-ның
міндеттерінің бірі болып табылады. 2017 ж. мектепке дейінгі ұйымдар желісі
9 828 бірлікті: 5 608 балабақшаны және 4 220 шағын орталықты қамтыды.
Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың контингенті 862 305 баланы құрады,
олардың 707 394-і балабақшаға, 154 911-і шағын орталыққа барды.
Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің ауылдық жерде дамуы негізінен шағын
орталықтар желісінің көбеюіне байланысты. Соңғы үш жылда ауылдық жердегі
мектепке дейінгі ұйымдардың саны қалалық жердегіге қарағанда екі есе өсті
(2.1.1-сурет). Бұл айырмашылық ауылдарда шағын орталықтар үлесінің көптігінен.
2017 ж. қалалық жердегі балабақшалардың саны 2 853 болды, бұл ауылдық
жерге қарағанда небәрі 98 бірлікке артық (2 755 бірл.). Ал, қалалық жердегі шағын
орталықтардың саны 4,2 есе кем (891 бірл. қалада және 3 401 бірл. ауылда).
Мектепке дейінгі ұйымдар санының аз болуына қарамастан МДТО-мен
қамтылған балалар контингенті қалада жоғары. Қалалардағы мектепке дейінгі
ұйымдар желісінің өсу қарқыны ауылдық жерге қарағанда бес есе артық.
2015-2017 жж. қалалық жердегі мектепке дейінгі ұйымдар желісі 828 бірлікке
артты, ал ауылдық жерде 166 ғана. Дегенмен, мектепке дейінгі ұйымдар саны
қалада 1,4 есе кем, ал контингенті 1,7 есе артық. Осылайша, орташа есеппен
қалалық жерде әрбір мектепке дейінгі ұйымға 138 адамнан, ауылдық жердегіге
58 адамнан шақ келіп тұр. Мұндай айырмашылықтың болуы ауылдық жерде
балабақшалардан гөрі жобалық қуаты аз шағын орталықтардың көптігінен.
2.1.1-СУРЕТ
Қала/ауыл тұрғысынан МДҰ-лар желісінің және қамтылған балалар
контингентінің даму динамикасы
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Халық саны көп өңірлерде мектепке дейінгі ұйымдар желісімен қамтамасыз
етуде қиындықтар бар. Мектепке дейінгі ұйымдар мен балалардың саны
бойынша деректерді өңірлер тұрғысынан талдау жасағанда, мектепке дейінгі
ұйымдармен қамтамасыз етуде теңсіздік бар екенін көрсетеді. Мысалы,
Қарағанды облысы мен СҚО-да мектепке дейінгі ұйымдар саны бірдей: 514 және
520, бірақ, Қарағанды облысындағы балалар саны шамамен 2,5 есе артық.
Осылайша, Қарағанды облысында әрбір мектепке дейінгі ұйымға орташа есеппен
103 адам, СҚО-да 42 адамнан келеді. Осыған ұқсас жағдай Атырау, Қостанай
облыстарында және Астана, Алматы қалаларында да байқалады. Маңғыстау және
Ақмола облыстарында балалардың контингенті шамамен бірдей болса да
(сәйкесінше 40 644 және 36 139), мектепке дейінгі ұйымдардың санындағы
айырмашылық екі есе (сәйкесінше 251 және 590) (2.1.2-сурет).
2.1.2-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдар саны және балалар контингенті
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Толық мерзімде жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйымдар желісін көбейту
балаларға толыққанды күтім жасауға мүмкіндік береді. Толық мерзімде жұмыс
істейтін мектепке дейінгі ұйымдар үлесі барлық МДҰ-ның жалпы санының
88,8%-ын құрады. Бұл БҒДМБ 2017 жылға белгілеген көрсеткішінен (79,5%)
9,3%-ға жоғары және 2019 жылға белгілеген көрсеткіштен (85%) 3,8%-ға жоғары.
ОҚО, Маңғыстау және Павлодар облыстарында бұл көрсеткіш 90%-дан да жоғары
болды. Толық мерзімде жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйымдардың ең аз үлесі
БҚО (59,6%), Жамбыл (59,3%) және Қызылорда (54,2%) облыстарында тіркелді.
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Балабақшалар санын арттыру және мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы
санына шаққандағы шағын орталықтардың үлесін азайту бойынша жұмыс
жалғасуда. Мектепке дейінгі ұйымдардан балаларды қамту бойынша жүктемені
азайту үшін шағын орталықтар ашылды. Мектепке дейінгі шағын орталықтар
анағұрлым ыңғайлы жұмыс кестесімен, сондай-ақ топтарды әртүрлі жастар
бойынша жинауымен ерекшеленді.35 2015-2017 жылдары шағын орталықтар
саны 373 бірлікке азайды. Нәтижесінде 2017 ж. қарай шағын орталықтардың үлесі
мектепке дейінгі ұйымдардың барлық санының жартысынан аз бөлігін құрады.
Олардың ішінде 819 шағын орталық қалалық жерде, 3401 шағын орталық
ауылдық жерде орналасқан. Шағын орталықтардағы балалардың контингенті 154
911 адамды, немесе мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санының 18%-ын
құрады.
2.1.3-СУРЕТ
Шағын орталықтардың саны және мектепке дейінгі ұйымдардың
жалпы санына шаққандағы үлесі
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Дереккөз: ҰБДҚ

Қысқа мерзімді шағын орталықтардың үлесі БҒДМБ белгіленген көрсеткіштен
(40%) әлі де жоғары. 2017 ж. бұл көрсеткіш 46,8%-ды құрады (2.1.4-сурет). 10 өңірде
қысқа мерзімді шағын орталықтардың үлесі әлі де 40%-дан жоғары. Бұл
көрсеткіштің жоспарланған 40%-дан жоғары болып қалуының бір себебі
балаларды көбірек қамту қажеттілігінің сақталуы. 2019 ж. қарай белгіленген
көрсеткішке қол жеткізу үшін қысқа мерзімді шағын орталықтарды жыл сайын
кем дегенде 8,5%-ға азайту қажет.
Мектепке дейінгі ұйымдар түрлері қызметінің типтік қағидаларын бекіту туралы
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 29 мамырдағы № 206 бұйрығы.
Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2013 жылғы 21 маусымда № 8520 тіркелді.
35
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2.1.4-СУРЕТ
Қысқа мерзімді шағын орталықтардың жалпы шағын
орталықтар санына шаққандағы үлесі, 2017 ж., %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Қазақстандағы жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі әлемдік
орташа мәнге дейін жетті. Әлемде жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың
үлесі 31%-ды құрайды.36 2017 жылғы мектепке дейінгі ұйымдардың үштен бір
бөлігі (31,1%) жекеменшік секторға тиесілі. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
желісі жекеменшік секторды тарту бойынша ең табысты білім беру деңгейі болып
табылады. 2017 ж. деректер бойынша елімізде барлығы 3 058 жекеменшік
мектепке дейінгі ұйым жұмыс істейді: 1 844 - қалалық жерде, 1 214 - ауылдық
жерде. 2015-2017 жылдары жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың саны
шамамен екі есе артты (+1 283 бірл.).
Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы балалар контингенті, мемлекеттік
балабақшалармен салыстырғанда, едәуір артты. 2017 ж. жекеменшік мектепке
дейінгі ұйымдардағы балалар саны 258 153 адамды құрады. Бұл 2015 ж.
көрсеткіштен екі есе артық (135 831 адам). Бұл ретте, мемлекеттік мектепке дейінгі
ұйымдардағы балалар контингенті 2017 ж. 604 152 адамды, 2015 ж. 591 647
адамды құрады. 2016-2017 жылдар деректеріне сәйкес мемлекеттік мектепке
дейінгі ұйымдардағы балалар саны 1 553 адамға азайды.
Жекеменшік секторды тарту есебінен құрылған мектепке дейінгі ұйымдардағы
орындардың саны көбейді. 2017 ж. 64 394 орын: 60 226 орын жаңадан ашылған
849 мектепке дейінгі ұйымдарда, 4 168 орын әрекет ететін мектепке дейінгі
ұйымдарда ашылды. МЖС шеңберінде, 2016 жылмен салыстырғанда,
17 мектепке дейінгі ұйым артық салынды. Жекеменшік шағын орталықтарда
ашылған орындардың саны 1,6 есе, ал жекеменшік балабақшалардағы орындар
саны 99 бірлікке артты (2.1.1-кесте). Дегенмен, барлық мектепке дейінгі ұйымдарда
ашылған орындардың саны 2016 ж. қарағанда (72 004 бірл.) 7 610 бірлікке кем.
«Баршаға арналған білім 2000-2015 жж.: жетістіктер және сын-қатерлер», ЮНЕСКО, 2015. 2012 жылғы
деректер
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Жекеменшік сектор рөлінің артуы мемлекеттік бюджетке түсетін жүктемені
азайтуға мүмкіндік берді. РБ және ЖБ есебінен ашылған орындардың саны
2016 жылға қарағанда бес есе кем.
2.1.1-КЕСТЕ. Мектепке дейінгі ұйымдардың ашылу мен жабылу мониторингі, 2017 ж.
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Берілген орындардың жалпы санына шаққандағы жекеменшік мектепке дейінгі
ұйымдардағы орындардың үлесі БҒДМБ-ның 2017 жылғы көрсеткішінен (28,2%)
жоғары болды. 2017 ж. деректер бойынша, бұл көрсеткіш 34,2%-ға тең (2.1.5-сурет).
Осылайша, БҒДМБ-ның 2019 жылғы көрсеткішіне (35%) жоспарын тыс қол
жеткізілді деуге болады. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың
ең көбі ОҚО-да және Қызылорда облысында. СҚО-да және Павлодар облысында
бұл көрсеткіш 9%-дан төмен болды. Бұл өңірлерде жекеменшік сектордың
белсенді болмауы мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың көп балаларды
қамти алуымен және халық арасындағы сұраныстың төмендігінен болып
табылады.
2.1.5-СУРЕТ
Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың жалпы
берілген орындар санынан үлесі, 2017 ж., %
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ЕБҚ-сы бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдар олардың
қажеттіліктерін ескере отырып, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға тең
қолжетімділікті қамтамасыз етеді. 2017 ж. 5 456 баланы қамтыған 43 арнайы
мектепке дейінгі ұйым жұмыс істеді. Арнайы мақсатты мекеменің ең көбі
Алматы қ. (10) және ОҚО-да (8) жұмыс істейді. Алты өңірде арнайы мектепке
дейінгі ұйымдар желісі жоқ: Ақмола, Қостанай, Қызылорда, Алматы
облыстарында, БҚО және СҚО-да. Бұл өңірлерде арнайы топтары бар жалпы типті
мектепке дейінгі ұйымдардың желісі дамыған. 9 738 адамды қамтыған арнайы
топтары бар 201 жалпы типті мектепке дейінгі ұйымдар жұмыс істейді. Арнайы
балабақшалармен қатар, санаториялық мектепке дейінгі ұйымдардың желісі де
қызмет етеді. 2017 жылғы деректер бойынша, елімізде 68 санаториялық
балабақша жұмыс істеді.
ЕБҚ-сы бар балаларды тәрбиелеуге және оқытуға жағдай жасаған мектепке
дейінгі ұйымдардың үлесі (15%) БҒДМБ-ның 2017 жылғы көрсеткішіне жетті.
Жағдайлардың ішінде қажетті материалдық-техникалық базаны құру, кәсіби
дайындығы тиісті деңгейде педагогтердің болуы, сондай-ақ оқу-әдістемелік
әдебиетпен қамтамасыз ету қарастырылады. 9 өңірде бұл көрсеткіш 15%-дан
жоғары болды. ЕБҚ-сы бар балаларға жағдай жасаған мектепке дейінгі
ұйымдардың ең жоғары үлесі Қарағанды, Қостанай, Павлодар облыстарында
және СҚО-да тіркелді (2.1.6-сурет).
2.1.6-СУРЕТ
Ерекше білім беру қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеуге және оқытуға жағдай
жасаған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, 2017 ж., %
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Мектепке дейінгі оқытумен жаппай қамту - өмір бойы оқу іргетасының бірі.
ҚР-ның 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарына сәйкес, 1-6 жастағы
балаларды қамту 2025 ж. дейін 80%-ды құрауы тиіс. Қазіргі уақытта бұл
көрсеткіш - 66,1% (2.1.7-сурет).. «Балапан» бағдарламасы енгізілген кезден бастап
көрсеткіштің жылдық өсімі 3,5%-ды құрады. 1-6 жастағы балаларды қамту өсімін
кем дегенде 2% деңгейінде сақтау бұл жас тобының балаларын мектепке дейінгі
тәрбие және оқытумен 80% қамтамасыз ету бойынша жоспарды орындауға
мүмкіндік береді.
2.1.7-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдардың контингенті және қамтылуы
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1-6 жастағы балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға толық дерлік
қолжетімділігіне Қазақстанның үш өңірі қол жеткізді. 1-6 жастағы балаларды
қамту үш өңірде 80%-дан жоғары болды (Қостанай, Қарағанды облыстары және
ШҚО). Бұл ретте, Қостанай және Қарағанды облыстарында бұл көрсеткіш
90%-дан артық. Бұл көрсеткішке БҚО, Павлодар, Ақмола және Ақтөбе облыстары
да жақын. 2016 ж. Қазақстан өңірлерінің шамамен жартысында көрсеткіштен
кему (регресс) тіркелді, ол көшбасшы өңірлерді де қамтыды: ШҚО (–4,6%),
Қостанай (–2,6%), Ақтөбе (–2,3%), Атырау (–1,1%), Алматы қ. (–0,8%), Алматы
облысы (–0,6%). Бұл өңірлердегі балалар контингентінің өсімі мен 2017 ж.
ашылған орындар санының жетіспеушілігі бұның себептерінің бірі болуы мүмкін
(2.1.8-сурет).
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2.1.8-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан 1-6 жастағы балаларды қамту, %
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Білім беру саясатының негізгі назары 3-6 жастағы балалардың МДТО-ға жаппай
қолжетімділігін қамтамасыз етуге ауып тұр. БҒДМБ-ға сәйкес, 3-6 жастағы
балаларды қамту 2017 ж. 87,5%-ды, 2018 ж. 90%-ды құрауы тиіс. 2017 ж.
қорытындылар бойынша, бұл көрсеткіш артығымен орындалды және 90,5%-ды
құрады (2.1.9-сурет). «Балапан» бағдарламасы енгізілген кезден бастап
көрсеткіштің жылдық өсімі 5% болды. 2019 ж. 3-6 жастағы барлық балаларды
мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтамасыз ету үшін кем дегенде 4,8%
жылдық өсімді қамтамасыз ету керек.
2.1.9-СУРЕТ
Балаларды МДТО-мен қамту динамикасы, %
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Қазақстанның барлық дерлік өңірлерінде 3-6 жастағы балаларды мектепке
дейінгі біліммен қамту 90%-дан жоғары болды (2.1.10-сурет). Қызылорда,
Павлодар облыстарында және ШҚО-да 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі
біліммен жаппай қамтуға қол жеткізілді. Төрт өңір БҒДМБ-ның 2017 ж.
көрсеткішіне (87,5%) жете алмады, олар: Жамбыл, ОҚО, Алматы және Астана
қалалары. Астана және Алматы қалаларында 3-6 жастағы балаларды қамту
белгіленген көрсеткіштен сәйкесінше 11,1%-ға және 6,3%-ға төмен болды. 2020 ж.
қарай 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен толық
қамтуға қол жеткізу үшін жылдық өсім Астана қаласында кем дегенде 11,8% және
Алматы қаласында 9,4% болуы керек. Дегенмен, қолда бар деректер бойынша37,
Астана қаласында жылдық өсім 2,8%-ға, Алматы қаласында 5,6%-ға тең, бұл
қажетті өсімнен едәуір төмен. Мұндай жағдай СҚО-да да (–6,4%) тіркелді, бұл
көрсеткіштің 2015 ж. көрсеткіштен төмен болуына әкелді. 2016-2017 жылдары бұл
өңірде 3-6(7) жастағы балалар контингенті 7 379 адамды құрады. Бұл кезекте,
2017 ж. ашылған мектепке дейінгі ұйымдарда ашылған орындардың ең азы
СҚО-да байқалды (651 орын).
2.1.10-СУРЕТ
МДТО-мен қамтылған 3-6(7) жастағы балалар, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Балаларды ерте дамытумен қамту аналардың еңбекке араласу мүмкіндіктерін
арттырады. 2017 ж. 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту
28,2%-ды құрады. Бұл 2016 ж. көрсеткіштен (30,6%) 2,4%-ға кем. Бұл көрсеткіш
ЭЫДҰ бойынша 0-2 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту орташа
көрсеткіштерін (34,4%), сондай-ақ Еуропалық Одақ елдері бойынша орташа
қамтудан (31,5%)38 әлі де төмен. ЭЫДҰ елдерінде 1-3 жастағы балаларды
мектепке дейінгі біліммен көбірек қамту себептерінің бірі бала күтіміне бір
жылдан аз демалыс берілетіндіктен болып табылады. Сонымен қатар, әлемде
балаларды ерте дамытумен қамту ата-аналар мен балаларға арналған қызметтен
37
38

68

Талдау үшін 2012-2017 жж. деректер пайдаланылды
OECD Family Database. PF3_2_Enrolment_childcare_preschool http://www.oecd.org/els/family/database.htm
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гөрі, әйелдердің жұмыспен қамтылуын арттыратын және елдің экономикасын
нығайтатын құрал ретінде қарастырылады.39
Мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен қамтылғандар неғұрлым кіші болса,
аналардың жұмыспен қамтылу корреляциясы соғұрлым жоғары болады
(2.1.11-сурет). ЭЫДҰ елдерінің деректерін талдау аналардың еңбек нарығында
жұмыспен қамтылуы мен балаларды мектепке дейінгі тәрбие және оқытумен
қамтудың арасында оң корреляцияны көрсетті. Бұл кезекте, аналардың
жұмыспен қамтылуы мен балаларды қамтудың арасындағы корреляция,
3-5 жастағы балаларға қарағанда, 3 жасқа толмаған балалардың жас тобында
анағұрлым жоғары. 70%-дан көп аналарды жұмыспен қамтыған елдерде (Дания,
Люксембург, Нидерланды, Швейцария) балабақшамен қамтылған үш жасқа
толмаған балалардың үлесі де жоғары. Сонымен қатар, балалар ерте жастан
аптасына мектепке дейінгі білімнің неғұрлым аз мөлшерін алса, аналардың
арасында ішінара жұмыспен қамтылу соғұрлым жоғары болады және керісінше.
Мысалы, Латвия, Португалия және Словенияда аптасына сағаттардың саны 35-тен
артық, аналардың арасында ішінара жұмыспен қамтылу - 10% кем.40
2.1.11-СУРЕТ

3 жасқа толмаған балаларды МДТО-мен қамту

Аналардың жұмыспен қамтылуы мен (үш жасқа толмаған кіші баласымен)
үш жасқа толмаған балаларды МДТО-мен қамтудың арасындағы корреляция
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Словакия
3 жасқа толмаған балалары бар аналардың жұмыспен қамтылуы

Дереккөз: OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and
Care, OECD Publishing Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en

39

OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care,
OECD Publishing Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en
40
OECD (2017), Starting Strong 2017: Key OECD Indicators on Early Childhood Education and Care,
OECD Publishing Paris http://dx.doi.org/10.1787/9789264276116-en
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Қазақстанның алты өңірінде 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие
және оқытумен қамту көрсеткіші 35%-дан артады. Ерте дамытумен қамтылған
балалардың жоғары үлесі Қостанай облысында тіркелді. Бұл өңір көрсеткіші ЭЫДҰ
елдерінің үздігі - Данияның көрсеткіштерінен де (65,2%) жоғары. Қарағанды
облысы мен ШҚО көрсеткіші де ЭЫДҰ елдерінің жоғары көрсеткіштерінен асады:
Исландия (59,7%), Нидерланды (55,9%), Люксембург (55,1%), Бельгия және
Норвегия (54,7%).
2.1.12-СУРЕТ
Өңірлер бойынша 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту,
2017 ж., %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Балабақшаларға кезекке қоюдың жаңа механизмін әзірлеу 2017 жылғы
жұмыстың басым бағыттарының бірі болды. Балабақшалардағы кезек
мәселесін шешу үшін «Е-әкімдік» электронды үкіметін интеграциялау арқылы
жолдама беру процесі автоматтандырылды. Қазіргі кезде пилоттық жоба ОҚО-да
іске қосылды. Жобаны барлық өңірде енгізу 2018 жылға жоспарланды. Сонымен
қатар, 2017 ж. ҚР Ақпарат және коммуникация министрлігі ҚР БҒМ-мен және ҚР
ДСМ-мен бірге мемлекеттік қызметтер шеңберінде бала туғандағы композиттік
қызметтер бойынша пилоттық жоба іске қосылды. Бұл бағдарлама баланың тууын
тіркеу, баланың тууына және оның күтіміне байланысты жәрдемақыны
тағайындау, әлеуметтік төлемақыны тағайындау, сондай-ақ СМС-хабарлама
көмегімен баланы балабақша кезегіне қоюды бір өтінішпен рәсімдеу мүмкіндігін
береді.
Соңғы үш жылда мектепке дейінгі ұйымдардан орын алу кезегінде тұрған
балалар санының азаюы тіркелді. Жалпы алғанда, үш жылда кезекте тұрған
балалар саны 6 336-ға азайды (2.1.13-сурет). Қалалық жерде мектепке дейінгі
білімге деген сұраныс анағұрлым жоғары. Кезек 433 835 баланы құрайды, бұл
ауылдағы кезектен (105 231 адам) едәуір жоғары.
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2.1.13-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдарға балалар кезегінің динамикасы, 2017 ж.,адам
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Дереккөз: ҰБДҚ

Жалпы орта білім
Мектептегі білім беруде қолжетімділік пен теңдік жоғары деңгейде болуына
жағдай жасалады. Қазақстан дәстүрлі түрде орта білім қолжетімділігі ең жоғары
елдердің қатарында тұр (2.1.2-кесте).
2.1.2-КЕСТЕ. Халықаралық салыстырудағы Қазақстанның орта білім қолжетімділігінің
статистикалық көрсеткіштері41
Орташа мән (2016 ж.)

Көрсеткіш

Қазақстан
(2017 ж.)

ТМД

ЭЫДҰ

әлем бойынша

Таза бастауыш біліммен қамту, %

99,18

98,1

98,6

93,7

Негізгі және жалпы орта біліммен
жалпы қамту, %

99,8

92,5

92,2

75,5

Дереккөз: ЮНЕСКО Статистика институты

Мектеп - адамның жастық шақтағы әлеуетінің қалыптасу кезеңі. БҰҰДБ
сарапшылары атап көрсеткеніндей, басқа кезеңдермен салыстырғанда
(балабақша, колледж, ЖОО) мектептегі оқудың ең ұзақ болуына байланысты,
дәл осы кезеңде адам тұлғасы қалыптасады, психологиялық тұрақтылықтың
негіздері және ары қарай даму әлеуеті қаланады. Сапалы білімге қолжетімділіктің
болмауы баланың келешекте кәсіби және тұлғалық жетістікке жету
мүмкіндіктерін өте қатты шектейді.
Қазақстан орта білім алуға конституциялық тұрғыда кепілдік берген елдердің
қатарында. ЮНЕСКО-ға сәйкес, әлем елдерінің 45%-да білімнің қолжетімділігі
ресми құқықтық құжатта: кодексте немесе конституцияда бекітілмеген.42 Яғни бұл
елдердегі балалардың негізгі мектепте білім алуға мүмкіндіктері жоқ болуы
мүмкін. Орнықты даму мақсаттарында жоғары сапалы негізгі білім әрбір адам
лайықты әрі мәнді өмір сүре алатын іргетас болып табылады деп көрсетілген.
Орташа мән елдердің қолжетімді деректерінен алынды.
«Білім: іштегі қазына», 21-ғасыр білім жөніндегі тәуелсіз комиссияның баяндамасы
http://unesdoc.unesco.org/images/0010/001095/109590eo.pdf
41
42
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Әрбір баланың білімге қолжетімділігіне және сапалы білім алу құқығына кепілдік
беру - заманауи қоғам дамығандығының міндетті критерийі. Жоғары
технологиялар ғасырында, халықаралық сарапшылар адамзат бірқатар
мамандықтардың цифрлық жүйеге толығымен көшуі үстінде деп бір дауыстан
айтқанда, балалардың мұндай құқықтарының болмауы мүлдем орынсыз.
Мектептердің тармақталған желісі әртүрлі қажеттіліктерді және жеке
қабілеттерді ескере отырып, білім беру қызметтерін ұсынады. 2017 ж. жалпы
орта білім алуға конституциялық құқықпен 7 047 күндізгі мемлекеттік,43
125 жекеменшік, 75 кешкі, арнайы білім беретін 100 ұйым, девиантты
жүріс-тұрысты балаларға арналған 7 мектеп, ерекше күту режиміндегі балаларға
арналған 1 мектеп, 8 халықаралық мектеп, 4 республикалық, басқа мемлекеттік
органдарға бағынысты 34 мектеп, 20 Назарбаев Зияткерлік мектебі және «НЗМ»
ДББҰ-ның 1 халықаралық мектеп-филиалы қамтамасыз етті. Мектептерде
барлығы 3 миллионнан астам бала білім алды.
Еліміздің мемлекеттік және жекеменшік оқу орындарының 1-сыныптарына
балаларды қабылдаудың шамалы азайғаны байқалды. 2017 ж. ҚР бойынша
1-сыныпқа қабылдау 358 571 адамды құрады, бұл 2016 ж. көрсеткіштен
11 261 балаға аз. Негізі, алдыңғы үш жылда туу көрсеткішінің жылдық өсімімен
бірге 1-сынып оқушылары санының жылына 15-20 мыңға артуы да байқалған
болатын (2016 ж. - 369 832 бала, 2015 ж. - 347 602, 2014 ж. - 332 999). Алты жасар
балалардың 57%-ның мектепке баруы есебінен 2016 ж. бірінші сынып
оқушыларының максималды санына қол жеткізілді (2010 ж.т.). Ал 2017 ж. бірінші
сынып оқушыларының қатарын алты жасар балалардың небәрі 49%-ы ғана
толықтырды (2011 ж.т.), қалғандарының ата-анасы тағы бір жылды
балабақшалар, шағын орталықтар және жалпы білім беретін мектептер
жанындағы нөлдік сыныптарда өз балаларының мектепалды дайындығына
арнауды қалады.44
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер контингентінің өсімі
мектептер желісінің жалпы қысқаруы есебінен болды. 2016 ж. көрсеткішпен
салыстырғанда, күндізгі мемлекеттік мектептердің желісі, негізінен, ШЖМ-нің
жабылу себебінен 53 бірлікке қысқарды, бұл кезекте, білім алушылардың
контингенті артты (+116 515 адам) (2.1.14-сурет). 2016 жылмен салыстырғанда,
2017 ж. оқушылар санының артуы халықтың жылдық табиғи өсімімен және
7 047 күндізгі мемлекеттік мектептің ішінде 120 гимназия, 258 мектеп-гимназиясы, гимназиялық сыныптармен
470 мектеп, 79 лицей, 177 мектеп-лицейі және лицей сыныптармен 240 мектеп жұмыс істейді.
44
Мектепке дейінгі ұйымдардан 6(7) жастан балаларды түлек ету және мектептердің 1-сыныптарына 6(7)
жастан қабылдау – Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің типтік қағидалары (ҚР 07.04.2017ж. №181 ҮҚ) және
Бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын іске асыратын білім
беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгі қағидалары (ҚР 2012 жылғы 19 қаңтардағы № 127 ҮҚ)
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көші-қонмен ғана байланысты емес, сондай-ақ оқуды жоғары сыныптарда
жалғастыруға ниет білдірген 9-сынып түлектері үлесінің артуымен де байланысты
(2016 ж. - 135 571 адам, 2017 ж. - 149 434 адам).
2.1.14-СУРЕТ
ЖАО-ға бағынышты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептер желісінің және контингентінің динамикасы
2 972 319
2 855 804
2 724 127

7 160
2015

7 100

7 047

2016

2017

желі, бірл.

контингент, адам

Дереккөз: ҰБДҚ

Жабылған және қайта құрылған шағын жинақты мектептердің 70%-дан
астамы - бастауыш мектептер. 2016 жылмен салыстырғанда, ШЖМ-нің желісі
92 бірлікке қысқарды және күндізгі мемлекеттік мектептердің жалпы санының
42%-ын құрады. ШЖМ желісінің көп азаюы аз қоныстанған елді-мекендерде кіші
мектеп жасындағы балалардың болмауы немесе олардың санының 5-тен кем
болуы салдарынан бастауыш мектептерге тиесілі болды (–67 бірл.).45 ШЖМ-нің
жалпы контингенті 204 121 адамды, яғни, еліміз бойынша оқушылардың жалпы
санының тек 8%-ын құрады (2.1.15-сурет).
2.1.15-СУРЕТ
ШЖМ желісінің қысқаруы, бірл.
1 576

734

848

2015
Бастауыш сыныптар

1 517

685

1505

834

821
618

2016
Ортаншы сыныптар

2017
Жоғары сыныптар

Дереккөз: ҰБДҚ

Әрбір халық аз қоныстанған елді-мекенде мемлекет ШЖМ-нің жұмыс істеуіне кепілдік береді: 5-тен
40-қа дейін адам болса, бастауыш мектеп, 41-ден 80-ге дейін болса негізгі мектеп, 81-ден 180-ге
дейін адам болса орта мектеп (ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 Қаулысы, ҚР БҒМ
2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы).
45
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Мектебі жоқ ауылдардағы балалар тегін тасымалдаумен немесе интернаттағы
орындармен қамтамасыз етіледі. 2017 ж. мектебі жоқ ауылдық елдімекендердің саны 97 бірлікке артты (2016 ж. - 1 539 бірл.). Сәйкесінше тұрғылықты
жері бойынша білім алуға мүмкіндігі жоқ мектеп жасындағы балалардың саны
артты (2017 ж. - 26 742 адам, 2016 ж. - 22 788 ). Бұл мәселені шешу үшін ЖАО 22 819
оқушының жақын орналасқан мектепке және мектептен үйге күн сайынғы тегін
тасымалын ұйымдастырды (2016 ж. - 19 174 адам), мектеп жанындағы
интернаттарда 3 244 балаға орын берілді (2016 ж. - 3 104 адам). ШҚО, Маңғыстау,
Қызылорда, Қарағанды, Жамбыл және Ақмола облыстарында мектеп жанындағы
интернаттар мен күн сайынғы тасымалдың арқасында; соның ішінде СҚО, Ақтөбе,
Алматы, Атырау, Қостанай, Павлодар облыстарында балаларды туғантуыстарында жайғастыру (109 адам); пәтерлерге жайғастыру (214 адам) және
ОҚО-да ата-аналардың ниетімен жеке автокөлікпен тасымалдау (356 адам)
арқылы балаларды оқытумен қамту мәселесі толық шешілгенін атап өткен жөн.
Шетелдіктер және азаматтығы жоқ тұлғалар да білім алуға ҚР азаматтарында
бар құқықтарға ие. Мемлекет оралман оқушыларды мектептегі біліммен
барынша қамту бойынша шаралар қолданып жатыр. Олардың отбасыларына
оралмандарды бейімдеу және интеграциялау орталықтарында қажетті көмек
көрсетіледі.46 2017 ж. елімізде «оралман» мәртебесі бар отбасылардан шыққан
8 805 оқушы болды.47 Мұндай балалардың ең көбі Алматы облысында (27,4%),
ШҚО (21%) және ОҚО-да (15,1%) тіркелді. Еліміздің жалпы білім беретін
мектептерінде иммигрант48 балалардың қатарынан 12 260 бала білім алды
(ТМД - 9 493 адам, алыс шетелден - 2 767). Олардың ең көбі Алматы қ.
(1 423 адам), Астана қ. (351 адам), ОҚО (418 адам), БҚО (331 адам), Қарағанды
(235 адам) және Жамбыл (111 адам) облыстарында. Білім беру
бағдарламаларына бейімдеу және тілдік кедергілерді жеңу мақсатында
балалардың бұл санатына мектептерде кеңестер, арнайы өтпелі бағдарламалар,
қазақ және орыс тілдерінен факультативтік сабақтар өткізілді.
ҚР тіл саясаты барлық этностардың тілдік құқықтарының сақталуын
қамтамасыз етеді, қарым-қатынас жасау, білім алу, шығармашылық
қажеттіліктерді іске асыру үшін тіл таңдау еркіндігін береді. 2017 ж. өзбек тілінде
оқытатын 13 мектеп, ұйғыр тілінде оқытатын 12 мектеп және тәжік тілінде
Ақпараттық және анықтамалық қызметтер; аудармалар қызметі; құқықтық көмек, жұмысқа орналасуда көмек,
мемлекеттік және орыс тілдеріне оқыту, атаулы әлеуметтік көмек және т.б.
https://egov.kz/cms/ru/articles/oralman_rk
47
ҚР «Халықтың көші-қоны туралы» Заңына сәйкес, оралмандар - тұрақты тұру мақсатында Қазақстанға
келген және Қазақстан Республикасы егемендік алған кезде оның шегінен тыс жерде тұрған қазақ
ұлты азаматтығы жоқ тұлғалар немесе шетелдіктер
48
ҚР «Халықтың көші-қоны туралы» Заңына сәйкес, иммигрант - Қазақстан Республикасына уақытша
немесе тұрақты тұру үшін келген шетелдік немесе азаматтығы жоқ адам
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оқытатын 2 мектеп жұмыс істеді. 27 мектепте этникалық топтарды ана тілінде
оқытатын сыныптар болды (шешен, әзірбайжан, дұнған, поляк, курд, түрік
және т.б.). 1 323,3 мың оқушы контингентімен 3 746 мектеп қазақ тілінде, 1 237
мектеп (378 614 адам) орыс тілінде, 2 037 мектеп (1 253,9 мың адам) қазақ және
орыс тілдерінде (аралас) білім берді.
Мектептегі білім беруде денсаулық жағдайына қарамастан, барлық
балалардың бірдей мүмкіндіктерге тең құқылы болу қағидасы іске
асырылады.49 Инклюзивтік білім беруге арналған, соның ішінде кадрлық,
оқу-әдістемелік қамтамасыз етілу, арнайы оқу бағдарламалары, техникалық оқу
құралдары сияқты жағдайлар 3 873 мектепте жасалды (2017 ж. - 55%,
2016 ж. - 30%). Осылайша, 2017 ж. «Инклюзивтік білім беруге жағдай жасаған
мектептердің үлесі» БҒДМБ-ның жоспарлы көрсеткішіне қол жеткізу байқалды.
15 оңалту орталығы (+3 бірл.), 152 психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеті
(+9 бірл.), 772 логопедтік бекет (+47 бірл.) ерекше білім беру қажеттілігі бар (ЕБҚ)
балаларға коррекциялық-педагогикалық қолдау көрсетеді. ЕБҚ-сы бар 102 610
баланың ішінде (мектеп жасы - 7-18 жас) 23 940 адам жалпы білім беретін
мектептерде білім алды (23,3%),50 11 352 бала жалпы білім беретін мектептердің
жанындағы арнайы сыныптарда оқыды.
Девиантты мінез-құлықты балаларға арналған 7 арнайы мектеп жұмыс істейді:
ОҚО, ШҚО, Жамбыл, Қарағанды, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында және
Алматы қ. Мұндай мектептердің контингенті 2017 ж. 152 адамды құрады,
солардың ішінде 144-і интернатта тұрды. Мұндай мектептердің мақсаты 11 жастан 18 жасқа дейінгі девиантты мінез-құлықты кәмелеттік жасқа
толмағандарды тәрбиеленуін, оқытуын және әлеуметтік оңалтуын қамтамасыз
ету. Сондай-ақ, республикада ерекше күту режимінде 1 мектеп жұмыс істейді.
ҰБДҚ-ға сәйкес жабық типті бұл ұйымда 2017 ж. 12 бала тәрбиеленді. Мектеп
контингенті - әдетте, тұрмысы төмен отбасылардан шыққан, заңды бұзған,
кәмелеттік жасқа толмаған балалар. ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау
комитетінің деректері бойынша елімізде 17 мыңнан астам бала тәрбиеленіп
жатқан 11 788 астам тұрмысы төмен отбасы бар.
Әртүрлі себептерге байланысты оқуды аяқтай алмаған азаматтар жалпы орта
білім алу құқығын кешкі мектептерде іске асырады. Мұндай мектептерде білім
алушыларға ерекше жағдай жасалған: икемді оқу кестесі (күндізгі немесе кешкі

Толығырақ 3.1-тарауда.
ҚР-да қолда бар инклюзивтік білім берумен қамтудың жетіспеушілігін салыстыру үшін (23%)
халықаралық тәжірибеден мысал келтірейік. Португалияда дамуында ауытқулары бар балалардың
96%-ы жалпы білім беретін мектептерде білім алады. Ауытқулардың анағұрлым ауыр нысандарымен
балардың тек 4%-ы ғана мамандырылған білім беретін мекемелерге барады.
49
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уақытта), қалаған оқу нысаны (күндізгі, сырттай, күндізгі-сырттай, жекелеме).
2017 ж. 75 кешкі мектеп (2016 ж.- 77 бірл.), соның ішінде ауылдық
жерлерде - 30 (2016 ж.- 31 бірл.) жұмыс істеді. Олардың 39-да күндізгі оқу
сыныптары, сырттай оқу топтары, жұмыс істейтін жастарға арналған кеңес беру
бекеттер ашылған. Өңірлік салыстыру бойынша кешкі мектептердің көбі ОҚО
(9 бірл.), Қызылорда (8 бірл.), Қарағанды (8 бірл.) және Ақмола (10 бірл.)
облыстарында. Кешкі мектептердің ең көп контингенті ОҚО, Жамбыл, Қарағанды,
Ақмола облыстарында және Алматы қаласында. ҚР бойынша кешкі мектептердің
барлық контингенті - 11 684 адам (2016 ж. - 12 757), соның ішінде ауылда - 3 143
(2016 ж. - 3 471), олардың қатарында 49,5%-ы - 15 жасқа толмаған және 15-тен 18
жасқа дейінгі балалар (2.1.16-сурет). Кешкі мектептерде білім алушылардың басым
бөлігін ер адамдар құрайды (67,8%). Жалпы контингенттен білім алушылардың
11,4%-ы 5-9 сыныптарда, 88,6%-ы 10-12 сыныптарда білім алды. Күндізгі оқыту
нысаны бойынша 4 638, сырттай 3 044, күндізгі-сырттай 1 906, жеке оқыту нысаны
бойынша 2 096 адам білім алды. Негізгі мектепті аяқтау туралы куәлікті 790 оқушы
алды, жалпы орта білім туралы аттестатты 4 119 адам алды (2.1.16-сурет).
2.1.16-СУРЕТ

3 291

Жас топтары және сыныптары бойынша кешкі мектеп
оқушыларының контингенті, адам
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«Жаппай оқу» бағдарламасы шеңберінде мектепке бармаған балаларды
анықтау бойынша жұмыс өткізіледі және оларды мектепке қайтару бойынша
шаралар қабылдауда. 2017 ж. себепсіз жағдаймен мектепке 10 немесе одан көп
күн бармаған балалардың саны 277 адамды құрады (2016 ж. - 274). солардың
ішінде 98 бала мектепке қайтарылды. Мектептегі сабақты босатқан балалардың
ең көбі БҚО, ОҚО және Атырау облысында тіркелді. Мектепке бармау себептері:
басқа өңірлерге немесе ҚР-дан тысқары жерлерге кеткен (71 адам), іздестірілуде
(35 адам), тергеу жүргізілуде (4 адам), кәмелетке толмаған (1 адам), бейімдеу
орталығында (21 адам), діни себептері болған (37 адам) және басқа негіздер
бойынша (10 адам).
Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, аз қамтылған, көп
балалы және тұрмысы төмен отбасылардан шыққан балалар мемлекет
тарапынан ерекше қамқорлыққа алынған. Жыл сайынғы «Қамқорлық» айлығы
акциясы шеңберінде 2017 ж. аз қамтылған, көп балалы және тұрмысы төмен
отбасылардан шыққан, жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған және басқа
санатқа жататын, сондай-ақ әлеуметтік көмекке құқығы бар 180 952 балаға
824,1 мың теңге көлемінде көмек көрсетілді. Сондай-ақ 160 мыңнан астам бала
421,1 мың теңге сомасына демеушілік көмекпен қамтылды. Оқу жылы басталмас
бұрын жыл сайын өткізілетін «Мектепке апарар жол» акциясымен 2 млн астам
теңге сомасына материалдық көмекпен 316 мыңнан астам бала қамтылды.
Әлеуметтік жетімдікті төмендету - балалардың құқықтарын қорғау
саласындағы мемлекеттік саясаттың басты бағыттарының бірі. 2017 жылдың
басынан «Жетім, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың және өз
отбасыларына балаларды тәрбиелеуге алуға ниет білдірген тұлғалардың
республикалық деректер қоры» ақпараттық жүйесі енгізілді. Бұл жүйеде
27 мыңнан астам жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған бала тіркелді
(2016 ж. - 35 655 адам). Солардың ішінде 18 941 бала қорғаншылық және
қамқоршылық аясында, 1 900 бала патронаттық тәрбиелеуде, 92 бала баланы
қабылдайтын отбасыларда, 118 бала отбасы базасындағы балалар үйінде, 6 223
бала жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
ұйымдарда. ЖАО-ның балалардың бұл санатын орналастыру бойынша жұмысты
жандандыруының арқасында (қорғаншылық және қамқоршылық аясына,
патронатқа және асырап алуға) соңғы 5 жылда жетім және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдар контингентінің азаю үрдісі
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байқалды, осыған байланысты балалар үйлерін жабу және отбасылық үлгіде
қайта құру жолымен олардың саны азайып барады (2.1.3- кесте).51
2.1.3-КЕСТЕ. Соңғы бес жылдық салыстырудағы жетім және ата-анасының
қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған ұйымдардың желісі және контингенті
Жылдар

Желі, бірл.

Контингент, мың адам

2013

188

9 879

2014

188

9 192

2015

146

8 066

2016

140

7 236

2017

138

6 223

Дереккөз: ҚР БҒМ БҚҚК

Орта білім беруде жекеменшік оқу орындары әлі де кең тарала алмай отыр.
2017 ж. республика бойынша жекеменшік мектептердің саны 125-ке жетті
(2016 ж. салыстырғанда +13 бірл.), мұнда 24 426 оқушы білім алды. ҚР-да
жекеменшік мектептердің көбею үрдісі болса да, бұл күндізгі жалпы білім беретін
мектептер санының небәрі 1,8%-ын құрайды (2.1.1-кірістірме). Алматы қаласы
жекеменшік білім беру қызметтері бойынша көшбасшы болып табылады, ел
бойынша мұндай мектептердің ең көбі сонда - 49 бірлік. Қазақстанның
жекеменшік мектептері - табысты әрі бәсекеге қабілетті, олар әрбір оқушының
таланттарын ашуға жағдай жасайды және балаларға жоғары сапалы білімді
ұсынады. Бұл кезекте, оқу ақысының жоғары болуынан балалардың барлығының
жекеменшік мектептерде білім алуға тең мүмкіндіктері болмайды. Шет елдерде
жекеменшік мектептерді мемлекеттің қаржыландыру тәжірибесі бар. Мысалы,
Еуропа мен Американың кейбір елдерінде жекеменшік мектептер мемлекет
тарапынан толығымен қамтамасыз етіледі, ал басқа елдерде жоғары білікті
мұғалімдердің
жалақысына
жұмсалатын
шығыстарды
мемлекеттік
қаржыландыру тәжірибесі дамыған, ал мектепті ұстауға жұмсалатын
шығындарды оқушылардың ата-анасы төлейді. Қытайда жекеменшік мектептер
салықтардың барлық түрлерінен босатылған. Мұндай шаралар жекеменшік білім
беру ақысының төмендеуіне әкеледі және оны отбасылардың көбіне қолжетімді
етеді.

ҚР БҒМ 2017-2021 жылдарға арналған СЖ-нда «Жетім балаларға және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған ұйымдардың, жыл сайын қазақстандық азаматтардың отбасыларына асырап алуға
берілген тәрбиеленушілерінің үлесі» индикаторы белгіленді (2017 ж. - 19%, нақты - 19,7% (2016 ж. - 15%, нақты
- 21%).
51
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2.1.1-КІРІСТІРМЕ
Бизнесті орта білім беру жүйесіне тарту тетігі ретінде жан басына шаққандағы
қаржыландыруды енгізу перспективалары
2018 ж. бастап жекеменшік мектептер мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын болады.
«Жан басына шаққандағы қаржыландыру оқушылар мен ата-аналарға қайда жекеменшік
мектеп пе әлде мемлекеттік мектепке барып оқуды таңдауға мүмкіндік береді. Оқушының
артынан бюджеттен бөлінетін қаражат барады. Бизнес үшін бұл сала тартымды болмақ,
себебі тұрақты мемлекеттік тапсырыс болады. Мемлекет үшін де бұл жақсы - оқу
орындарының жетіспеушілігі, жаңа мектептердің құрылысы мәселесі шешіледі. Бұл
мемлекеттік мектептерді де ынталандырады, оларға оқушылар үшін күресуге тура келеді.
Қазір жекеменшік мектептер премиум-сегментте көбірек жұмыс істейді. Алайда, мемлекеттік
тапсырысты ала отырып, орташа кіріс деңгейлі клиенттерді де тарта алады: ата-аналар
шартты түрде айына 10-40 мың теңге төлейтін болады, ал қалған шығындарды мемлекеттік
бюджет өтейді».
Аскар Ибраимов, «Қаржы орталығы» АҚ президенті (жан басына шаққандағы қаржыландыру
бағдарламасының операторы).
Дереккөз: Школьное образование в Казахстане будут финансировать по-новому.
https://www.inform.kz/ru/shkol-noe-obrazovanie-v-kazahstane-budut-finansirovat-po-novomu_a3247640

Әрбір үшінші оқушы мектептен тыс ұйымдарда қосымша білім алады. 2017 ж.
қосымша білім беру ұйымдарына барлығы 947 327 оқушы (31,1%) барды.
Мектептен тыс ұйымдарға барған балалардың басым бөлігі (74%) қосымша
білімді тегін алды. ҚР БҒМ және ҚР МСМ-ге бағынысты қосымша білім беретін
1 287 ұйымның (2016 ж. - 1 285 бірл.) небәрі 440 бірлігі ауылдық жерге тиесілі
болды. Жетім балалар және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалар,
денсаулығының ауытқушылықтары бар балалар қатарынан қосымша білімге
12 030 адам тартылды, бұл мектептен тыс ұйымдарға баратын балалардың жалпы
санының тек 1,3%-ын құрайды. Жалпы алғанда, мектеп және мектептен тыс
ұйымдарда қосымша білімді алу мүмкіндігі елдегі оқушылардың жалпы санына
шаққанда оқушылардың 77,6%-на қолжетімді болды (БҒДМБ жоспары - 68%).
Әлеуметтік осал топтардан шыққан балалардың қосымша білімге
қолжетімділігін кеңейту міндеті өзекті болып қалып отыр. Статистикалық
деректер әлеуметтік осал топтардан шыққан балалардың және ауылдық
жерлердегі балалардың қосымша білім алуға мүмкіндіктері анағұрлым аз екенін
көрсетті. Осыған орай, балаларды қосымша білім беру бағдарламаларымен
қамтуды арттыру міндеті, соның ішінде, білім беру еріктілігін дамыту, мәдениағарту және ойын-сауық мекемелерін тарту өзекті болып табылады (2.1.2-кірістірме).
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2.1.2-КІРІСТІРМЕ
Қосымша білім беруді ұйымдастырудың озық халықаралық тәжірибесі
Испанияда шет тілдерін оқу, роботтық техника және бағдарламалау бойынша балаларға
арналған тегін қосымша курстар бар. Аз қамтылған көп балалы отбасылардан шыққан
балаларға және мүгедек балаларға бір бағыт бойынша қосымша білім алуға 70-100%-дық
жеңілдіктер жасалады. Ұлыбританияда ерекше қажеттіліктері (немесе мүгедектігі) бар 0-ден
25 жасқа дейінгі балалар мен жастардың білім алуға тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету
жөніндегі нұсқаулық болып табылатын SEND бағдарламасы бар. АҚШ Білім департаменті
2011 жылы мүгедектігі бар студенттердің қосымша білімге инклюзиясы жөніндегі нұсқаулықты
ұсынды.
АҚШ-та ата-аналардың қосымша білім беруге ерікті мұғалім немесе жаттықтырушы ретінде
қатысу тәжірибесі кең таралған. АҚШ-та балаларға жекеменшік ұйымдардан басқа
мемлекеттік мәдени-ағарту және ойын-сауық ұйымдары қосымша білім беру провайдері
болып табылады. Оқушылар үшін арнайы әзірленген бағдарламалар бейресми ғылыми білім
беру мекемелері - шамамен мұражайларда, қорықтарда, эксплораториумдарда 75%-да бар.
Дереккөз: Шетелдегі балаларға қосымша білім беру: түсінік, саясат, реттеу. Білімнің заманауи
талдауы № 9(17) 2017, 30-б.

Техникалық және кәсіптік білім
Қазақстанның техникалық және кәсіптік білім беру басымдықтары дамыған
елдер тәжірибесінің негізінде қайта қарастырылды. Әлемде жастар мен
ересектердің әлеуметтік бейімделу функциясын техникалық және кәсіптік білім
беру жүйесі орындайды. ЭЫДҰ-ның 20 елінде бірінші жұмысшы мамандық тегін
беріледі, осылайша жастарға әлеуметтік лифтті қамтамасыз етіледі. Дамыған
өндірістік оқыту - жастардың жұмыссыздығын төмендететін құралдардың бірі.
Озық елдердің тәжірибесін ескере отырып, соңғы үш жылда Қазақстандық ТжКБ
жүйесінің мақсаты өзгерді. Қазір ТжКБ білікті жұмысшы кадрларды даярлау негізі
ретінде ғана емес, сондай-ақ жастарды әлеуметтік бейімдеу құралы ретінде де
қарастырылады. Жаңа тәсілдер 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да көрініс тапты,
бұнда ТжКБ жүйесінің негізгі мақсаты болып техникалық және кәсіптік білімді
алуға жағдай жасау арқылы жастардың әлеуметтік интеграциясы белгіленді.
«Баршаға арналған тегін техникалық және кәсіптік білім» жобасы Елбасының
тапсырмасымен іске аса бастады. Бұл жоба ниет білдіргендердің барлығын
бірінші жұмысшы мамандықпен тегін қамтамасыз етуге бағдарланған. Кең
ауқымды жобаны іске қосуға бірқатар себептер бар: ТжКБ жүйесі беделінің
төмендігі, жастардың техникалық және кәсіптік білім беру бағдарламаларына
қызықпауы, еліміздегі әлеуметтік-экономикалық жағдай. ҚР ЕХӘҚМ деректеріне
сәйкес жыл сайын еңбек нарығына кәсіби біліктілігі жоқ шамамен 20 мыңға жуық
9 және 11-сынып түлектері шығады. Бұл кезекте, жұмысшы кадрлар біліктілігінің
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еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес келмеуі себебінен жыл сайын жұмыс
берушілер өтініш берген шамамен 20 мың жұмыс орны бос қалады. Ұлттық
сарапшылардың ел кәсіпорындарынан алған сауалнамалары кадрларға
қажеттіліктің шамамен 73%-ы ТжКБ мамандарына және жұмысшы
мамандықтарға тиесілі екенін көрсетті.52 NEET жастардың үлесі әлі де жоғары
және 15-28 жастағы жастардың жалпы санының 8,2%-ын құрайды. «Баршаға
арналған тегін ТжКБ» жобасының міндеттері: ТжКБ жүйесінің беделін арттыру,
еңбек нарығында сұраныс пен ұсыныстың алшақтығын азайту, сондай-ақ
әлеуметтік жағдайы төмен жастар мен ересектерді оқуға және еңбек қызметіне
интегралдау.
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы халықтың әлеуметтік осал топтарының
интегралдауына бағытталған. Жобаға 9 және 11-сынып түлектері, сондай-ақ
оқуға түсе алмаған немесе жұмыс іздеп жүрген жастар қатыса алады. Сонымен
қатар, жоба өмірлік қиын жағдайдағы жастарды және аз қамтылған
отбасылардың балаларын қамтиды. Жоба қатысушыларына оқу ақысын,
бір реттік ыстық тамағын, шәкіртақысын және жол жүру ақысын төлеу арқылы
мемлекеттік қолдау көрсетіледі. «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы еліміздің
318 колледжінде іске асырылады, соның ішінде 33-і жекеменшік. Бес облыста
шалғай елді-мекендердің тұрғындары үшін мобильді оқыту курстары
ұйымдастырылған, олар: Ақмола, Ақтөбе, ШҚО, Павлодар және Қостанай. Жоба
шеңберінде жабдықталған машиналар, мамандарға толы автобустар адамдарды
нақты бір мамандыққа, негізінен, техникалық мамандыққа оқыту үшін тиісті
жерлерге барады. Негізгі назар тәжірибелік дағдыларды меңгертуге аударылады.
Оқуға мұқтаж жастарды толық қамту үшін 1 850 мобильді топ құрылып, олардың
құрамына әкімдіктердің, ауыл округтерінің, қалалардың, білім беру
ұйымдарының, жергілікті полиция қызметінің, жастар ұйымдарының өкілдері
және еріктілер кірді. Топтар аулаларды аралап, бір жылдан үш жылға дейін
оқытуға 9-11-сынып түлектерінің, аз қамтылған отбасылардан шыққандардың
және өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастардың тізімін жасады.
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы білім беру және еңбек нарығы
салаларының мекемеаралық өзара белсенді әрекеттесуінің негізі болды.
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» бастамасын Білім және ғылым министрлігі
Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 20172021 жж. арналған бағдарламасы аясында ҚР ЕХӘҚМ-мен тығыз

2017-2021 жж. арналған Нәтижелі жұмыспен қамту және жаппай кәсіпкерлік дамыту бағдарламасы, ҚР
Үіметінің 26.12.2017ж. № 882 Қаулысы
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ынтымақтастықта іске асырады. Бағдарлама аясында ТжКБ-і бар кадрларды
даярлау және қысқа мерзімді кәсіптік оқыту қарастырылған.
2017 ж. Нәтижелі жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың
2017-2021 жж. арналған бағдарламасы аясында 21 мыңға жуық адам оқуға
кірісті. Солардың ішінде аз қамтылған отбасылардан шыққан білім алушылардың
саны - 7 840, көп балалы отбасылардан - 5 755, жетім балалар - 589, өткен
жылдардың мектеп түлектері - 1 541, қалған санаттардан - 5 575 адам
(2.1.17- сурет).53
2.1.17-СУРЕТ
Студенттерді 2017-2021 жж. арналған НЖҚЖКДБ-мен қамту
Қатысушылар саны, мың адам

Әлеуметтік экономикалық мәртебесі тұрғысынан
қатысушылар үлесі, %
26

21,2

барлығы

37

9-сынып
15,4
11-сыныптар
арасында

7,2
2,8
27

5,8

аз қамтылған отбасылардан шыққан қатысушылар
көп балалы отбасылардан шыққан қатысушалар
жетім балалар
өткен жылдардың мектеп түлектері

Дереккөз: ҚР БҒМ

қатысушылардың басқа топтары

Қысқа мерзімді курстарда жұмысшы мамандық алуға, қайта даярлаудан
немесе біліктілікті арттырудан өтуге болады. Қысқа мерзімді оқудан жекеменшік
және мемлекеттік оқу орталықтары, кәсіпорындардың және колледждердің
жанындағы оқу орталықтары базасында өтуге болады. Қысқа мерзімді оқу
курстары аясында жұмысшы біліктілігін 29 жасқа толмаған жастар, жұмыссыздар
жұмыспен қамту орталықтарында тіркелу/тіркелмеуіне қатыссыз және өзін-өзі
жұмыспен қамтыған азаматтар ала алады. ҚР ЕХӘҚМ ақпараты бойынша қысқа
мерзімді оқу курстарына 71,8 мың адам қабылданды, солардың 68,2 мыңы оқуды
аяқтады, 37,8 мың адам (55%) жұмысқа орналасты. Қысқа мерзімді курстар сервис
және қызмет көрсету, технологиялық, техникалық, ІТ-білім, медицина және
құрылыс бағыттары бойынша өткізілді. Қысқа мерзімді кәсіптік оқудан өтетін
қатысушыларға мемлекеттік қолдау көрсетіледі (оқу, шәкіртақы, жол жүру). Басқа
қаладан келген қатысушыларға тұрғын үйді жалға алуға жұмсалатын
шығындарын өтеу қарастырылады.
53
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2.1.3-КІРІСТІРМЕ
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасының Павлодар қаласында іске асырылуы
Павлодар - «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске асырған бірінші өңір. 2016 ж.
жұмысшы мамандықтар бойынша білім алатын барлық студенттер мемлекеттік грантқа
ауыстырылды. Енді өз оқуына жылына шамамен 200 мың теңге жұмсаған студенттер
тегін оқумен қатар, шәкіртақы да алады.
«Екінші семестрден бастап бізді бюджеттік бөлімге ауыстырды. Мен бұған өте
қуаныштымын, менің ата-анам да қуанды. Бұрын оларға менің оқуыма айына 16 мың,
жылына 160 мың теңге төлеу керек болды. Енді бұл қаражат қалтамызда қалады.
Қазір мен сән салонында тәжірибеден өтіп жатырмын, қолда бар ақшама тәжірибеден
өтуге арналған құралдарды, шаш бұйралайтын, кептіретін, қиятын құралды сатып
алуыма болады».
Алена Вальц, Павлодар қызмет көрсету саласы колледжінің студенті
Дереккөз: http://pavlodartv.kz

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы жұмысшы мамандықтар бойынша
ТжКБ алушыларының үлесін арттыруға септігін тигізді. 90-жылдары білім беру
қызметтерінің жекеменшік секторының дамуы ТжКБ кадрларын даярлаудың
еңбек нарығы сұраныстарына сәйкес келмеуіне себеп болды. Колледждердің көбі
орта буын мамандарын даярлады, бұл жұмысшы кадрлардың жетіспеушілігіне
әкелді. Еңбек нарығында сұранысқа ие жұмысшы мамандықтар бойынша білім
алатын студенттер үлесін арттыру - жоба міндеттерінің бірі. 2017 ж. жұмысшы
мамандық алған студенттер үлесі өсіп, орта буын мамандары азайды (2.1.18-сурет).
2.1.18-СУРЕТ
ТжКБ мамандықтары бойынша білім алушылардың үлесі, %

81,5

80,6

80,4

76,4

18,5

19,4

19,6

23,6

2014

2015

2016

2017

жұмысшы мамандықтар

орта буын мамандықтары

Дереккөз: ҚР БҒМ

Колледждер контингентінің көрсеткіші әлі де төмен. 2017 ж. ТжКБ білім
алушыларының саны 489 198 болды, бұл 2016 ж. көрсеткіштен шамалы
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артық (+49). Едәуір өсім негізінен еліміздің оңтүстік өңірлерінде, мысалы, ОҚО-да
(+3 323) және Алматы қаласында (+6 002) байқалды (2.1.19-сурет).
2.1.19-СУРЕТ

2016

67 255
5 797

7 653

26 844

34 873
26 362

34 969
12 238

20 674
12 060

61 253

74 160
20 837

21 756

22 452
22 450

22 886
22 407

40 232
23 778

26 859
41 503

19 038
26 961

17 637
19 880

33 025
17 315

27 479
32 246

21 790
27 685

20 953

70 837

ТжКБ студенттерінің саны, өңір, адам

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. соңғы 5 жылда алғаш рет ТжКБ контингенті азаймады. Бұдан бұрын жыл
сайын колледж студенттерінің саны 30 487-ден 10 328-ге дейін азаятын. «Баршаға
арналған тегін ТжКБ» жобасын іске қосу және мемлекеттік тапсырысты білім
алушыларды 53,8%-ға дейін арттыру жағымсыз трендті тоқтатуға мүмкіндік берді.
Студенттерді колледждерге қабылдау көрсеткішінің 5 жылдық талдауы
талапкерлердің бірден жыл сайынғы азаю үрдісінің тоқтағанын растайды
(2.1.20-сурет).
2.1.20-СУРЕТ
ТжКБ контингентінің 2013-2017 жж. қозғалысы туралы мәліметтер
ТжКБ жүйесі контингентінің динамикасы
561 940
43,5

46,3

48,5

50,1

53,8

531 453
499 477

2013

2014

2015

Контингент, мың адам
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489 149

489 198

2016

2017

Мем. тапсырыс, %
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ТжКБ колледждеріне студенттерді қабылдау динамикасы, мың адам
203 974
173 888

2013

2014

163 099

2015

154 578

154 139

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Халық арасында, атап айтқанда, жастар арасында жұмысшы мамандықтардың
танымал болмауы - колледждер контингентінің аздығының басты себебі.
Статистикаға сәйкес жыл сайын 9 және 11 сыныптардан кейін мектеп түлектерінің
шамамен тек 30%-ы ғана оқуын ТжКБ колледждерінде жалғастырады.54
2015 ж. халық сауалнамасы респонденттердің 78%-ы ТжКБ-ны беделді деп
санамайтынын көрсетті.55 Қазақстандық оқушылардың 91%-ы арнайы орта білімді
алуды жоспарламайды.56
ТжКБ жете бағаланбағанымен - жастардың кәсіби дағдылары арқылы еңбек
нарығына кіруінің ең қысқа жолы. Жұмысшы мамандық мәртебесінің төмендігі
Қазақстанға ғана тән құбылыс емес. Жоғары біліммен жаппай қамту жағдайында
ТжКБ: егер ЖОО-ға түспесем, колледжге барамын дегені «Б жоспары» ретінде
қабылданып жатады. Еліміз бен өңірлер экономикасы үшін орта буын мамандығы
еңбек нарығының сұранысына адекватты реакция болып табылады. Жоғары
білікті кадрларға шынайы сұраныстың шектен тыс көбеюі «ерекше жоғары
білікті», бірақ сұранысқа ие бола алмайтын мамандарды даярлауға әкеледі.
ТжКБ жүйесіне импульс беру және оны жаңарту бойынша мемлекеттік
бастамалар қоғам тарапынан қолдау алады. 2016 ж. еліміздің барлық
өңірлерінен 3 мың респонденттің пікірін зерттеу халықтың енгізілген соңғы
жаңалықтардың ішінде 1-жұмысшы мамандықты тегін беруге анағұрлым оң
көзқарас танытқанын көрсетті (72%). Сонымен қатар, халықтың шамамен 70%-ы
ТжКБ мазмұнын жаңғыртудың негізін құрайтын дуалды оқытудың енгізілуін
қолдайды (2.1.21-сурет).
2015, 2016, 2017 жылдардың Стратегиялық жинағы
ҚР БҒМ Әлеуметтік сауалнамасы, 2015 ж.
56
ҚР Білім және ғылым министрлігің 2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары,
Министрдің 29.12.2016 ж. № 729 бұйрығы
54
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2.1.21-СУРЕТ
Дуалды оқытуды енгізуді қолдайтын халықтың үлесі, %
Дуалды оқыту колледж студенттеріне теориялық
білімді тәжірибе жүзінде қолдануға көмектеседі

72%

Дуалды оқыту колледж
жағдайда жұмыс істеуге
арттырады

70%

түлектерінің нақты
дайындық деңгейін

Дуалды оқыту ары қарай жұмысқа орналасу
процесін жеңілдетеді
Дуалды
оқыту
оқу
барысында
мамандарға қойылатын талаптарды
жәрдемдеседі

болашақ
ескеруге

Дуалды оқыту білім мен бизнестің
әрекеттесуін нығайтуға жәрдемдеседі
Иә, келісемін

өзара

Не иә емес /не жоқ емес

66%

63%

57%

Жоқ, келіспеймін

16%

17%

19%

19%

24%

5% 7%

4% 9%

7% 8%

6% 12%

7% 12%

Жауап беруге қиналамын

Дереккөз: ҚР БҒМ

Студенттер мен оқушылардың жартысына мамандықты таңдау кезінде көмек
керек. Кәсіптік бағдар беру мәселелерін зерттеу жалпы білім беретін мектептер
мен колледждердің 49% оқушысында болашақ мамандықты таңдау кезінде
сенімді бағдарлары жоқ екенін анықтады.57 Негізі елімізде кәсіптік бағдар берудің
кешенді тәсілі жоқ. Колледждер мен ЖОО-лар өкілдері жаңа оқу жылы басталар
алдында жоғары сыныптарға жай ғана келумен шектеледі.58 Озық халықаралық
тәжірибе бойынша баланың жеке қызығушылықтарын және нақты мамандық
үшін қажетті икемділіктерін анықтау мақсатында сауалнамалар, кеңестер, тесттер,
ата-аналармен бірлескен шараларды қамтитын кешенді жұмыстар болу керек.
Білім алушылармен бірлесе отырып, жүйелі кәсіптік бағдар беруді
қалыптастыруға арналған шаралар қабылданды. Бүгінгі таңда ҚР БҒМ
«Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасымен, жергілікті атқарушы органдармен
бірлесіп, мектеп оқушыларының арасында жүйелі кәсіптік бағдар беруді реттеу,
соның ішінде білім алушылардың икемділіктеріне кәсіптік бағдар беру
диагностикасы, кеңес және педагогтер мен психологтардың кәсіби құзыреттерін
дамыту бойынша жұмысты бастады. Білім беру ұйымдарының оқушыларды
мамандық таңдауға дайындау қызметін реттеу, кәсіптік бағдарға көмек көрсету
мақсатында 9-11 сынып білім алушыларына кәсіптік бағдар беру күнін өткізу
тәртібі бекітілді (ҚР БҒМ 24.03.2016 ж. №214 бұйрығы). Бастауыш және негізгі орта
білім берудің типтік оқу жоспарларына «Технология» пәнінің орнына білім

ҚР Білім және ғылым министрлігің 2017-2021 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары, Министрдің
29.12.2016 ж. № 729 бұйрығы
58
Турин процесі 2016-2017: Қазақстан
57

86

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

алушылардың нақты еңбек дағдыларын дамытуға бағытталған «Шығармашылық
еңбек» пәні енгізілді.
Колледждер желісі артып келеді. Қазіргі таңда ТжКБ желісін училищелер (3),
колледждер (810) және жоғары колледждер (11) құрайды. 2015 ж. бастап ТжКБ
ұйымдарының саны 17-ге артты. Бұл кезекте, негізгі өсім мемлекеттік
колледждерге тиесілі (2.1.22-сурет).
2.1.22-СУРЕТ
ТжКБ ұйымдары желісінің динамикасы, бірл.
824

817

807

345

жалпы саны

477

473

462

мемлекеттік

347

344

жекеменшік

2015

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Соңғы жылдың өңірлік салыстырмалы талдауы ТжКБ ұйымдары желісінің
ОҚО (+3), ШҚО (+1), Ақтөбе (+3), Павлодар (+1), Жамбыл (+1), Алматы (+1)
облыстарында, сондай-ақ Астана қаласында (+2) артқанын көрсетті (2.1.23-сурет).
2.1.23-СУРЕТ
ТжКБ ұйымдары желісінің өңірлер бойынша динамикасы, бірл.
94 91

92 92
84 83
74 73

73 73
50 49

50 49
40 41

25 27

26 26

38 38

30 31

44 41

39 37

39 40

26 26

17 17

2017

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. ауылдық жерлердегі колледждер саны 175-ке дейін артты
(2016 ж. - 169). Бірақ, ауылдық жерлерде колледждер көбейгенімен, олардың
Қолжетімділік пен теңдік
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барлық колледждерге шаққандағы үлесі бар-жоғы 20% болды. Өңірлік
салыстырмалы талдауға сәйкес ауылдық колледждердің көбі СҚО (44%),
БҚО (38%) және Алматы облыстарында (39%). Ауыл студенттері контингентінің
басым бөлігі Алматы облысында (22%), СҚО (21%) және ОҚО-да (20%) (2.1.4-кесте).
2.1.4-КЕСТЕ. Ауылдық колледждердің желісі және контингенті, 2017 ж.
Өңірлер
ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
ШҚО
Алматы қ.
Астана қ.
Жамбыл
БҚО
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
СҚО
ОҚО

барлық
контингент

қала

ауыл

барлық
желі

қала
желісі

ауыл
желісі

489 198
21 790
27 479
33 025
17 637
34 873
67 255
26 844
26 859
19 038
40 232
22 886
22 452
21 756
20 674
12 238
74 160

434 787
18 652
24 214
25 727
16 347
32 595
67 255
26 844
21 853
16 222
38 274
19 152
19 184
19 662
19 043
9 655
60 108

54 411
3 138
3 265
7 298
1 290
2 278
0
0
5 006
2 816
1 958
3 734
3 268
2 094
1 631
2 583
14 052

824
39
44
74
26
84
92
39
50
38
73
40
30
26
50
25
94

649
29
34
45
20
69
92
39
35
24
65
30
23
21
40
14
69

175
10
10
29
6
15
0
0
15
14
8
10
7
5
10
11
25

Азия елдерінде бастауыш ТжКБ (БЖХС 3) ауыл жастарының кәсіби дағдыларын
дамытуға бағдарланған. ТжКБ бағдарламалары мектептің негізгі сатысының
мазмұнында толық, ал жоғарғы сатысында көп дәрежеде берілген. Бұл кезекте,
осы бағдарламалар еңбек нарығына шығу және/немесе оқуды жалғастыру
мақсатын көздейді (2.1.5-кесте).
2.1.5-КЕСТЕ. Азия елдеріндегі бастауыш ТжКБ
Контингент
Ауылдар және
кейбір қалалар

Қытай
Малайзия
Оңтүстік
Корея

Ауылдар және
кейбір қалалар

Таиланд

Негізінен ауылдар

Өзбекстан
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Жалпы контингент

Жалпы
контингенттің 90%-ы

Жоғары сыныптар
Кәсіптік, жалпы білім беретін
мектептер
ТжКБ мектептері, кейбір
жалпы білім беретін
мектептер
Жалпы білім беретін
мектептер, біріктірілген
мектептер
Жалпы білім беретін
мектептер, ТжКБ мектептері
Кәсіптік колледждер

Оқу мақсаты
Еңбек нарығына шығу
Еңбек нарығына шығу,
оқуды жалғастыру
Еңбек нарығына шығу
Еңбек нарығына шығу
Еңбек нарығына шығу,
оқуды жалғастыру
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Соңғы үш жылда күндізгі оқу бөлімінде білім алатын студенттердің үлесі артты.
2017 ж. күндізгі оқу бөлімінде 426 417 адам оқыды, бұл білім алушылардың
жалпы контингентінің 87%-ын құрайды. Сырттай оқу бөлімінде білім алатын
студенттердің үлесі 12%-ға дейін кеміді. Бұл - 2015 ж. көрсеткіштен
3%-ға кем. Кешкі оқу бөлімі студенттерінің үлесі тұрақты және ТжКБ студенттерінің
жалпы контингентінің 0,6%-ын құрайды (2.1.24-сурет).
2.1.24-СУРЕТ
ТжКБ ұйымдарында білім алатын студенттер саны, оқу нысаны бойынша, адам
2017

2016

2015

426 417

59 590

420 605

3 191

65 435

422 620

3 109

73 706
күндізгі

сырттай

3 151

кешкі

Дереккөз: ҰБДҚ

Соңғы үш жылда мемлекеттік және жекеменшік колледждердің арақатынасы
сияқты контингенттің бөлінісі де шамамен 60:40. Қазақстанда ТжКБ
колледждерінің желісінің едәуір үлесін жекеменшік оқу орындары қамтиды,
атап айтқанда, 2017 ж. 824-тен 347, яғни 42% (2.1.25-сурет). Бұл ТжКБ жалпы
контингенті студенттерінің үлесіне де сәйкес келеді.
2.1.25-СУРЕТ
Меншік нысаны бойынша ТжКБ ұйымдарында білім алатын студенттер үлесі, %

42

42

42

58

58

58

2015

2016

2017

мемлекеттік

жекеменшік

Дереккөз: ҰБДҚ

Мемлекеттік тілде білім алатын студенттер саны біртіндеп артып келеді. 2015 ж.
қазақ тілінде білім алатын студенттердің үлесі ТжКБ студенттерінің жалпы
санының 57,5%-ын, 2016 ж. - 59,1%-ын, 2017 ж. - 59,6%-ын құрады (2.1.26-сурет).
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2.1.26-СУРЕТ
Қазақ тілінде білім алатын ТжКБ контингентінің динамикасы, адам
499 477

489 198

489 149
289 077

287 162

2015

2016
барлығы

291 785

2017

мемлекеттік тілде оқиды

Дереккөз: ҰБДҚ

ТжКБ жүйесінде жастардың әлеуметтік осал топтарына қолдау көрсетіледі.
Оларға колледждерге түсу кезінде квоталар қарастырылған. Түсушілердің жалпы
санының 1%-ы мүмкіндіктері шектеулі тұлғалар, 1%-ы жетім балалар,
4%-ы ҚР азаматы емес ұлты қазақ тұлғалар, 30%-ы ауыл жастары.
ТжКБ жүйесінде оқу - ЕБҚ-сы бар жастар үшін қоғамға ары қарай интегралдану
және жұмысқа орналасу мүмкіндігі. Жастардың бұл санатын еңбек қызметіне
кіріктіру, сондай-ақ оларды әлеуметтендіру - жастар үшін де, мемлекет үшін де
маңызды мәселе. Зерттеулер көрсеткендей, мүмкіндіктері шектеулі адамдарды
қоғамға тарту мен елдің экономикалық дамуының арасында тікелей байланыс
бар. Сонымен қатар, ЕБҚ-сы бар адамдарды білім алушылардың жалпы
контингентіне, содан кейін экономикалық белсенді халықтың қатарына тарту
дұрыс моральдық-этикалық сенімдер мен қағидаларды қалыптастыруда екі
жақты пайдасын тигізеді.
2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да инклюзивті білім беруді дамытудың негізгі
қағидалары көрініс тапты. Ерекше білім беру қажеттіліктері бар тұлғаларға
жағдай жасау мақсатында оларға арналған мамандықтар тізімін әзірлеу
қарастырылған (бұл санаттың тұлғаларын оқытуға арналған 60 мамандық).
Сонымен қатар, БҒДМБ-да «Ерекше білім беру қажеттілігі бар студенттерге
кедергісіз қолжетімділік пен тең жағдай жасаған ТжКБ ұйымдарының үлесі»
инклюзивті білім беруді дамыту мониторингінің көрсеткіші қарастырылды.
2017 ж. бұл көрсеткішке толығымен қол жеткізілді.
Республикадағы 824 колледждің 206-сы (25%) ЕБҚ-сы бар студенттерге
кедергісіз қолжетімділік пен тең жағдай жасады. 2020 ж. қарай бұл көрсеткішті
40%-ға дейін жеткізу жоспарланып отыр. Инклюзивті білім беруге тең жағдай
жасаған колледждердің көбі СҚО және Қызылорда облысында орналасқан.
(2.1.27-сурет).
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2.1.27-СУРЕТ
Кедергісіз қолжетімділікке жағдай жасаған колледждердің үлесі,
өңір, 2017 ж., %
56
35
23

19

18

40

39
24

29

33

35

31
12

29

18
10

Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. ТжКБ оқу орындарында барлығы 2 522 мүгедектігі бар жастар, соның
ішінде бала жасынан мүгедек болған 1 773 студент, 1 және 2 топтардағы 749
мүгедек студент білім алды (2.1.28-сурет). 2017 ж. ЕБҚ-сы бар тұлғаларға арналған
арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік ұсыныстар, жеңіл
және үдемелі ақыл-ой кемістігі бар тұлғалардың бір санатына арналған арнайы
оқу бағдарламасының жобасы, психология бойынша оқытушыларға, әлеуметтік
педагогтерге және инклюзивті білім беру кадрларын даярлайтын басшыларға
арналған біліктілікті арттыру курстарының бағдарламасы әзірленді.
2.1.28-СУРЕТ
ТжКБ-де білім алатын ЕБҚ-сы бар тұлғалар санының динамикасы, адам

1 741

1 692

1 773

723

734

749

2015

2016

2017

18 жасқа толмаған мүгедек балалардың және бала жасынан мүгедектердің саны
18 жастан асқан 1 және 2 топ мүгедектерінің саны

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

ТжКБ-де инклюзивті білім беруді дамыту үшін Қазақстанның 2017 ж. Abilympics
және DeafSkills халықаралық қозғалыстарға қосылуы маңызды оқиға болды.
Abilympics - Халықаралық коммерциялық емес қозғалыс, оның мақсаты - ЕБҚ-сы
бар тұлғалар арасында кәсіби шеберлік бойынша конкурстар жүйесін құру.
Қозғалыс мүгедектер мен мүмкіндіктері шектеулі тұлғаларға тиімді кәсіптік бағдар
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беруді және кәсіптік білім алуға ынталандыруды, олардың жұмысқа орналасуына
жәрдемдесуді және қоғамдағы әлеуметтік мәдени инклюзияны қамтамасыз
етеді. DeafSkills те есту қабілеті бұзылған мүгедектер арасында кәсіби шеберлікті
дамытуға мән беретін конкурстардың халықаралық қозғалысы болып табылады.
Шетелдік азаматтардың Қазақстанда техникалық және кәсіптік білім алуға
мүмкіндіктері бар. Бұл санатқа жататын білім алушылар үлесінің көбін
Қырғызстан, Өзбекстан, Ресей, Қытай және Моңғолия азаматтары құрайды. Соңғы
үш жылда еліміздің колледждеріндегі шетелдік студенттер саны 1,5 есе кеміді.
Ал, ұлты қазақ шетелдік студенттер үлесі 25%-ға дейін артты (2015 ж.- 15%).
Сондай-ақ, алыс елдерден келген шетелдік студенттер саны да артты (2.1.29-сурет).
2.1.29-СУРЕТ
ТжКБ ұйымдарында білім алатын шетелдік азаматтар
санының динамикасы, адам
4 313
2 860

659

2015

435

2812

568

469

2016

716

635

2017

барлық шетелдік азаматтар
ұлты қазақ шетелдік азаматтар
алыс елдерден келген шетелдік азаматтар

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Елімізде еңбек нарығында өңірлік сәйкессіздіктерді теңестіруге бағытталған
«Мәңгілік ел жастары - индустрияға!» - «Серпін» жобасын іске асыру жалғасып
жатыр. Қазіргі уақытта бұл жоба еліміздің 7 өңірінде 37 ТжКБ оқу орындарында
іске асырылып жатыр: Ақмола, Қостанай, Қарағанды, Павлодар облыстары, ШҚО,
БҚО, СҚО. Бұл жоба бойынша барлығы 2 276 адам білім алуда. Мемлекет
жобаның қатысушыларын шәкіртақымен, жатақханамен, ыстық тамақпен және
қысқы киімді сатып алатын қаражатпен қамтамасыз етеді. Жоба қатысушыларын
ары қарай жұмысқа орналастыру мақсатында оқу орындары өңірлік кәсіпкерлер
палатасымен және жұмыс берушілермен бірлесіп, өңірлердің компанияларымен
және кәсіпорындарымен, әкімдіктермен меморандумдар мен келісімдер
жасасты. Бүгінгі күні әлеуметтік серіктестік туралы 296 шарт жасалды, дуалды
оқыту аясында 29 колледжде жобаның 640 қатысушысы білім алады. Жобаны
ақпараттық тұрғыдан қолдау үшін www.serpin-2050.kz ресми сайты ашылды,
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сондай-ақ өңірлер әкімдіктерінің, оқу орындарының ресми интернетресурстарында Жоба бойынша анықтамалық деректер жарияланды.
2015 жылдан 2017 жылға дейін 1 174 адам оқу бітірді, солардың ішінде 2017 ж.
1 024-і (Ақмола - 138, ШҚО - 198, БҚО - 206, Қарағанды - 120, Қостанай - 135,
Павлодар - 67, СҚО - 67).
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Жоғары білім - ересектер мен жалпы қоғам әл-ауқатының зияткерлік негізі.
Мемлекет жоғары білімді, бір жағынан, ары қарай жұмысқа орналасу мүмкіндігі
ретінде және, екінші жағынан, жалпы мәдени деңгейді арттыратын құрал ретінде
қарастырады. Осылайша, жоғары білімі бар тұлғалардың орташа жалақысы
мектептің аттестаты ғана бар тұлғаларға қарағанда 2 есе артық екені анықталды.59
Сонымен қатар, жоғары білімді тұлғалар қоғам өміріне анағұрлым белсенді
араласады. Сауалнама деректеріне сәйкес, АҚШ-та жоғары білімді
респонденттердің 45%-ы, арнайы орта білімді тұлғалардың 34%-ы және орта
білімділердің 21%-ы ағымдағы саяси жағдайдан хабардар. 2012 ж. 25-44 жастағы
адамдардың ішінде АҚШ Президентін сайлауға жоғары білімділердің 73%-ы
қатысса, орта білімділердің небәрі 42%-ы ғана қатысқан.
Жоғары білім адамның физикалық, эмоциялық және когнитивтік денсаулығын
нығайтады. Жоғары білімді адамдар салауатты өмір салтын ұстанады, осылайша,
денсаулық сақтауға жұмсалатын жеке және қоғамдық шығындарды азайтады.
1998 және 2008 жж. аралығында жоғары білімді тұлғалар арасында шылым шегу
деңгейі 14%-дан 9%-ға дейін төмендеді.60 ЖОО-да оқитындар әр түрлі
адамдармен коммуникация жасайды, ал бұл төзімділікті қалыптастыруға және
дамытуға жәрдемдеседі. Сонымен қатар, ЖОО-да оқу сыни тұрғыдан ойлауға,
«жұмсақ» дағдыларды дамытуға, қабілеттерді анықтауға, тәртіп сақтауға және
тағы басқа қасиеттерге ықпал етеді.61
Жоғары білімді болудың жұмысқа орналасуда артықшылықтары бар. ЭЫДҰ
бағалауы бойынша еңбек нарығында стандартты емес процестерді талдау,
әртүрлі жағдайларда тұлғааралық коммуникация орнату және сол сияқты
жаңалыққа негізделген міндеттерді шешу дағдылары көп сұранысқа ие.
Бұл дағдылар көбінесе жоғары білімі бар тұлғаларға тән. Бұл заңдылық
Қазақстанда да бар. Осылайша, республикада жұмыссыздықтың ең төмен деңгей
жоғары білімді тұлғалар арасында - 3,5% (орта кәсіптік - 5,2%, бастауыш кәсіптік 5,8%, жалпы орта - 6,6%, негізгі орта - 7,7%, бастауыш - 10,7%).
59
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Жоғары білім - ҚР заманауи азаматының бәсекеге қабілеттілігінің зияткерлік
цензі. Қазақстан жоғары білім алуға конституциялық тұрғыдан кепілдік береді.62
Ниет білдірген әрбір мектеп немесе колледж түлегінің конкурстық негізде
ЖОО-ға түсу құқығы бар (ҚР Конституциясының 30-бабы). Қазақстаннан басқа,
әлемнің тек 20 мемлекеті ғана жоғары білім алуға кепілдік береді (2.1.30-сурет).
Бұл кепілдіктің арқасында қазіргі таңда еліміздегі күтілетін оқу ұзақтығы - 15 жыл,
ал бұл дамыған елдердің деңгейіне сәйкес келеді.
2.1.30-СУРЕТ
Жоғары білім алуға конституциялық кепілдік беретін елдер

Дереккөз: U.S. World Policy Analysis Center

ДЭФ ЖБИ 2017-2018 рейтингінде үшіншілік біліммен қамту көрсеткіші әлі де
төмен. Қазақстан дәстүрлі түрде үшіншілік біліммен аз қамтылған елдердің
қатарында - 63-орын (46,3%) (2.1.6-кесте).63 ЖБИ 2017-2018 жалпы рейтингінде
әлемнің мейлінше бәсекеге қабілетті бес елінде үшіншілік біліммен қамту орташа
есеппен 76,5%-ды құрады (Швейцария - 57,7%, АҚШ - 85,8%, Сингапур - 92,2%,
Нидерланды - 78,5%, Германия - 68,3%).
2.1.6-КЕСТЕ. ЖБИ 2017-2018 жж. үшіншілік біліммен қамтудың
статистикалық көрсеткіштері
«Үшіншілік біліммен қамту»
индикаторы бойынша ЖБИ
2017-2018 рейтингіндегі орын
1

Жоғары біліммен
қамту %

Мемлекет

113,9

Греция
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https://www.worldpolicycenter.org/policies/does-the-constitution-guarantee-citizens-education-rights/does-theconstitution-guarantee-citizens-the-right-to-higher-education
63
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
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Дереккөз: ДЭФ ЖБИ 2017-2018 жж.

Соңғы екі онжылдықта ҰБТ-ны енгізу ЖОО-ға түсу кезінде әркімнің мүмкіндік
теңдігіне қолжеткізуінің жалғыз жолы болды. ҰБТ 13 жыл бойы білімді тәуелсіз
бағалау ретінде, ЖОО-ларға түсу емтиханы ретінде, мемлекеттік гранттарды
үлестіру жүйесі ретінде және ең бастысы әртүрлі бэкграундты түлектерге ЖОО-ға
түсуге мүмкіндік беретін әлеуметтік лифт ретінде қызмет атқарды.
2017 ж. ҰБТ алғаш рет екі кезеңге бөлінді: мектептегі қорытынды емтихандар
және ЖОО-ға қабылдау емтихандары. Тест Қазақстандағы орта білімнің сапасын
бағалайтын құрал бола алмағандықтан, бұл өзгеріс енгізілді. Бұған дейінгі
жылдары ҰБТ тек ЖОО-ға қабылдау емтиханы ретінде ғана қабылданды.
2017 жылдан бері ҰБТ ЖОО-ға қабылдау емтиханы ретінде, бірақ, өз жұмысын
жаңа, жетілдірілген құрылыммен әрі мазмұнмен жалғастырды. ҰБТ жаңа
форматында бес пән: 3 міндетті пән (Қазақстан тарихы, математикалық және оқу
сауаттылығы) және талапкер таңдаған мамандыққа байланысты 2 бейінді пән
бойынша 120 сұрақ бар. Шекті деңгей 50 балл болып қалды.
2017 ж. ҰБТ-ға қатысу және шекті балға жетпеу көрсеткіштері айтарлықтай
өзгермеді. 92 827 оқушы ҰБТ-ға қатысуға өтініш берді. 2017 жылғы түлектердің
жалпы санына шаққандағы тестілеуге қатысқан түлектердің үлесі 69,5%-ды
немесе 88 583 адамды құрады. Түлектердің көбі тестті қазақ тілінде - 69 209
(78,1%), аз бөлігі орыс тілінде - 23 618 (26,7%) тапсырды. Мектеп түлектерінің
орташа балы барлық 140 балдан 80,5 балды, шығармашылық мамандықтар
бойынша барлық 40 балдан 30,09 балды құрады. 2017 ж. 15,9% немесе 14 063
адам 50 балдық шекті деңгейден өте алмады (2016 ж. - 14 252). 2017 ж. 6,8% адам
120-дан жоғары балл жинады. ҰБТ қатысушыларының 70,7%-ы 66-дан 119 дейінгі
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балдарды жинады. 140 балдық максималды көрсеткішті қатысушылардың
ешқайсысы жинай алмады.64
2017 ж. тестілеу алғаш енгізілген уақыттан бергі қазақ және орыс тілдерінде
білім беретін мектептердің балдарындағы алшақтық азайды. Егер бес жыл
бұрын қазақ және орыс мектептердің арасындағы айырмашылық 9,76 балды
құраса, 2017 ж. 0,1-ге дейін қысқарды, бұл жолы, қазақ тілінде білім беретін
мектептердің пайдасына қарай (2.1.31-сурет). Ұлттық тестілеу орталығы мектеп
түлектеріне 2018 жылдан бастап тестті ағылшын тілінде тапсыру мүмкіндігін ұсыну
бойынша жұмыс жүргізіп жатыр.
2.1.31-СУРЕТ
Оқу тілі тұрғысынан ҰБТ нәтижелері, балл
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Дереккөз: ҰТО

Қалалық және ауылдық мектеп түлектері нәтижелерінің арасында
айырмашылық әлі де бар. 2017 ж. қалалық және ауылдық оқушылардың
нәтижелеріндегі алшақтық ел бойынша соңғы бес жылдық орташа мәннен артық
болды және 8,98 балды құрады (2.1.32-сурет).
2.1.32-СУРЕТ
Ауыл/қала тұрғысынан ҰБТ нәтижелері, балл
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2017 ж. 5 177 түлек ҰБТ-ны қайта тапсыру мүмкіндігін пайдаланды, бұл 2016 ж.
көрсеткіштен (3 873) 1,3 есе артық. «Жоғары деңгейлі» емтихан мектеп түлегінің
болашағын анықтайды және ол үшін күрделі сынақ болып табылады. Тестті
ұйымдастыру рәсімі - жастар үшін күшті психологиялық және күйзеліске толы
фактор, оның нәтижесінде түлек өз әлеуетін толыққанды көрсете алмауы мүмкін.
Осыған байланысты қазақстандық ЖОО-ларға түсудің алдында тұрған
кедергілерді жою үшін министрлік 2016 ж. ҰБТ-ны қайта тапсыру тетігін енгізді.
ҰБТ-ны қайта тапсыру мемлекеттік гранттарға үміткер болу мүмкіндігін бермейді.
Алайда, бұл - бірінші реттен шекті бал жинай алмаған талапкерлерге ЖОО-ға түсу
үшін бірегей мүмкіндік. 2017 ж. қайта тапсырылған ҰБТ орташа балы негізгі
тестілеудің орташа балынан шамалы төмен болды 76,86 (–3,64). Негізгі ҰБТ-ны
сәтсіз тапсырушылар әлсіз түлектер емес, тест тапсырған күні психологиялық және
эмоциялық көңіл-күйі ықпал еткендер деген гипотеза расталды. Осылайша,
қосымша тестілеудің нәтижелері бойынша ЖОО-ға түсудің екінші мүмкіндігіне
4 176 түлек ие болды, бұл 2016 ж. көрсеткіштен 1,6 есе артық.
2016 ж. бері әрекет ететін «шартты қабылдау» қазақстандықтар үшін ЖОО-ға
түсудің тағы бір мүмкіндігі болып табылады. Негізгі немесе қайталама
тестілеудің нәтижелері бойынша шекті деңгейден өтпеген талапкерлер ЖОО-ға
ақылы негізде күндізгі оқуға шартты түрде қабылдана алады. «Шартты
қабылданған студенттер» үшін бірінші семестр аяқталғаннан кейін кезекті тест
өткізіледі. Тесттің қорытындылары ортақ келісіммен ЖОО-ға қабылдау немесе
ЖОО-дан шығаруға негіз болады. 2017 ж. мұндай тесттен 655 адам өтті, бұл
2016 ж. мәннен 1,5 есе кем. Орташа балл 140-тан 65,16, шығармашылық
мамандықтар бойынша 40-тан 22,67 құрады. 193 талапкер шекті деңгейден өте
алмады (2016 ж. - 205). Осылайша, «шартты қабылдау» аяқталғаннан кейін
ЖОО-ға 462 түлек түсті, бұл 2016 ж. көрсеткіштен 1,7 есе кем.
Шетелдік ЖОО-ларға оқуға түскен мектеп түлектері де назардан тыс қалмады.
2018 ж. бастап шетелдік ЖОО-ларда білім алатын азаматтар Қазақстан
ЖОО-ларына ауысу немесе оқуды қалпына келтіру кезінде кешенді тестілеуді
тапсырмайтын болды. Шетелдік ЖОО-ға оқуға түсу кезіндегі қабылдау
емтихандарының нәтижелерін ұсынса жеткілікті. Қазақстан азаматтары шетелден
жыл сайын бірінші семестрден кейін отандық ЖОО-ларға қайтып келіп отырды.
Осылайша, 2017 ж. Қазақстан ЖОО-ларына түсуге 17 003 өтініш берілді
(2016 ж. - 20 623 өтініш).65 2018 ж. бұл бастама енгізілгенде, қазақстандық
ЖОО-ларға ауысуға берілетін өтініштер санының артуы болжанады.
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2017-2018 оқу жылында Қазақстанда соңғы 5 жылда болмаған білім беру
гранттарының рекордтық саны бөлінді. Осылайша, бакалавриатқа 37 932
(+6,2 мың), магистратураға 10 004 (+2,5 мың) және PhD докторантураға
1 285 грант (+657) бөлінді. Білім беру грантын алу конкурсына қатысу үшін 63 170
өтініш, соның ішінде 49 858 (78,9%) қазақ тілінде білім беретін бөлімге және 13 312
(21,07%) орыс тілінде білім беретін бөлімге берілді. Республикалық конкурстық
комиссиясы жұмысының қорытындылары бойынша 34 265 талапкер грант иегері
атанды, соның ішінде мемлекеттік тілде білім алатындар - 27 409 (80%), орыс
тілінде білім алатындар - 6 856 (20%)66. Бұл бастама кейінгі жылдарда талапкерлер
санының күрт артуымен маңыздылығын сақтап қалды. 2017 ж. мектепті 136 мың
адам аяқтады (2016 ж. - 121 мыңнан астам). Мектепті аяқтайтын типтік жастағы
тұлғалар тобына (17-18 жас) 2000-шы жж. ұрпақ өкілдері кірді, бұл кезде елде бала
туу көрсеткіштері артқан болатын. Қосымша гранттар бөлу Қазақстан түлектері
үшін жоғары білімнің қолжетімділігі мен тартымдылығын арттыруға және сыртқы
академиялық көші-қонның азаюына ықпал етеді (2.1.33-сурет).67
2.1.33-СУРЕТ
Мемлекеттік білім беру тапсырысының динамикасы, бірл.
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Дереккөз: ҚР БҒМ

2017 ж., ҚР БҒМ деректері бойынша, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
ұйымдар желісі 2016 жылғы мәнде қалды - 130 (солардың қатарында 10 ұлттық,
1 халықаралық, 1 дербес, 32 мемлекеттік, 17 акционерлік, 55 жекеменшік және 14
азаматтық емес ЖОО) (2.1.34-сурет). ЖОО-лардың 42,3%-ы жекеменшік,
24,6%-ы мемлекеттік болып табылады.
66
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2.1.34-СУРЕТ
ЖОО желісінің динамикасы, бірл.
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Дереккөз: ҚР БҒМ

Қазақстандық жоғары білімде, әлемнің көптеген елдеріндегі сияқты, бакалаврстуденттер контингенті артып келеді, 2017 ж. өсім 4% болды (496 209 адамға
дейін). 2017 ж. жоғары білім беру жүйесі студенттердің максималды саны Алматы
қаласында (131 292) және ОҚО-да (79 423), ең азы Маңғыстау облысында (5 167)
және СҚО-да (6 027) тіркелді. Қызылорда облысының ЖОО-ларында ғана
студенттер санының аздап азаюы байқалды (–97 адам) (2.1.7-кесте).
Бұл көрсеткіштер аталған өңірлердегі ЖОО-лар санына байланысты (сәйкесінше
42, 12, 2, 2 және 3). Жалпы, ЖОО студенттер санының артуы - жаһандық үрдіс.
ЮНЕСКО деректері бойынша, әлемде ЖОО-лар контингенті 2000 жылдан 2014
жылға дейін екі есе артып, 207 млн. адамға дейін жетті.68 Сонымен қатар, әртүрлі
елдердегі мемлекеттік қабылдау емтиханы талантты талапкерлердің өңірлік
ЖОО-лардан астаналық ЖОО-ларға кетуіне алып келеді (2.1.4-кірістірме). ҰБТ
жоғары білімге тең қолжетімділікті қамтамасыз ететін тетік болғанымен, оның да
осыған ұқсас әсері болуы мүмкін.
2.1.7-КЕСТЕ. Жоғары білім ұйымдары студенттерінің саны
туралы мәліметтер, адам
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11 012
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9 441
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20 874
31 392
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Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
Павлодар
СҚО
ОҚО
Алматы қ.
Астана қ.
ҚР

36 976
19 014
10 055
3 976
12 703
4 560
70 827
128 707
51 235
459 369
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13 566
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71 323
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131 292
52 369
496 209

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

2.1.4-КІРІСТІРМЕ
Талапкерлердің өңірлерден астанаға кету мысалдары
Талапкерлердің өңірлерден астанаға кетуі жоғары білім берудің көптеген жүйелеріне тән.
Ресейде БМЕ енгізілгеннен бері басқа қаладан келген студенттердің үлесі 30%-дан 70%-ға
дейін артты. Жапонияда болашақ кәсіби мамандардың астанаға кетуінің алдын алу үшін Токио
жекеменшік университеттеріне қабылдау бойынша шектеулер енгізілген. Бұл шара
академиялық дербестік қағидаларына толығымен қайшы келеді, алайда, оны мемлекет өңірлік
ЖОО-ларды елдің сол аймақтарының өсу нүктесі ретінде «жандандыру» мақсатымен
қабылдады.
Дереккөз: Обзор международных новостей образования «АТО» АҚ №115

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ғылыми-зерттеушілік құзыреттерді
арттырумен қатар, жұмысқа орналасудың және табыс табудың үлкен
мүмкіндіктерін ашады. Бакалавр дипломымен салыстырғанда, магистр және
PhD докторы дипломдарымен көбірек табыс табуға болады. Ол болашақ
қызметкерлердің анағұрлым жоғары жалақысынан да, мықты мансаптық
мүмкіндіктерінен де көрінеді. Қазақстанда магистратура түлегі, бакалавриат
түлегімен салыстырғанда, орташа есеппен 30%-ға артық айлық алады,
PhD докторы магистрден 15% артық еңбекақы алады.69 Ресейде магистрлер
бакалаврлардан 30%-ға артық табыс табады. Жұмыс берушілер магистр
дипломдары бар жастарды артық көреді.70 Ұлыбританияда жоғары оқу орнынан
кейінгі білім иегерлерінің 86,6%-ы, ал бакалаврлардың 64%-ы ғана оқуды
аяқтағаннан кейінгі алғашқы 6 айда жұмысқа орналасқан.71
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім алушылардың саны артып келеді. 2017 ж.
жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша білім алушылар
саны 42 039 адамды құрады (2.1.35-сурет). Бұл 2016 ж. контингенттен (38 677 адам)
8,7%-ға артық.

2.3-тармақшасын қараңыз
https://iq.hse.ru/news/177666195.html
71
https://www.theguardian.com/education/2014/apr/14/will-doing-masters-get-you-better-job
69
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2.1.35-СУРЕТ
Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бағдарламалары бойынша
білім алушылар саны, адам
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Студенттер контингентінің жартысынан астамы жекеменшік ЖОО-ларға тиесілі.
ЖОО-лардың меншік нысаны бойынша студенттер саны туралы деректер
олардың жалпы санының 45,9%-ы мемлекеттік ЖОО-ларда, 53%-ы жекеменшік
оқу орындарында, 1,1%-ы басқа мемлекеттердің меншігіндегі ЖОО-ларда білім
алатынын көрсетті (2.1.36-сурет). Алдыңғы жылмен салыстырғанда 2017 ж.
студенттер санының мемлекеттік ЖОО-ларда 217,1 мыңнан 227,7 мың адамға
дейін, жекеменшік ЖОО-ларда 254,3 мыңнан 263 мың адамға дейін артуы
тіркелді. Жалпы алғанда, ел бойынша жекеменшік ЖОО-лардың студенттер
контингенті мемлекеттік ЖОО контингентінен артық. Бұл елімізде жекеменшік
ЖОО-лар санының көп болуы (42,3%), сондай-ақ мемлекеттік ЖОО-лармен
салыстырғанда оқу ақысының анағұрлым төмен болуының салдары болып
табылады.72
2.1.36-СУРЕТ
ЖОО меншік нысаны бойынша студенттерді қамтуы,
жалпы санының %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК
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ҚР ЖОО-ларында күндізгі оқу бөлімі негізгі болып қалып отыр, 2017 ж. сырттай
оқуды тек 29,6 мың талапкер ғана таңдады. Республиканың жоғары білім беру
жүйесінде күндізгі оқу бөлімінің студенттері жалпы студенттердің 76,2%-ын
құрайды. Күндізгі бөлім студенттері үлесінің өсімі ОҚО (+4,2%), Қарағанды
облысының (+4%) және ШҚО (+3,8%) ЖОО-ларында тіркелді. Қазіргі таңда сырттай
оқу қашықтықтан білім беру технологияларын пайдаланумен іске асырылады.
Соған орай, сырттай оқу нысаны бойынша білім алушылар үлесінің артуы
байқалды. 2017 ж. сырттай бөлімнің студенттері жалпы студенттердің 17%-ын
құрады (2016 ж. - 15%). Сырттай бөлім студенттерінің ең көбі Жамбыл
облысында - 8 290 адам (40%), ең азы Астана қаласында (3 431 немесе 6,5%).
2.1.37-СУРЕТ
Оқу нысаны тұрғысынан студенттер саны, мың адам
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Қазақстан ЖОО-ларында студенттердің кету пайызы дәстүрлі түрде жоғары
емес және ол оқу процесіне тікелей байланысты емес. 2017 ж. еліміздің жоғары
білім беру жүйесінде ЖОО студенттерінің кету көрсеткіші, 2016 жылмен
салыстырғанда 5,4%-ға төмендеп, 10%-ды құрады. 2017 ж. республика бойынша
оқудан кеткендердің бәрі 50 062 адамды құрады, солардың ішінде 34 314 адам
(68,5%) күндізгі бөлімде оқыды. Салыстыру үшін, АҚШ-та жоғары білімді
мерзімінде аяқтамайтындардың үлесі 43%-ды, Ресейде 22%-ды құрайды.73
Кетудің негізгі себептері қаржылық қиындықтар (25,3%) және студенттердің өз
еркімен кетуі (25,5%) болып табылады. Соңғысынан білім алушылардың өмірлік
стратегиясының өзгергенін және білім беру ұйымдарындағы кәсіби бағдар беру
жұмысының әлсіз екендігін байқатады. Бұл оқу орнының басқа оқу нысандарына
ауыстырылған студенттерінің үлесі (12,3%) және оқу процесіне тікелей
байланысты себептермен (оқу тәртібін бұзу - 10%, үлгермеушілік - 6,3%)
кеткендердің үлесі аз ғана (2.1.38-сурет).
73
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2.1.38-СУРЕТ
Жоғары білім беру жүйесіндегі кету себептері, 2017 ж., жалпы санының %
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ЖОО-дағы оқу үлгерімі мен ынтаға «мектеп - икемділік, ЖОО - мамандық»
қағидасы бойынша кәсіптік бағдар беру жұмысы ықпал етеді. Бүгінгі
талапкерлерде қалаған мамандығы туралы нақты түсініктің болмауы ЖОО-да оқу
бағытын саналы таңдауға кедергі жасайды. 2016 ж. зерттеуге сәйкес жоғары
сынып оқушыларының тек 6-15%-ы ғана болашақта кім болғысы келетіні туралы
білді. Сауалнама оқушылардың (50% және одан артық) негізгі ақпараттық
арналары Интернет және ата-аналары (28%) екенін көрсетті.74 Зерттеу
оқушылардың белгілі бір жұмысқа икемділігін анықтау қажеттілігін растады.
Демек, мектеп түлегіне ЖОО-лар ұсынатын дайындық бағытын таңдауда
көмектесу керек. ҚР 2025 ж. дейінгі Стратегиялық даму жоспары бойынша
студенттерге еңбек нарығында нақты жұмысты таңдауда қолдау көрсететін ЖООлардың кәсіптік бағдар беру кеңселері белсенді жұмыс істейтін болады.75 ЭЫДҰ
елдерінде өмір бойы мансап жолын дамытуға көмектесетін тиімді құралдар бар.
Мысалы, Латвияда білім беру мен жұмыспен қамту бойынша Ұлттық деректер
базасы жұмыс істейді.76 Білім беру, еңбек нарығы, мансап жолын жоспарлау
мүмкіндіктері туралы ақпарат бір жерге жинақталған.
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https://liter.kz/ru/articles/show/20540vybrat_professiyu_shkolnikam_pomogut_testy_ekskursii_i_urok_proforientacii
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http://www.akorda.kz/ru/legal_acts/ob-utverzhdenii-strategicheskogo-plana-razvitiya-respubliki-kazahstando-2025-goda-i-priznanii-utrativshimi-silu-nekotoryh-ukazov-prezidenta
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http://www.niid.lv/; http://www.profesijupasaule.lv/
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Жоғары білімнің қолжетімділігін кеңейту қажеттілігін экономикалық дамудың
жаңа моделінің сұраныстары тудырды. Қазақстанның үшінші жаңғыруы кезінде
техникалық мамандықтар бойынша кадрларды көбірек даярлап, мемлекеттік
білім беру тапсырысын арттыру, сөйтіп, мемлекеттік білім беру тапсырысын
арттыру керек. 2017 ж. бұл бағытқа 13 153 орын бөлінді (+560 орын) (2.1.8-кесте).
Нәтижесінде «Техникалық ғылымдар және технологиялар» бағыты бойынша
студенттер саны (106 625, 21,5%) «Білім беру» мамандығындағы студенттерден
кейін тұр (130 229, 26,2%).
2.1.8-КЕСТЕ. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының
дайындық бағыттары тұрғысынан мемлекеттік тапсырыс/студенттердің саны
туралы мәліметтер, адам
Дайындық бағыты

Мем. тапсырыс

Студенттердің саны

2016

2017

2016

2017

5 000

8 235

120 136

130 229

Гуманитарлық ғылымдар

700

800

15 723

16 214

Құқық

100

100

51 728

54 965

Өнер

170

170

18 552

18 307

700

831

70 053

71 789

1 470

2 133

14 149

13 645

12 593

13 153

103 902

106 625

2 020

2 014

10 145

9 803

Қызметтер

900

1 330

18 886

19 943

Әскери іс және қауіпсіздік

60

113

3 012

–

300

250

4 998

4 423

670

668

5 393

5 696

2 600

2 900

34 546

–

Білім беру

Әлеуметтік ғылымдар, экономика және
бизнес
Жаратылыстану ғылымдары
Техникалық ғылымдар және
технологиялар
Ауылшаруашылық ғылымдары

Денсаулық сақтау және әлеуметтік
қамтамасыз ету (медицина)
Ветеринария
Денсаулық сақтау және әлеуметтік
қамтамасыз ету (медицина)
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Мемлекет ауылдық жерден келген, физикалық мүмкіндіктері шектеулі
және/немесе әлеуметтік-экономикалық жағдайы анағұрлым төмен
талапкерлердің ЖОО-ға жеңілдікпен түсуі бойынша міндеттерді орындайды.
2017 ж. білім гранттарын алуға конкурсқа қатысу үшін ауыл түлектерінен 26 855
өтініш берілді, олардың 16 223-і (60,4%) грант алды, соның ішінде 5 017-сі
30%-дық қабылдау квотасымен. Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балалар қатарынан, сондай-ақ ата-анасынан айрылған немесе кәмелет
жасқа толмай ата-анасының қамқорлығынсыз қалған жастардан 558 өтініш
алынды. Өтініш берген барлық 558 үміткер грант иегерлері атанды, соның ішінде
430 адам 1%-дық квотамен. І, ІІ топ мүгедектерінен, бала кезінен мүгедектер
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санатына жататындардан, мүгедек балалардан 375 өтініш түсті. Барлық
талапкерлер білім грантын алды, соның ішінде 296-сы 1%-дық квотамен.
Жеңілдіктер мен кепілдіктер жағынан соғысқа қатысушыларға және соғыс
мүгедектеріне теңестірілген азаматтардан 42 өтініш түсті, барлығы грант алды,
олардың 32-сі 0,5%-дық квотамен.77
2.1.39-СУРЕТ
Қабылдау квотасы бойынша студенттердің сипаттамасы, 2017 ж., адам

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Оң шараларға қарамастан (30%-дық, 1%-дық және 0,5%-дық квота), аталған
санаттағы тұлғаларының жоғары білім беру жүйесіндегі саны салыстырмалы
түрде аз. 2017 ж. квота бойынша білім алатын студенттердің үлесі жалпы
контингенттің (64 654 адам) небәрі 13%-ын құрады. ЭЫДҰ сарапшылары
әлеуметтік-экономикалық жағдайы төмен тұлғалардың жоғары білімді
жеңілдікпен алу қажеттіліктері анағұрлым жоғары екендігін атап өтуде.
Гранттарды үлестірудің қолданыстағы моделі академиялық жетістіктер
қағидасына (merit-based) негізделген. ЭЫДҰ елдерінде ЖОО-лар, әдетте,
академиялық жетістіктер бойынша «көзсіз» іріктеуді қолданбайды. Қабылдауда
әрдайым «қоршаған орта» құрамдасы болады: ата-анасының білімі, орта
мектептің орналасқан жері және сапасы, ата-анасының қаржылық мүмкіндіктері
77

http://www.testcenter.kz/ru/entrants/grant-results/
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және басқа факторлар.78 Халықтың жоғары білімге қолжетімділігін кеңейту үшін
бүгінгі таңда әрекет ететін мемлекеттік тетіктер кіріс деңгейі төмен отбасылардан
шыққан балалар үшін тиімсіз. 2020 ж. жоспарланған жалпыға ортақ кірістер
декларациялау осы мәселенің шешімі болады деген сенім бар.79
ЕБҚ-сы бар студенттерге тең мүмкіндіктер мен кедергісіз қолжетімділік жасау
бойынша жұмыс БҒДМБ-ның маңызды бағыты болып табылады.
Бұл инклюзивті білім берудің материалдық жағдайлары туралы үйреншікті
түсінікпен қатар (пандустар, көтергіштер, лифттер, ақпараттық және кітапханалық
ресурстармен қамтамасыз етілу және т.б.), ОПҚ-ның студенттермен жұмыс
жасауға дайындығын да қарастырады. БҒДМБ-да 2019 ж. қарай «Ерекше білім
беру қажеттілігі бар студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен кедергісіз
қолжетімділік ұсынған ЖОО-лар үлесі» көрсеткішіне 100% қол жеткізу міндеті
қойылды (2015 ж. - 12%). Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру
жүйесінде мұндай амбициялық міндетке қол жеткізу үшін ЖОО-лар
топ-менеджментін ынталандыру, белсенді ұстаным, бақылау кеңестерінің
қызметі, ОПҚ және студенттердің арасында инклюзивті білім берудің
құндылықтарын түсіну және ілгерілету арқылы түбегейлі өзгерістер қажет.
«Мәңгілік ел жастары - индустрияға» (Серпін) мемлекеттік бағдарламасы
жоғары білімнің қолжетімділігін кеңейтетін тағы бір бастама болды.
Бағдарламаны іске асыру Қазақстанның 2025 ж. дейін «Педагогикалық
ресурстарды еңбекке жарамды адамдары мол өңірлерден еңбекке жарамды
адамдары аз өңірлерге біркелкі бөлу» Стратегиялық даму жоспары аясында іске
асырылады. Бағдарлама аясында 2014 жылдан бері Қызылорда, Жамбыл,
Алматы және Маңғыстау облыстары мен ОҚО ауыл мектептерінің түлектеріне
ЖОО-ларда білім алу, содан кейін Қазақстанның шығыс, солтүстік және батыс
аумақтарында жұмысқа орналасу мүмкіндігі берілді. 2017 ж. бағдарлама
шеңберінде еліміздің ЖОО-ларында 12 028 адам білім алды. Бұл 2016 ж.
көрсеткіштен (8 400) 1,5 есе артық. «Серпін» әлеуметтік жобасы аясында
студенттердің ең көбі ШҚО және Қарағанды облысының ЖОО-ларында
(сәйкесінше 20,8% және 19,7%), ең азы - Атырау және Ақтөбе облыстарында
(5,2%-дан) оқиды (2.1.40-сурет).

78
79
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ЭЫДҰ жоғары білімге шолуы, 2017
https://egov.kz/cms/ru/articles/property_declaration
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2.1.40-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан «Серпін» бағдарламасы аясында білім алатын
ЖОО студенттерінің саны, 2016, 2017 жж., адам

621/865
1506/
1822
571/954
405/627

417/630

865/
1178

724/1079
1660/2507

1631/2366

Дереккөз: «ХБО» АҚ

«Серпін» жобасы жастарды, әсіресе әлеуметтік мәртебесі төмен отбасылардан
шыққан жастарды қызықтырады. Жоба оңтүстік өңірлердегі көптеген жастарға
өз-өзін кәсіби тұрғыдан тануға және жұмысқа орналасуға нақты мүмкіндік
ұсынады. Жоба еңбек ресурстары мен еңбек нарығының теңгеріміне қол
жеткізуге мүмкіндік береді, демографиялық жағдайды түзетуге жәрдемдеседі
деп күтіледі. 2018 ж. «Серпін» жобасы аясында алғаш 961 түлек оқу бітірді деп
күтілуде.80 Демек, жоба түлектерінің бұдан кейінгі тағдыры туралы айту әлі ерте.
Министрлік жобаның тәуекелдеріне талдау жасап, осыған орай жобаның
магистранттарға және докторанттарға кәсіптік бағдар беруі бойынша жұмыс әлі де
жүргізіліп жатыр, өйткені олар басқа өңірлерге көшуге дайынырақ.
Қазақстан - ТМД территориясында білімге қаржы жинау жүйесін енгізген және
іске асырған алғашқы мемлекет.81 Әлемнің 9 елінде білім беру жинақтаушы
шоттар жүйесі сәтті жұмыс істейді (оқуға қаражат жинақтаушы дербес шоттар).82
2013 ж. маусымда Қазақстанда МБЖЖ жұмыс істей бастады. Бұл бастама жоғары
және жоғары оқу орнынан кейінгі білімді (магистратура) алудың мүмкіндіктерін
кеңейтті.83 Білім беру жинақтары жүйесі жоғары білім алуға кепілдік берумен
қатар, ЖОО-да 30%-дан 70%-ға дейін үнемдеуге мүмкіндік береді.84 МБЖЖ
шеңберінде 16,8 млрд теңгеден астам сомаға 19 мыңнан астам салым тіркелді.

БҒДМБ 2017 ж. есебі
https://edu.mcfr.kz/article/3081-gosudarstvennaya-obrazovatelnaya-nakopitelnaya-sistema
82
АҚШ, Ұлыбритания, Канада, Сингапур, Бельгия, Малайзия, Нидерланды, Испания, Швеция
83
https://bnews.kz/ru/analysis/reviews/sistema_obrazovatelnih_nakoplenii_pozvolit_sekonomit__v_oplate_u
chebi_do_70
84
Kazakhstan Today
80
81
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Есептелген сыйақы сомасы - 1,64 млрд теңге. МБЖЖ саласында 105 ЖОО-мен
келісімдер жасалды.
2017 ж. қазақстандық жоғары мектеп еңбек нарығына 127 084 адамды
даярлады. Күндізгі бөлім түлектерінің саны - 82 849 адам, бұл сырттай бөлім
түлектерінен (31 172) 2,7 есе артық. Кешкі бөлімнің 13 063 түлегі диплом алды.
Жалпы алғанда, республика бойынша ЖОО түлектерінің саны 2016 жылмен
салыстырғанда 8,6%-ға азайды (2016 ж. - 138 004).
Даярланған мамандардың ауқымды бөлігін (66%) педагогикалық, техникалық
және әлеуметтік-экономикалық салалардың кадрлары құрайды. Мамандық
тұрғысынан ең көбі «Білім беру» бағыты бойынша 36 085 адам немесе 28,4% оқу
бітірді. Дегенмен, ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектептердің
мұғалімдік кадрларға қажеттілігі ел бойынша 4 952 адамды құрайды. Еліміздің
университеттері жанында педагогикалық кафедралар мен факультеттер
дамытуды қажет етеді. «Техникалық ғылымдар және технологиялар»
мамандығының түлектері сан жағынан 26 316 адам немесе 20,7%-бен екінші
орында. Түлектері ең көп мамандықтар үштігін «әлеуметтік ғылымдар, экономика
және бизнес» түйіндейді - 21 225 адам немесе 16,7% (2.1.41-сурет).
2.1.41-СУРЕТ

2016

451

973

4 819

4 855

2 361

2 163

26 316

26 332
3 363

3 774

21 225

23 055
2 522

17 382
2 229

3 457

3 603

19 814

36 085

42 819

Дайындық бағыттары тұрғысынан түлектер саны, адам

2017

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

2017 ж. ЖОО-ы жоғары оқу орнынан кейінгі білім деңгейінде 19 865 кадр
даярлады. 2016 жылмен салыстырғанда өсім 11%-ды құрайды. Түлектердің
басым бөлігі - докторанттар және олар + 16,5%-ды құрады (магистратура +11%,
резидентура +8,5%) (2.1.9-кесте).
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2.1.9-КЕСТЕ. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің оқыту
бағдарламаларын шығару, адам
Жоғары оқу
орнынан кейінгі
білім деңгейі

Түлектер
2016

2017

Магистратура

16 445

18 268

Резидентура

807

876

Докторантура

619

721

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

2017 ж. докторанттар дайындаудың жоғары деңгейіне қарамастан, тек 249 адам
немесе 34,5% ғана оқуын диссертация қорғаумен аяқтады (2016 ж. - 18,9%).
Докторанттардың тілдік дағдылары, оқу мерзімдері, импакт-факторлы
мақалаларды жариялау қажеттілігі оқуды сәтті аяқтауға кедергі келтіреді. Оқуға
берілген мерзімде диссертация қорғаған мамандардың аздығы жоғары оқу
орнынан кейінгі білімнің маңызды мәселелесі болып белгіленді және
министрліктің бақылауына алынды.
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Қорытындылар мен ұсыныстар
 МЖС-ті тартудың арқасында 12 жылда алғаш рет тәрбие мен оқыту
қызметтерін ұсыну ел бойынша орташа сұраныстан артық болды. Алайда,
балабақшаларға кезекте тұрғандар саны әлі де баяу қарқынмен азайып
барады, бұл мектеп жасына дейінгі балаларды тіркеу мәселелерін
көрсетеді. Мектепке дейінгі ұйымнан орын алу кезегін бүкіл ел бойынша
автоматтандыру ұсыналады.
 Қазақстан заңнамалық тұрғыдан кепілдендірілген орта білім алуға
қолжетімділігі ең жоғары әлем елдерінің қатарында тұр. Алайда, ЕБҚ-сы
бар балаларды жалпы білім беру үрдісіне қосудың маңызы әлі де өзекті.
Тиісті жағдай жасалған мектептер - 55%. ЕБҚ-сы бар балалардың 23,3%-ы
инклюзивті білім алды.
 Қосымша біліммен қамтылған оқушылардың жалпы санына шаққанда тек
1,3% ғана ЕБҚ-сы бар балалар. Әлеуметтік осал топтардың балаларын
көбірек тарту үшін қосымша білімге ата-аналарды мұғалім-еріктілер және
жаттықтырушылар ретінде көбірек қатыстыру, мәдени-ағарту және ойынсауық ұйымдарын тарту қажет.
 «Мәңгілік ел жастары - индустрияға!», «Баршаға арналған тегін ТжКБ»
бастамаларының арқасында 5 жылда алғаш рет колледж контингентінің
өсімі байқалды. Колледжден ЖОО-ға өту кезіндегі кедергілерді жою,
оқушылардың арасында кәсіптік бағдар беруді күшейту, жұмысшы
кадрлардың оң бейнесін қалыптастыру және т.б. арқылы WorldSkills
стандарттарын ескерумен ТжКБ беделін арттыру бойынша шараларды
жалғастыру керек.
 Академиялық жетістіктерге негізделген гранттарды үлестірудің қазіргі
моделі кіріс деңгейі төмен отбасылардан шыққан балалар үшін әділ шешім
емес. 2018 жылдан бастап ЖОО-лар дербестігі мен 2020 жылдан бастап
жалпыға ортақ кірістер декларациясын енгізгенде халықтың жоғары білімге
қолжетімділігін кеңейтетін, әлеуметтік, экономикалық, мәдени және басқа
да факторларды ескеретін қосымша тетіктер керек.
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2.2. Оқыту жағдайы
мен ортасы

Қысқаша түйіндеме
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
 Типтік ғимараттарда орналасқан балабақшалардың үлесі 61,5%-ды құрады
(2016 ж. - 68,3%).
 Бейімделген ғимараттарда орналасқан МДТО ұйымдарының үлесі
685 бірлікке артты (2016 ж. - 2 366 бірл.) және 38,5%-ды құрады.
 2015-2017 жж. типтік ғимараттардың саны СҚО-да (10 есе) және Қарағанда
облысында (6 есе) едәуір артты.
 Балабақшалар желісінің қарқынды өсімі (2015-2017 жж.) олардың сапасына
әсер етті. Осылайша, су құбырымен және ыстық сумен жабдықталмаған
мектепке дейінгі ұйымдардың саны 5-6 есе, жеке жылыту жүйелі - 9 есе
артты.
 Абаттандырылмаған балабақшалардың үлесі ауылдық жерде көп. Мысалы,
ауылда ыстық сусыз балабақшалардың саны, қалаға қарағанда,
7 есе артық.
 АКТ құрал-жабдықтарымен жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың
саны қалалық жерде, ауылдық жерге қарағанда, шамамен екі есе артық
(сәйкесінше 1 210 және 766 бірл.).
 Мемлекеттік балабақшаларда компьютерлермен жабдықталу жекеменшік
балабақшаларға қарағанда үш есе артық (сәйкесінше 15 819 және
6 157 бірл.).
 18 мектепте және 30 балабақшада «Әліппе» оқулығы сынақтан өтті. Бұл
оқулықты жаппай енгізу балалардың мектепте оқуды бастауға бірыңғай
дайындығын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді.
 «Балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту нысандарына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялы талаптар» санитарлық қағидалары қайта
қаралды. Атап айтқанда, бұнда мектепке дейінгі ұйымдарды салуға және
оны пайдалануға қойылатын инфрақұрылымдық талаптар жеңілдетілді,
бұл жекеменшік балабақшаларды ашу рәсімін жеңілдетті.
Жалпы орта білім
 Үш ауысымда сабақ жүргізетін (нақты - 1,8%) және апаттық (нақты - 0,6%)
мектептерді жою бойынша БҒДМБ 2017 ж. жоспарлы көрсеткіштеріне қол
жеткізілмеді.
 Қосымша 123 994 оқушыға орын қажет болды, бұл 2016 жылдан 18 593-ке
артық.
 Ел мектептерінің 71,7%-ы жаңа модификациялы кабинеттермен (физика,
химия, биология, лингафон, мультимедиялық) жабдықталды.
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 Барлық дерлік ШЖМ-ге (97,5%) Интернет қолжетімді болды, бірақ олардың
небәрі жартысы ғана 4Мбит/с жоғары жылдамдықты Интернет желісіне
қосылған.
 Ауылдық жердегі әрбір бесінші мектептің спорт залы жоқ. Мектеп спорт
залдарының жалпы санының 62,7%-ы стандартты керек-жарақтармен
жабдықталды.
 Мектеп кітапханалары қалалық жалпы білім беретін мектептердің
100%-да және ауылдық жалпы білім беретін мектептердің 88%-ында
жұмыс істеді. 85% қалалық және 61% ауылдық мектеп кітапханаларында
оқу залдары болды.
 162 ресурс орталығына 38 018 оқушысы бар 488 магниттік ШЖМ бекітілді
(олардың жалпы санынан 18,8%).
 Мектеп жасындағы балалардың жалпы санының 92,4%-ы сауықтырумен
қамтылды (2016 ж. - 86,7%).
 Ел мектептерінің 86%-да балаларға сапалы ауызсу қолжетімді болды.
 Мектеп оқушыларының 42%-ы білім берудің жаңартылған мазмұнына өтті.
 Ел мектептерінде оқулықтармен қамтамасыз ету 95,1%-ды құрады.
 357 мектептің мұғалімдері ағылшын тілінде сабақ беру элементтерін енгізе
бастады. Еліміздің 153 мектебі физика, химия, биология, информатика
пәндерін 10-11 сыныптарда ағылшын тілінде пилоттық режимде оқыта
бастады.
 Үй тапсырмасын орындауға жұмсалатын уақыттың мөлшері үштен бір
бөлікке қысқартылды.
 Мектептегі білімге жұмсалатын мемлекеттік бюджет шығыстары
номиналды мәнде артты.
 Жалпы орта білім беру ұйымдарында 2013 ж. басталған жан басына
шаққандағы қаржыландыру сынағынан өту жалғастырылып жатыр.
Техникалық және кәсіптік білім
 Еліміздің колледждері модульдік-құзыреттілік тәсіліне өтіп жатыр.
Ағымдағы жылы 141 мамандық бойынша жаңа модульдік бағдарлама іске
қосылды, бұнда бір біліктіліктің орнына 3 біліктілікке дейін игеру
қарастырылған.
 ТжКБ мамандықтар және біліктіліктер жіктеуішіне соңғы технологияларды,
роботтандыруды және автоматтандыруды дамытумен байланысты жаңа
мамандықтар енгізілді (28 мамандық және 130 біліктілік).
 Дуалды оқыту жүйесін дамыту жалғастырылып жатыр. БҒДМБ-ның
жоспарлы көрсеткішіне қол жеткізілді: техникалық, технологиялық және
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ауылшаруашылық мамандықтары бойынша білім беретін 614 колледждің
432-сі (70%) дуалды оқытудың негізгі қағидаларын енгізді.
 ТжКБ саясатын әзірлеуге жұмыс берушілердің қатысу деңгейі артып келеді.
2016 ж. бастап «Атамекен» ҰКП кәсіптік стандарттарды әзірлеу және бекіту
бойынша функциялар берілді.
 Халықаралық тәжірибеде кәсіпкерлік дағдыларын дамыту халықтың еңбек
белсенділігін арттыратын және жұмыссыздықты азайтатын тетіктердің бірі
болып табылады. Қазақстанда ТжКБ жүйесінің оқу процесіне «Кәсіпкерлік
қызметтің негіздері» факультативтік курсы енгізілді.
 МТБ-мен жабдықтау ТжКБ жүйесіндегі өзекті мәселе болып табылады.
Колледждер жабдықталуының салыстырмалы талдауы ауылдық
колледждердің МТБ-мен қамтамасыз етілуінің жеткіліксіз деңгейін
көрсетті. Сонымен қатар, басқа жерлерден келген студенттердің шамамен
20%-ы жатақханалармен қамтамасыз етілмеді.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
 Халықаралық зерттеулердің нәтижелері талапкерлер ЖОО-ны таңдағанда
ыңғайлы оқу жағдайлары мен ортасыны ескеретінін растайды: спортпен
айналысуға жасалған жағдайлар, медициналық жағдайлар, студенттік
бірлестіктердің, жатақханалардың, цифрлық инфрақұрылымның және
кітапхананың болуы.
 70 ЖОО-да (54%) спорттық клубтар жұмыс істейді. Студенттердің 56%-ы
спорт үйірмелеріне барады.
 112 ЖОО-да (86,1%) студенттік өзін-өзі басқару органдары әрекет етеді.
 17 354 студент (20,3%) жатақханалармен қамтамасыз етілмеді. Астана
(32,6%) және Алматы (16,5%) қалаларында жатақханаларға ең көп
қажеттілік байқалды.
 Жоғары білімді цифрлық жүйеге көшіру жолында сынақ кітапшалары, сабақ
кестесі және үй тапсырмалары цифрлық форматқа көшірілді. Барлық
ғылыми гранттарға өтініш беру рәсімі, есептерді қабылдау, мақалаларға
есеп жүргізу, электронды мекенжайлар қоры сандық жүйеге көшірілді.
 Барлық ЖОО-да кітапханалар жұмыс істейді. Кітапхана қоры 78,8 млн
дананы, жылдық түсім 1,2 млн дананы құрады. 2017 ж. оқырмандардың
саны 600 381 адам, бір жылда кітапханаға бару саны - 23,3 млн рет, бір
жылда кітап беру саны - 44,4 млн кітап болды.
 Университеттердің QS Stars әлемдік рейтингіне 4 қазақстандық ЖОО кірді:
әл-Фараби атындағы ҚазҰУ, Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ,
Қазтұтынуодағы ҚЭУ, ҚазМемҚызПУ.
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 ЖОО-ларға дербестік беру бойынша 10 жылда атқарылған көп еңбекті
талап ететін жұмыс ЖОО-дың академиялық және басқарушылық еркіндігін
кеңейту жөнінде қабылданған Заң жобасында көрініс тапты.
 Кадрларды үш тілде даярлау шеңберінде 76 ЖОО-да 2,5 мың арнайы топ
құрып, бұнда 30 мың адам барлық даярлық бағыттары бойынша үш тілде
оқудан өтеді. 11 базалық ЖОО-да ИИДМБ негізгі бағыттары бойынша 47
зертхана құрылды.
 Назарбаев Университетінің тәжірибесі еліміздің 56 ЖОО-да мына бағыттар
бойынша таратылды: Жоғары білім көшбасшыларының жылдық
еуразиялық форумын өткізу, ЖОО-дың топ-менеджментін оқыту,
корпоративтік басқару органдарын дамыту және ректорлардың
сайланбалылығы, ЖОО-ды коммерциялық емес білім ұйымдарына
түрлендіру.
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің кенеттен артуы және халықтың МДТО-ға
жоғары қажеттілігін қанағаттандыру жағдай жасау сапасын қамтамасыз етуді
қиындатады. 2015-2016 жж. мерзімінде бейімделген ғимараттардағы
балабақшалар үлесінің азаюына қарамастан, бұл көрсеткіш 2005 жылдан бері оң
динамиканы көрсетеді (18,6%, 220 бірл.). 2017 ж. типтік және бейімделген
ғимараттардағы балабақшалардың саны 1,3 есе артты. Бұл ретте бейімделген
ғимараттардың үлесі 0,5% ғана артса, типтік ғимараттардың үлесі 6,8%-ға азайды.
2017 ж. типтік ғимараттардағы балабақшалардың саны 4 883 бірлікті (2016 ж. 3 868 бірл.), бейімделген ғимараттарда 3 051 бірлікті құрады (2016 ж. - 2 366 бірл.).
2.2.1-СУРЕТ
Балабақшалардың жалпы санынан типтік және бейімделген ғимараттарда
орналасқандарының үлесі, %
68,3
61,5

55,4
44,6

38,5

38

2015

2016
бейімделген

2017
типтік

Дереккөз: ҰБДҚ

Бейімделген ғимараттардағы мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны
ауылдық жерде орналасқан. 2017 ж. деректер бойынша, ауылдық жердегі типтік
және бейімделген ғимараттардағы балабақшалардың саны 2 704 және 1 831
бірлікті, қалалық жерде сәйкесінше 2 179 және 1 220 балабақшаны құрады.
Осылайша, ауылдық жердегі бейімделген ғимараттардың үлесі, қалалық жерге
қарағанда, 33%-ға жоғары. Бұл кезекте, ауылдық жердегі типтік ғимараттардың
үлесі небәрі 19%-ға артық. Бейімделген ғимараттардағы балабақшалардың артуы
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жоғары қажеттілігімен түсіндіріледі. 2015
жылдан 2017 жылға дейінгі мерзімде апаттық жағдайдағы балабақшалардың
саны 3 бірлікке азайды (2015 ж. - 15 бірл., 2017 ж. - 12 бірл.).
Бейімделген ғимараттардағы балабақшалардың ең көбі саны Қызылорда
облысында және ОҚО-да байқалды. МТБ-ны күшейту бұл өңірлерде аса өзекті
болып табылады, өйткені бейімделген ғимараттардағы балабақшалардың саны,
типтік ғимараттарға қарағанда, Қызылорда облысында (+111 бірл.) және ОҚО-да
(+50 бірл.) артық. 2015 ж. бері бейімделген ғимараттардағы балабақшалардың
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артуы Алматы облысында (3,4 есе), СҚО-да (3,3 есе) және ОҚО-да (2,8 есе) тіркелді.
Бейімделген ғимараттардың ең азы Қарағанды облысында байқалды (2.2.2-сурет).
Барлық жерлерде типтік ғимараттар үлесінің артуы байқалды. Бұл жаңа
мектепке дейінгі ұйымдардың салынуымен түсіндіріледі. 2015 - 2017 жж. типтік
ғимараттардың саны СҚО (10 есе), Қарағанды облысында (6 есе), ШҚО (3,3 есе),
БҚО (2,8 есе) және Алматы қ. (2,6 есе) едәуір артты.
2.2.2-СУРЕТ

240

350

438
107
201

180

217
100

73

82

155

219

359

бейімделген

248

243

296
86

54

179
229

259

130

64

223

308

167
260

109

222

560

813
763

Мектепке дейінгі ұйымдардың типтік және бейімделген ғимараттары, 2017 ж., бірл.

типтік

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің кенеттен артуы балабақшаларды
абаттандыруға да әсер етті. 2017 ж. жеке жылыту жүйесі болуы
балабақшалардың
жартысынан
астамында
тіркелді
(2.2.3-сурет).
Балабақшалардың үштен бір бөлігінде сумен жабдықтау және кәріз құбыры
жүйесі жоқ. 2015-2017 жж кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдар желісінің ыстық
суы, сумен жабдықтау құбыры, кәріздеу жүйесі жоқ және жеке жылыту жүйелі
балабақшалардың едәуір артуына әкелді. Осылайша, аталған мерзімде жеке
жылыту жүйелі балабақшалар саны 9 есе, ыстық сусыз балабақшалар саны 6 есе,
суды тасып әкелетін балабақшалар саны 5 есе, кәріздеу жүйесі жоқ балабақшалар
саны 4 есе артты. 2015 ж. жоғарыда аталған мәселелер көптеген өңірлерде
болмады. Атап айтқанда, абаттандырудың бұл мәселелері Алматы және Астана
қалалары, СҚО үшін өзекті емес еді. Дегенмен, Алматы және Астана қалаларында
мектепке дейінгі ұйымдар желісінің едәуір артуы мұндай ұйымдардың
сәйкесінше 387 және 124 бірлікке көбеюіне себеп болды. СҚО-да олардың саны
234 есе артты.
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2.2.3-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдарды абаттандыру көрсеткіштерінің динамикасы, %
59,9

59,5
43,2

9,4

7,9

21

20,3

12,4 14,7

2015

ыстық сусыз

31,3

30,3

28,4

2016

сумен жабдықтау су құбырысыз

2017

жеке жылыту

кәріздеу жүйесісіз

Дереккөз: ҰБДҚ

Балабақшаларды абаттандыру көрсеткіштері қалалық жерде едәуір жоғары.
Осылайша, кәріздеу жүйесі жоқ, ыстық сусыз, сондай-ақ жеке жылыту жүйелі
және суды тасып әкелетін мектепке дейінгі ұйымдардың саны ауылдық жерде
едәуір жоғары. Ауылда балабақшаларды абаттандырудағы ең көп қиындықтар
кәріздеу жүйесімен және ыстық сумен жабдықтау болып табылады. 2017 ж.
деректер бойынша, кәріздеу жүйесі жоқ балабақшалардың саны ауылда, қалалық
жерде қарағанда, 10 есе, ал ыстық сусыз балабақшалардың саны 7 есе көп. Бұл
ретте, қалалық жерде су өлшегіштері мен орнатылған жылу есептеу
қондырғылары бар балабақшалардың саны екі есе артық.
2.2.4-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдарды абаттандыру, 2017 ж., бірл.
Дербес жылытумен

524

581

Су өлшегіштермен

3084

Орнатылған жылусанауышпен

1910

2707

Кәріздеу жүйесі жоқ 227
Жеке жылытумен

1654

2255
1122

Әкелінетін сумен

314

Ыстық сусыз

301

3598
1356
2106
қала

ауыл

Дереккөз: ҰБДҚ
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Балабақшаларды абаттандыруда ең көп қиындықтарға ОҚО тап болды. Бұл
өңірде аталған мәселелері бар балабақшалардың жалпы санынан шамамен
төрттен бір бөлігі ыстық сусыз (604 бірл.), кәріздеу жүйесі жоқ (557 бірл.), суды
тасып әкелетін (326 бірл.) және жеке жылыту жүйелі (1 063 бірл.) балабақшалар.
Жеке жылыту бойынша қиын жағдай сондай-ақ Алматы (721 бірл.) және
Қызылорда (514 бірл.) облыстарында да тіркелді. ШҚО-да және БҚО-да
сәйкесінше 254 және 245 балабақшаның кәріздеу жүйесімен қиындықтары бар.
АКТ құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етілген мектепке дейінгі ұйымдардың
саны, ауылдық жерге қарағанда, қалалық жерде шамамен екі есе артық.
2017 ж. 1 210 қалалық мектепке дейінгі ұйымда дербес компьютерлер,
мультимедиялық проекторлар, сенсорлық интерактивті тақталар және дамытушы
компьютерлік ойындар болды. Бұл кезекте, ауылдық жердің тек 766 мектепке
дейінгі ұйымында ғана мұндай АКТ құрал-жабдықтары болды. 2016-2017 жж. АКТқұрал-жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдар санының азаюы тек Павлодар
облысында (-12) байқалды. АКТ құралдарымен жабдықталғандардың ең көбі ОҚО
(+67 мектепке дейінгі ұйым), ең азы СҚО (+1 мектепке дейінгі ұйым) (2.2.5-сурет).
2.2.5-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдардың АКТ құрал-жабдықтарымен жабдықталуы, бірл.
Алматы қ.

237

Астана қ.

144

ШҚО
СҚО
Павлодар

167

88
36

102
37

69

57

ОҚО

148

Маңғыстау

103

Қызылорда

100

Қостанай

215
108
128

91

Қарағанды

103

109

122

Жамбыл

81

96

БҚО

82

96

Атырау

136

Алматы
Ақтөбе
Ақмола

277

170

110

131

80
66

97
70
2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Мемлекеттік балабақшалардың компьютерлермен жабдықталуы жекеменшік
балабақшаларға қарағанда үш есе жоғары. 2017 ж. мемлекеттік
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балабақшаларда компьютерлердің саны 15 819 бірлікті, жекеменшік
балабақшаларда
6 157
бірлікті
құрады.
2016-2017 жж.
мерзімде
компьютерлермен жабдықтаудың артуына қарамастан (+2 278 бірл.),
бір балабақшаға шаққандағы компьютерлердің орташа саны өзгермеді:
бір балабақшаға 4 компьютер. Ел бойынша бір балабақшаға шаққанда
компьютерлердің ең көп саны Атырау (8), Қарағанды (7) және Маңғыстау (7)
облыстарында тіркелді. Ең аз саны ОҚО-да: бір балабақшаға небәрі 2 компьютер.
Мемлекеттік балабақшалардың жабдықталуының ең жоғары көрсеткіші
Астана қ. (10), Атырау және Маңғыстау (9), Қарағанды (8), Қостанай (7)
облыстарында болды.
2.2.6-СУРЕТ
Балабақшалардағы компьютерлердің саны, 2017 ж., бірл.

1486

960

850

718
117

192

1225

214
907

755

749

95

1388
190

964
789

501

201

133

1456
155

1219

277

23
1077

884

838

1331
974

845
45
418

мем. балабақшаларда

жекеменшік балабақшаларда

Дереккөз: ҰБДҚ

Мемлекеттік бюджеттен мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуға жұмсалатын
шығыстар артты. Мемлекеттік бюджеттің инвестициялары, негізінен,
мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігін арттыруға бағытталған.
Шығындардың негізгі үлесі мектепке дейінгі ұйымдарда мемлекеттік
тапсырысты іске асыруға, әдіснамалық қамтамасыз етуге, білім беру
объектілерінің құрылысына және қайта құрылысына тиесілі.
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2.2.7-СУРЕТ
Мемлекеттік бюджеттің мектепке дейінгі білімге
жұмсалатын шығыстар, млн теңге
214 573
203 063
179 485

2015

2016

2017

Дереккөз: ҚР БҒМ

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту бойынша жұмыс
жүргізіліп жатыр. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мазмұнын жаңарту
тізбекті тақырыптар негізінде, бір аптаға циклограмма, балалардың қабілеттері
мен дағдыларының даму деңгейін бақылау үшін индикаторлар жүйесін енгізу
негізінде құрылған перспективалық жоспарды қамтиды. Педагогикалық процесс
интегралдау қағидаты бойынша іске асырылады. Бір білім беру саласы
шеңберінде бір мезгілде басқа білім беру салаларының міндеттері іске
асырылады. Интегралдау балалардың жас ерекшеліктеріне сәйкес жүзеге
асырылады және балалардың қабілеттері мен дағдылары дамуының
біртұтастығын қамтамасыз етеді.85
5-6 жастағы балаларға «Әліппені» («Букварь») және оқу-әдістемелік кешенді
әзірлеу мектеп бағдарламасын меңгеруге бірыңғай даярлықты қамтамасыз
етеді. 2017 ж. балалардың мектепалды даярлығы үшін «Әліппе» («Букварь»)
бірыңғай бағдарламасын әзірлеу бойынша жұмыс басталды. Бұл бағдарламаны
нөлдік сыныпқа енгізу балалардың даярлық деңгейіндегі теңсіздікті жоюға
бағытталған.86 «Әліппе» («Букварь») бұдан бұрын үш айда емес, барлық оқу
жылында әліппені меңгеруге, сондай-ақ әріптерді тануға, буындап оқуға,
сөздердің дыбыстық талдауын жасауға есептелген. 2017 ж. «Әліппе» оқулығын
сынақтан өткізу 18 мектепте және 30 балабақшада жүргізілді.87 Нөлдік
сыныптарда бірыңғай мектепалды бағдарламасы 2019 ж. қыркүйектен бастап
бүкіл ел бойынша енгізілетін болады.
Балалардың мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту нысандарына қойылатын
санитарлық-эпидемиологиялық талаптар қайта қарастырылды. ҚР ДСМ 2017 ж.
Қазақстан Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде 2017-2018 оқу жылында білім беру процесін
ұйымдастыру ерекшеліктері туралы: Нұсқаулық-әдістемелік хат
86
ҚР БҒМ оқушыларды 0-сыныптарда пилоттық оқыту жөнінде қосымша түсініктемені ұсынды
http://edu.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=644&sphrase_id=57280
87
Білімнің жаңа сапасы: 2017 жылғы қорытындылар және 2018 жылға арналған жоспарлар
http://edu.gov.kz/ru/news/detail.php?ELEMENT_ID=2468&sphrase_id=57280
85
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17 тамыздағы бұйрығымен «Мектепке дейінгі ұйымдарға және сәбилер үйлеріне
қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» атты Санитарлық
ережелер бекітілді. Мектепке дейінгі ұйымдардың құрылысына және
пайдалануға беруге қойылатын инфрақұрылымдық талаптар жеңілдетілді.
2017 жылдан бастап бірінші қабатта тұрғын бөлмелер болмаған жағдайда,
көпқабатты тұрғын үйлердің төменгі екі қабатында мектепке дейінгі ұйымдарды
пайдалануға беруге рұқсат етіледі. Бөлмелері барынша аз сыйымдылығымен үш
топқа дейін мектепке дейінгі ұйымдарды ұстауға қойылатын санитарлықэпидемиологиялық талаптар енгізілді. Атап айтқанда, 1 балаға кем дегенде 3,0 м2
есептеумен бір бөлмеде ойын және жатын бөлмелерді біріктіруге,
тамақтандыруды буфеттік-тарату құрал-жабдықтары жоқ топтарда немесе ортақ
асханада ұйымдастыруға, ас әзірлейтін және технологиялық жабдық бөлмелерін
қысқартуға рұқсат етіледі. Жоғарыда аталған өзгерістер жекеменшік мектепке
дейінгі ұйымдарды ашу рәсімін жеңілдетті.
Жалпы орта білім
Балалардың денсаулығы мен оқыту сапасын олардың өз өмірінің едәуір бөлігін
өткізетін мектеп ортасы анықтайды. Білім беру ортасының келесі маңызды
құрамдас бөліктерін ерекше атап өтуге болады: заттық-кеңістіктік (мектептің
сәулеті, дизайны және абаттандыру, материалдық-техникалық жабдықталуы),
оқу-ұйымдастыру (сабақ ауысымдығы, толымдығы және т.б.), мазмұндықәдістемелік (білім беру бағдарламалары, оқу жоспарлары, оқулықтар және т.б.),
санитарлық-гигиеналық (тамақтандыру, су режимі және т.б.) және қаржылық
(мектептегі білім деңгейіне жұмсалатын шығындар, бір оқушыға жұмсалатын
шығыстар, жан басына шаққандағы қаржыландыру және т.б.).
Білім беру ортасының заттық-кеңестіктік құрамдас бөлігі
Зерттеушілер мектептің физикалық ортасын білім беру субъектілерінің
денсаулығы мен әл-ауқатының предикторы рөлін атқаратындығын көрсетеді.
Мысалы, Нью-Йорктың 95 мектебінде өткізілген В. Дюран-Нарукки зерттеуінде
мектеп ғимаратының өзі оқу ынтасына және оқыту тиімділігіне едәуір ықпал
ететіні анықталды: егер мектепке көптен бері жөндеу жұмыстары жасалмаса
және тартымсыз болып көрінсе, оның оқушылары да сабақтан соғұрлым жиі
қалуға бейім болады, соның салдарынан анағұрлым нашар оқиды.88 C. Хартер
еңбегінде мектептегі қолайлы физикалық орта өзін-өзі бағалауын арттыруға,

Мектептің физикалық ортасы білім беру процесі субъектілерінің денсаулығы мен әл-ауқатының предикторы
ретінде (шетелдік зерттеулерге шолу) – Клиникалық және арнайы психология - 2012. №1
http://psyjournals.ru/psyclin/2012/n1/49968.shtml
88
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ынтаны жоғарылатуға, соның салдарынан оқушылардың академиялық үлгерімін
арттыруға жәрдемдесетін нақты көрсеткен (2.2.8-сурет).89
2.2.8-СУРЕТ
Физикалық ортаның оқушылардың академиялық үлгеріміне ықпалы
Маңызды салалардағы құзыреттілік

Физикалық орта құзыреттіліктің
артуын қолдайды

Өзін-өзі
бағалауы

Уәждеме

Академиялық
үлгерім

Басқалар тарапынан түсіністік,
қолдау, сыйластық

Дереккөз: «Клиническая и специальная психология» журналы, №1
2012, с.3

ҚР-да оқушылардың мектептердегі болу қауіпсіздігін қамтамасыз етуге басты
назар аударылады. БҒМ деректері бойынша, Республикалық бюджет қаражаты
есебінен 2016-2017 жж. 16 мектеп, Ұлттық қордың қаражаты есебінен 124 мектеп
салынды (2016 ж. - 48 бірл., 2017 ж. - 76). Бұл шаралар апаттық мектептердің
санын, 2016 ж. көрсеткішпен салыстырғанда, 1,5 есе азайтуға мүмкіндік берді.
ҰБДҚ-ға сәйкес апаттық мектептердің басым бөлігі ауылдық жерге тиесілі (84%).
Астана және Алматы қалаларында, СҚО, Павлодар, Маңғыстау және Алматы
облыстарында 2017 ж. апаттық мектептер тіркелмеді.
Еліміздің әрбір бесінші мектебі 90-жылдарда салынған, бұнда күрделі жөндеу
жұмыстарын міндетті түрде жасау керек. 2017 ж. күрделі жөндеу жұмыстары
жасалған мектептердің үлесі шамалы. Жергілікті бюджеттің қаражаты есебінен
күрделі жөндеу (шатырды, қасбетті қайта жөндеу, терезелерді, еденді алмастыру
және т.б.) 588 мектепте жасалды (2016 ж. - 633 бірл.). Жалпы алғанда, ҚР бойынша
күрделі жөндеуді жасауға қажет мектептердің саны 34 бірлікке артты (2016 ж. 793). Өңірлер тұрғысынан жөнделуі тиіс мектептер желісінің едәуір артуы СҚО
(+32 бірл.), БҚО (+20 бірл.), ШҚО (+15 бірл.) және Алматы облысында (+16 бірл.)
тіркелді (2.2.1-кесте). 2017 ж. жағдай бойынша әрбір екінші қосымша
білім беру ұйымы бейімделген ғимараттарда орналасқан, олардың әрбір
алтыншысына күрделі жөндеу жасау керек. Қосымша білім беру ұйымдарының
14 нысаны апаттық жағдайда.

89

Harter S. Developmental processes in the construction of the self. // T. D. Yawkey, & J. E. Johnson (Eds.). Integrative
processes and socialization: Early to middle childhood. 1988. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum Associates. Pp. 45-78.
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2.2.1-КЕСТЕ. Мектептердің техникалық жағдайы
Өңір
ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
ШҚО
Астана қ.
Алматы қ.

Күрделі жөндеуге мұқтаж
мектептердің саны, бірл.
2016
2017
793
827
33
16
31
31
165
181
49
41
13
33
90
76
77
84
26
32
50
49
11
8
43
47
48
39
49
81
34
49
17
17
57
43

Апаттық мектептердің
саны, бірл.
2016
2017
64
43
1
1
5
3
1
0
6
6
1
5
9
5
3
3
0
3
13
1
0
0
20
13
0
0
0
0
5
3
0
0
0
0

Дереккөз: ҰБДҚ

Атқарылып жатқан шараларға қарамастан, БҒДМБ-ның апаттық мектептерді
толық жою бойынша 2017 ж. жоспарлы көрсеткішіне қол жеткізілмеді
(нақты - 0,6%). Негізгі себеп - күрделі жөндеудің нормативтік пайдалану
мерзімдерінен кешіктірілуі. 2017 ж. күрделі жөндеуден өтуге тиіс 827 мектепте
473 699 оқушы, 43 апаттық мектепте 13 245 бала, үш ауысымдық 130 мектепте
18 309 бала білім алды (ҰБДҚ). Мектептердің техникалық жай-күйінің сапасы
және асыра толымдылығы мәселелері ЖАО үшін өзекті болып табылады және
бұл мәселе мемлекеттің бақылауында. Жекеменшік инвесторларды тарту
жоспарланып отыр, бұл едәуір серпіліс бермек және мектептегі білімнің
инфрақұрылымдық бөлігіне қатысты мәселелер таяу жылдары шешілетін
болады.
Елдегі мектептерінің үштен бір бөлігінде абаттандырудың барлық түрлері бар.
Абаттандырудың барлық түрлері жасалған мектептердің үлесі (соның ішінде
сумен жабдықтау және су құбырлары, желдету және ауаны баптау жүйелері)
қалалық жерде 68%-ды, ауылдық жерде 23%-ды құрайды. Ішінара абаттандыру
еліміздің барлық мектептерінің шамамен жартысынан астамында бар, қалаларда
мұндай мектептер 29%, ауылдарда 62%. Ауылдық мектептердің 15%-ы және
қалалық мектептердің 3%-ы абаттандырылмаған (2.2.9-сурет).
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2.2.9-СУРЕТ
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің абаттандыру түрлері
бойынша үлесі, 2017 ж., %
34%

абаттандырылған
абаттандырылмаған

54%

ішінара абаттандырылған
12%

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектептер заманауи кабинеттермен қамтамасыз етіледі. 2017 ж. жаңа
модификациялы кабинеттері бар (физика, химия, биология, лингафонды
мультимедиялық) еліміздің күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептерінің үлесі 71,7%-ды құрады (2016 ж. - 70%). Мұндай кабинеттердің
жиынтығына арнайы жиһаз, көрнекі және зертханалық құралдар, техникалық
оқыту құралдары, мультимедиялық бағдарламалар, интерактивті құралжабдықтар және т.б. кіреді. Мектептерді заманауи кабинеттермен жабдықтаудың
ең жоғары көрсеткіші Алматы қ. (88,6%), Атырау (87%), Маңғыстау (82%)
облыстарында, төмен пайыз - БҚО (65%), Ақмола (64%) және Павлодар (65%)
облыстарында тіркелді. Жалпы алғанда, жаңа модификациялы кабинеттермен
қамтамасыз ету екі жыл ішінде артып келеді (2.2.10-сурет).
2.2.10-СУРЕТ
Жаңа модификациялы кабинеттері бар күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептер үлесінің динамикасы, %
47,9

49,0

45,9

47,3

46,4
42,6

физика

химия

биология
2016

2017

46,8

43,5

лингофонды
мультимедиялық

Дереккөз: ҰБДҚ

Интернет сапасы және компьютерлік техниканы жаңарту мәселелері әлі де
шешуді талап етеді. 2017 ж. ҰБДҚ-ға сәйкес мектептердің 98,7%-ына Интернет
қолжетімді болды, соның ішінде тек 62%-ы ғана 4 Мбит/с жоғары жылдамдықпен
Интернет желісіне қосылды. Барлық дерлік ШЖМ-ге интернет қолжетімді (97,5%),
бірақ солардың ішінде тек 50%-ы ғана 4 Мбит/с жоғары жылдамдықпен қосылды.
Оқушы/компьютер арақатынасы 2017 ж. 11:1 құрады, 2016 ж. - 11:1. Анағұрлым
төмен көрсеткіштер Маңғыстау облысында (20:1), ОҚО-да және Астана, Алматы
Оқыту жағдайы мен ортасы
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қалаларында (16:1) тіркелді. ШЖМ-де 1 компьютерге 4 оқушы, мемлекеттік емес
мектептерде 6 оқушы келді. Еліміздің барлық мектептерінің оқу процесінде
пайдаланылатын компьютерлердің жалпы саны 304 124 бірлікті құрады.
Мектептерді интерактивті тақталармен жабдықтау көрсеткіші әркелкі.
Интерактивті тақталарды педагогтер жақсы меңгеріп, жүйелі пайдаланса ғана
оқушылар нәтижелерінің тұрақты жақсаруына әкеледі.90 ЖАО деректеріне
қарағанда барлық мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерге 2017 ж. 29 245
интерактивті тақта тиесілі болды. Интерактивті тақталардың ең көп саны Астана
және Алматы қалаларында - орташа есеппен әрбір мектепке 15 және 17 бірлік,
сондай-ақ Атырау (7 бірл.), Маңғыстау (6 бірл.) және Қызылорда (5 бірл.)
облыстарында тіркелді. Қалған өңірлерде әрбір мектепте 2-4 бірлік болды.
Барлық ШЖМ-ге 47 294 интерактивті тақта, орташа есеппен әрбір мектепке бір
тақтадан келді.
Мектептердің көбінде спортзалы бар, бірақ олардың 2/5-сі жете
жабдықталмаған. Мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің
спортзалдарымен қамтамасыз етілуі 84,5%-ды құрады (қала - 96%, ауыл - 80,8%).
Сондай-ақ, 6 147 мектепте (87,2%) спорт алаңдары, 59 мектепте (0,8%) бассейндер
бар. Ауылдық жердегі әрбір бесінші мектепте спортзалы жоқ. Қазіргі мектеп
спортзалдарының 62,7%-ының стандартты құрал-жабдығы бар, 89%-ы типтік
ғимараттарда,
11%-ы
бейімделген
үй-жайларда
орналасқан.
Оқу
бағдарламаларына сай спорт құрал-жабдықтары мен керек-жарақтарына
қажеттілік мектептердің шамамен 37%-ында қамтамасыз етілген. Спортзалдар
Астана және Алматы қалаларының, Маңғыстау, Қызылорда, Павлодар және
Атырау облыстарының барлық дерлік мектептерінде бар. ОҚО-да, БҚО-да,
Жамбыл және Ақтөбе облыстарында мектептердің шамамен 20-25%-ы (негізінен
ауылдық мектептерде) спортзалсыз жұмыс істейді.
2.2.11-СУРЕТ
Спортзалдары бар мектептердің үлесі, 2017 ж., %
99

96,4 92,5 91,5

91,1 90,2

88

87,6 87,5

86,2 83,7 82,8 79,1 78,7 77,2

75,3

Дереккөз: ҰБДҚ

90

Glover, Derek Running with technology: the pedagogic impact of the large-scale introduction of interactive
whiteboards in one secondary school (англ.) // Journal of Information Technology for Teacher Education. - 2001.

126

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

Білім беру ортасының оқу-ұйымдастыру құрамдас бөлігі
Қабылданып жатқан шараларға қарамастан, үш ауысымды мектептер сақталып
келеді. Үш ауысымда оқытуды жою бойынша едәуір жақсаруға ОҚО (–8 бірл.) және
Алматы (–22 бірл.) облысында қол жеткізілді. Қызылорда, Павлодар облыстарында
және Алматы қаласында үш ауысымда оқытпайды. Алайда, бұл мәселе бойынша
жұмыс әлі де өзекті. Ақмола (+7 бірл.), Ақтөбе (+9 бірл.), Атырау (+7 бірл.),
БҚО (+2 бірл.), Маңғыстау (+3 бірл.) облыстарында және Астана қаласында (+3 бірл.)
үш ауысымда сабақ жүргізетін мектептердің саны артты. 2017 ж. СҚО (3 бірл.) және
Қостанай (3 бірл.) облыстарының мектептері де 3 ауысымда білім беруге өтті.
Жалпы ел бойынша әрбір сегізінші мектепте үш ауысымда сабақ жүргізілді
(2016 ж. - 127 бірл., 2017 ж. - 130 бірл.). Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептердің тек 29,4%-ы ғана бір ауысымда, 68,7%-ы екі ауысымда жұмыс істеді.
Оқу орындарының жетіспеушілігі мәселесі әлі де ашық күйінде қалып отыр.
2017 ж. жағдай бойынша ҚР-ның 501 мектебінде (7,1%) толымдылық нормадан
асты. Қосымша оқу орындарына қажеттілік 123 994 құрады, бұл өткен жылмен
салыстырғанда, 18 593 артық. Оқу орындарының ең көп жетіспеушілігі ОҚО-да,
Алматы облысында (халық көп қоныстанған өңірлер), Астана және Алматы
қалаларында (ішкі көші-қонның негізгі бағыттары) тіркелді (2.2.2-кесте).
2.2.2-КЕСТЕ. Мектептердің техникалық жай-күйі, оқу ауысымдылығы,
толымдылығы
Өңір
ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
ШҚО
Астана қ.
Алматы қ.

3 ауысымда сабақ жүргізетін
мектептердің саны
2016
2017
127
130
5
12
16
25
53
31
4
11
4
6
5
4
4
3
0
3
1
0
5
8
23
15
0
0
0
4
4
2
3
6
0
0

Оқу орындарының
жетіспеушілігі, адам
2016
2017
105 401
123 994
6 281
5 812
2 484
2 305
9 987
15 013
2 999
4 922
197
349
6 421
6 632
314
1 320
2 612
359
4 548
5 270
4 629
7 055
33 208
40 461
929
1 236
2 352
207
6 050
6 155
7 421
9 819
14 969
17 079
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Оқушылардың психологиялық жайлылығы мен қауіпсіздігіне көңіл бөлінеді.
3 385 жалпы білім беретін мектепте психолог кабинеттері жұмыс істейді (қалалық
жерде - 65%, ауылдық жерде - 43%), 1 082 мектепте учаскелік инспектордың
кабинеттері бар (қалада - 63%, ауылда - 43,5%), 580 мектепте өткізу жүйесінің
турникеттері орнатылды (10,6% - қалалық, 7,5% - ауылдық), 5 081 мектепте бейне
бақылау жүйесі бар (қалалық - 97%, ауылдық - 64%). Мектеп процестерін
автоматтандыру және қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін 2017 ж. Астана
қаласының 22 мектебінде білім беру процесін автоматтандыру және қауіпсіздігін
қамтамасыз ету бойынша «Smart-мектеп» жобасы енгізілді (2.2.12-сурет). 2018 ж.
соңына дейін бұл жүйемен барлық астаналық мектептерді қамту жоспарланып
отыр.
2.2.12-СУРЕТ
Smart-мектеп

Дереккөз: http://profit.kz/news/37044/84-stolichnie-shkoli-budut-osnascheni-sistemoj-Smart-shkola/

Жергілікті бюджет есебінен оқушыларға арналған жеке шкафтар кезеңкезеңімен сатып алынып жатыр.91 Білім басқармаларының деректері бойынша,
оқулықтарды, екінші аяқкиімді және спорттық керек-жарақтарды сақтауға
арналған жеке шкафтармен 1-4-сынып оқушыларының (1 384 946 адам) 5,2%-ы
қамтамасыз етілді. Кодты және орнатылған құлыпты шкафтарды тек балалар аша
алады. Бос аумақтардың болуына қарай шкафтар дәліздерде немесе оқу
кабинеттерінде қойылады. Қазіргі уақытта ЖАО жеке шкафтарды жеткізушілердің
ұсыныстарын қарап жатыр, бюджет қарастырылып, 2018-2019 жж. жабдықтарды
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 ж. 7 ақпандағы №6 отырыс хаттамасымен мақұлданған Жұмыс
жоспарының 102-тармағын іске асыру
91
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сатып алу жоспарлануда. Білім беру ұйымдарын жеке шкафтармен жабдықтау
жөніндегі бастама оқушыларға ыңғайлы жағдай жасауға бағытталған, өйткені
сөмкенің артық салмағы - бала омыртқасын бұзатын факторлардың бірі.
2.2.1-КІРІСТІРМЕ
Елдердің оқушыларға арналған жеке шкафтарды пайдалану тәжірибесі
Жапонияда бастауыш, орта және жоғары мектептерде екінші аяқкиімге арналған
шкафтар ғана пайдаланылады. Мектептің кіреберісіндегі шкафтар тазалық сақтау үшін
аяқкиімді резеңке шәркейге немесе оған ұқсас аяқ киімге ауыстыруға арналған, сондайақ жапондық бамбуктан жасалған (татами) едендер және тез ластанады.92
Корея мектептерде керек-жарақтарына арналған шкафтар оқушылар барлық уақытта
негізінен білімі алатын homeroom сыныптарында қойылған.93
Финляндияның Пирккала провинциясында темір шкафтар аяқкиім сөресімен
жабдықталған, олар кілтке жабылады, бұнда ноутбук пен телефонды қуаттау орны бар.
Ноутбуктер оқушылар үшін өте маңызды, өйткені емтихандар негізінен онлайн режимде
өткізіледі.94
Қытайда негізінен шкафтар пайдаланылмайды, өйткені мектеп бағдарламасының аса
қиын болуына байланысты кітаптар үйде керек болады. Барлық сабақтар бір кабинетте
өтеді, әрбір оқушы керек-жарақтарын өз партасындағы бөлімдерге салады. Мектеп
формасы спорттық үлгіде жасалғандықтан қытайлық оқушыларға дене шынықтыруға киім
ауыстыру қажет емес.95

«Қауіпсіз мектеп автобусы» республикалық акциясы өткізіледі. Акция
шеңберінде кәмелетке толмағандардың істері және олардың құқықтарын қорғау
жөніндегі комиссиялар 2017 ж. қазаннан бастап балаларды тасымалдайтын
автобустардың техникалық жай-күйін зерттеу бойынша жұмыс топтарын құрады.
Бұл фактор жүргізушілердің сапалық құрамын, мектепке апаратын жолдардың
қауіпсіздігін, көлікте арнайы жарықтық (сәулелік шамшырақтар) және дыбыстық
белгілердің, тану белгілерінің болуын және т.с.с жағдайларды тексереді. Бұл
акцияны жыл сайын өткізіледі деп жоспарлануда. Әкімдіктер балаларды
тасымалдау сызбасы мен кестесін әзірлеп, бекітті, білім беру ұйымдары
басшыларының бұйрығымен балаларды тасымалдау кезінде олардың
қауіпсіздігіне жауапты тұлғалар тағайындалды.
2017 ж. ЖАО балаларды мектепке дейін және кері қарай тегін жеткізіп салуды
ұйымдастыру үшін мектептерге 69 автобус сатып алды. Балаларды жеткізіп салу
үшін барлығы 804 автобус пайдаланылды. Сонымен бірге, жеткізіп салуда мұқтаж
барлық оқушыларды қамту үшін тағы қосымша 159 автобус сатып алу керек.
92

https://japanesense.wordpress.com/2012/11/11/a-glimpse-of-japanese-schools-life-part-2/
http://gangwondispatches.blogspot.com/2012/11/inside-korean-classroom-stand-up-desks.html
94
https://www.quora.com/Why-are-lockers-at-school-not-popular-in-China-but-popular-in-the-western-country
95
https://www.kidemaa.com/explore/article/tuomas-finnish-innovative-highschool/
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Мектеп автобусын сатып алуға ең жоғары қажеттілік Қостанай, Ақмола
облыстарында, СҚО-да және ОҚО-да байқалды (20 бірліктен артық).
ҚР-ның 6 453 мектебінде (91,5%) кітапхана жұмыс істейді, олардың 4 332-сінде
оқу залы бар. Мектеп кітапханалары қалада жалпы білім беретін мектептердің
100%-ында, ауылда - 88%-ында жұмыс істейді. Оқу залдары қалалық мектеп
кітапханаларының 85%-ында және ауылда - 61%-ында бар. 2017 ж. кітап қоры,
соның ішінде мектеп оқулықтары, көркем әдебиет, кітапшалар мен журналдар
120 млн. астам дананы құрады. Олардың ішінде қазақ тіліндегі кітаптардың
саны - 51 млн., соның ішінде ауылдық мектепте - 30 млн. дана.
ШЖМ-ді қолдау үшін ресурстық орталықтар қызмет етеді. 2017 ж. 162 ресурстық
орталық болды (2016 ж. салыстырғанда +2 бірл.). Осы орталықтарға 38 018
оқушысы бар 488 магниттік ШЖМ тіркелді (олардың жалпы санынан 18,8%).
Ресурстық орталықтарында магниттік ШЖМ оқушылары үшін онкүндік оқу
сессиялары өткізіледі (бастапқы - қазанның бірінші он күндігі, аралық - ақпанның
бірінші онкүндігі, қорытынды - сәуірдің үшінші онкүндігі). ШЖМ және ресурстық
орталықтардың қызметіне нормативтік-құқықтық және оқу-әдістемелік қолдауды
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы жанындағы Шағын жинақты
мектептерді дамыту орталығы іске асырады.
2.2.13-СУРЕТ
Ресурстық орталықтар және оларға тіркелген ШЖМ саны
488

463

162

160

148

2015

488

2016
ресурстық орталықтар

2017
магниттік мектептер

Дереккөз: ҰБДҚ

Ауылдық жерден келетін оқушылар интернаттарда орындармен
қамтамасыз етіледі. Жалпы білім беретін мектептердің жанында 100 мыңнан
астам оқушысы бар 334 интернат жұмыс істеді (соның ішінде ресурстық
орталықтардың жанында - 52 бірл.). Солардың ішінде 51,7%-ы бейімделген
ғимараттарда орналасты. 2017 ж. жағдай бойынша интернаттарда мектептері
жоқ шалғай ауылдардан келген 9 216 оқушы тұрды (соның ішінде 75%-ы қыздар). Интернаттардың жобалық қуаты 25 732 оқу орнын құрады. Мектеп
интернаттарының басым көпшілігінде балалардың тұруына жайлы және
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ыңғайлы жағдайлар жасалып, оларда демалыс бөлмесі (90,7%) сабақ оқуға
арналған бөлме (90,4%), жеке гигиена бөлмесі (88,3%), тұрмыстық бөлме (66%)
және асхана (84%) болды. Интернатты ұйымдардың 43%-ы компьютерлік
сыныптармен, 14%-ы спортзалдарымен, 12,5%-ы кітапханалармен қамтамасыз
етілген. Интернатты ұйымдардың 18%-ына Интернет қолжетімді болды. Білім
беру және тәрбиелеу міндеттерін сапалы іске асыру үшін мектепинтернаттарының материалдық-техникалық базасын нығайту бойынша
жұмысты жалғастырған жөн.
Білім беру ортасының денсаулық сақтау құрамдас бөлігі
2017 ж. дерек бойынша ел мектептерінің 86%-ында (6 065 бірл.) тиісті
құралдармен және қажетті дәрі-дәрмектермен жабдықталған медициналық
кабинеттер болды. Сонымен қатар, мектептердің 8%-ында (534 бірл.)
стоматология кабинеттері бар. Бұнда аймақтық емханалардың штатындағы 2 465
мейірбике және 2 360 дәрігер жұмыс істеді. Медициналық кабинеттер болмаған
ауылдық ШЖМ оқушыларына фельдшер-амбулаториялық бекеттер қызмет
көрсетті.
Оқушыларды жыл бойы сауықтыру жүйесі құрылды. ҚР-да денсаулық сақтауды
дамытудың 2016-2019 жж. арналған «Денсаулық» мемлекеттік бағдарламасы
шеңберінде Сауықтыру шараларының күнтізбесі әзірленді, ол оқушыларды жыл
бойы - оқу кезінде және жазғы демалыста сауықтыратын шараларды
қарастырады. Қолайсыз факторлардың балалардың денсаулығына ықпалын
алдын алуға және олардың СӨС дағдыларына үйретуге ерекше назар
аударылады. Көшпелі мамандар бригадасы мектептерде балалардың
профилактикалық тексерісін өткізді, денсаулық топтары құрылды, балаларды
сауықтырудың жеке жоспарлары әзірленді. ҚР ДСМ дерегіне қарағанда, 2017 ж.
мектеп жасындағы (7-18 жас) балаларда асқазан-ішек жолдарының аурулары
(24,1%), көз және оның қосалқы аурулары (18,2%), тыныс алу мүшелерінің
аурулары (17,2%) анағұрлым кең таралған. Сондай-ақ, жүйке және сүйекбұлшықет жүйелерінің аурулары - 11,2% және 8,3% сәйкесінше. Медициналық
статистика деректері бойынша, балалардың және жасөспірімдердің 10%
жуығында омыртқа сүйегінің бұзылысы (сколиоз) байқалды, дененің артық
салмағы және семіздік мектеп жасындағы халықтың 10-17,5%-ында анықталды.
Қыздар сколиоздан ұл балаларға қарағанда, 9 есе жиі зардап шегеді.
Мемлекет балалардың демалу, сауығу және бос уақытын өткізу құқықтарын
қамтамасыз етеді.96 2017 ж. жазында мектеп жасындағы балалардың 92,4%-ы
ҚР Премьер-министрдің «2016-2019 жылдарға арналған жазғы каникул кезеңінде балаларды сауықтыру
демалысын, бос уақытын және жұмыспен қамтылуын ұйымдастыру туралы» Өкімі, Жазғы демалыс кезеңінде
96
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сауықтырумен қамтылды (2016 ж. - 86,7%). Солардың ішінде қала сыртындағы
сауықтыру және күндізгі мектеп жанындағы лагерлерге 1-10-сынып
оқушыларының 73,4%-ы барды (2016 ж. - 59%). Жазғы демалыс кезінде әртүрлі
нысанды айналысуларға (секциялар, үйірмелер, клубтар, экскурсиялар және т.б.)
оқушылардың 84,2%-ы тартылды (2016 ж. - 81,4%). Спортпен және туризммен
оқушылардың 19,2%-ы қамтылды (2016 ж. - балалардың 20%-ы). Жоғары сынып
оқушыларының жазғы еңбекке тартылуы 464 еңбек және демалыс лагерлерінде
(25 мың адам), 918 мектептік орманшылықта (38 мың адам), 6 864 маусымдық
еңбек жасағында (233 мың адам) ұйымдастырылды. Жалпы алғанда, еңбекпен
35,3% немесе шамамен 1 млн оқушы қамтылды (2016 ж. - 960 мың бала немесе
37,5%). 2017 ж. әлеуметтік тұрғыдан қорғалмаған отбасылардан шыққан
балаларды сауықтырумен және демалыспен қамту 263 мың баланы немесе бұл
санаттағы балалардың жалпы санының 71,3%-ын құрады (2016 ж. - 65,9%).
Мектептерде ауыз су тәртібі ҚР нормалау құжаттарының белгіленген
талаптарына сай ұйымдастырылады.97 Өңірлік білім басқармаларының
деректеріне сәйкес, ел мектептерінің 86%-ында балалардың сүзгі-диспенсерлер
және заманауи тазарту жүйесі бар ауызсу бұрқақтары қолдары жетімді.
Мектептердің 27%-ы ауызсумен жанасуға рұқсат етілетін материалдардан
жасалған арнайы таңбаланған ыдыстарда әкелінетін ауызсуды пайдаланады.
Көптеген зерттеулердің нәтижелері судың ерекше маңызын баса айтады.
Мысалы, психология және педагогика, эксперименттік биология және когнитивтік
ғылымдар жөніндегі ғалымдар тобы (Италия, Австралия және Швейцария) судың
тәуліктік нормасын тұтыну мен оқушылардың ақыл-ой қызметі тиімділігінің
арасындағы оң корреляцияны анықтады.98
2017 ж. оқушылардың тамақтануын ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер
енгізілді.99 Әрбір оқу орнында оқушылардың тамақтандыру сапасына бақылау
және мониторинг жасау үшін мектептің ата-аналар комитеті, әкімшілігі және
медқызметкерлер өкілдерінің қатысуымен комиссия құрылуда. 2017 ж. жағдай
бойынша ел мектептерінің 88,6%-ында жабдықталған асханалар, оқу
орындарының 3%-ында буфеттер жұмыс істеді. Әлеуметтік атаулы көмекке
құқығы бар балалардың жалпы санының 95,6%-на тегін ыстық тамақ, 4,4%-ына
тегін буфеттік тамақтандыру ұйымдастырылды. Төрт өңірде ЖАО бастамасымен
балалардың сауықтыру демалысын және жұмыспен қамтылуын, балалар-жасөспірімдердің туризмін
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған жол картасы
97
«Білім беру объектілеріне қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидалар
(3-тарау, 28-33 тармақтар), ҚР Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы №611 бұйрығымен
бекітілді
98
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22841529
99
Орта білім беру ұйымдарында тамақтандыруды ұйымдастыру қағидаларына өзгерістер енгізілді (ҚР Білім
және ғылым министрінің м.а. 22.02.2017 ж. № 76 бұйрығы)
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тегін ыстық тамақ бастауыш сыныптардың барлық оқушыларына арнап
ұйымдастырылды (Астана және Алматы қалалары, Атырау облысы және БҚО).
Білім беру ортасының заттық-әдістемелік құрамдас бөлігі
Мектептегі білім берудің жаңартылған мазмұны енгізіліп жатыр, оның басты
назары оқушылардың функционалдық сауаттылығын, өз бетімен іздену, сыни
тұрғыдан талдау және бағалау дағдыларын дамыту. Бұрын Блум
таксономиясына сәйкес оқушы танымның 6 деңгейінен тек 2 - «білу» және
«түсінуді» ғана жақсы меңгере алатын. Қазір жаңа стандарт оқушыларға
танымның қалған 4 - «қолдану», «талдау», «жинақтау» және «бағалау»
деңгейлерін меңгеруге мүмкіндік береді. Жаңартылған мазмұн күтілетін
нәтижелерге негізделеді, олар білім беру салалары бойынша анықталады.
Оқушылардың жетістіктерін критериалды бағалауды енгізу қажеттілігі де осыдан
келіп шығады.
Жаңартылған мазмұнға өтудің нормативтік және әдістемелік қамтамасыз ету
шаралары іске асырылып жатыр. Жаңа МЖМБС (бастауыш, негізгі және жалпы
орта білім), типтік оқу жоспарлары және оқу бағдарламалары, оқулықтар және
ОӘК әзірленді, оқу бағдарламаларын, оқулықтарды сынақтан өткізу жүргізілуде,
критериялды бағалау жүйесі енгізіліп жатыр. 2017 ж. қыркүйектен бастап мектеп
оқушыларының 42%-ы - 1, 2, 5 және 7-сыныптар білімнің жаңартылған мазмұнына
өтті (2016 ж. - 1-сыныптар). Бастауыш сыныптар үшін бірыңғай базалық оқулықтар
енгізілді. Жаңа оқулықтарда басты назар тәжірибелік бөлімге аударылды,
бұндағы тапсырмалар логикалық ойлауды дамытуға бағытталған. Бұған қоса,
оқулықтар бірнеше бөлімге бөлінген, бұл балаларды сөмкесінің артық
салмағынан босатады. Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА бастауыш мектептің,
5, 7-сыныптардың оқу бағдарламаларын іске асыру жөнінде 200-ден астам
әдістемелік нұсқаулар әзірледі.100 Білім берудің жаңартылған мазмұны бойынша
әдістемелік қолдау сондай-ақ конференциялар, семинарлар және дөңгелек
үстелдер арқылы жүргізіледі. Сонымен қатар, «НЗМ» ДББҰ онлайн Жүйелікәдістемелік кешені жұмыс істейді.
Мектептердің 85%-ында жаңартылған мазмұнмен қатар 5 күндік оқу аптасы
енгізілді. Бұл кезекте, бес күндік оқу аптасын енгізу туралы шешімді қабылдау
құқығы қамқоршылық кеңестің және ата-аналар комитетінің келісімімен жеке
алынған әрбір мектепте білім беру ұйымының әкімшілігіне тиесілі.
Мектептердегі бес күндік оқу аптасына өту білім беру үрдісінің барлық
қатысушыларына оң әсерін тигізеді: оқушыларға (хоббиге, өзін-өзі дамытуға
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https://nao.kz/blogs/fromcat/0?categories=22,73,72,71,69,68,67,80,64,63,62,61,60
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және демалысқа арналған бос уақыт), ата-аналарға (балалармен анағұрлым
көп уақыт өткізу), мұғалімдерге (шығармашылық дамытуға қосымша уақыт,
жұмыс аптасына дайындалу үшін артық күн және т.б.).
Критериалды бағалау бойынша әдістемелік материалдар кешені әзірленді.
Мұғалімдер жаңа жүйе бойынша бағалағанда, мұғалімдерге, ата-аналар мен
оқушыларға көмектесу үшін әзірленген әдістемелік материалдар кешенін
пайдаланады. Әдістемелік нұсқаулар, ұсыныстар, жинақтар және басқа
материалдар мектеп кітапханаларында бар, nao.kz, smk.edu.kz сайттарында
жарияланған. Сонымен қатар, «Білім алушыларды критериалды бағалау жүйесі»
онлайн курсы, бірқатар бейне роликтер, ақпараттық кітапшалар әзірленді,
критериалды бағалау бойынша өңірлік және мектептегі үйлестірушілер,
мұғалімдер үшін СМЖ форумдарына модерация қамтамасыз етіледі.
Білім берудің жаңартылған мазмұнын енгізумен бірге оқулықтарды жасау
тәсілдері және олардың сапасын бағалау критерийлері де өзгерді. Министрлік
оқулықтардың, оқу-әдістемелік кешендер мен оқу-әдістемелік құралдардың
сараптамасын өткізу қағидалары жетілдірілді, оларға сәйкес сапаны бағалаудың
және іріктеудің 5 деңгейлік жүйесі пайдаланылады: ғылыми және педагогикалық
сараптама, сынақтан өткізу, қоғамдық бағалау, пәндік комиссияларда және
Республикалық комиссияларда қарастыру.101 Барлық білім деңгейлерінің
оқулықтарын сынақтан өткізу туралы қағидалар енгізілді. 2, 5 және 7-сыныптарға
арналған оқу әдебиетінің 241 атауынан сараптама қорытындылары бойынша 44-і
ұсынылмады. Пәндік комиссия қорытындылары бойынша 2, 5 және 7-сыныптарға
арналған 197 оқулықтан 66-ы ұсынылмады. Барлық оқулықтар сараптама кезінде
«Оқулық» РҒТО-ның «Қоғамдық бағалау» порталына орналастырылады. 9 ай
ішінде қоғамнан түскен ұсыныстар мен ескертпелер оқу басылымдарын пысықтау
кезінде ескеру үшін баспаларға жолданады. Осылайша, 2, 5 және 7-сыныптарға
арналған оқулықтар бойынша ғана 5 мыңнан астам ұсыныстар мен ескертпелер
келіп түсті. Олардың барлығы оқулықтарды қайта қарау үрдісінде талданды және
пайдаланылды.
2017 ж. еліміздің мектептерінде оқулықтармен қамтамасыз етілу 95,1%-ды
құрады. Оқулықтармен қамтамасыз етілген оқушылардың ең көп үлесі Алматы қ.
(99,8%), Павлодар (99,2%), Қарағанды (98,14%), Ақмола (98,14%) және Алматы
(97,3%) облыстарында байқалды. ОҚО (90,9%), Атырау (90%), Ақтөбе (91,6%) және

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 24 шілдедегі №344 «Оқулықтарды, оқуәдістемелік кешендері мен оқу-әдістемелік құралдарын әзірлеу, оларға сараптама, сынақ өткізу және
мониторинг жүргізу, оларды басып шығару жөніндегі жұмысты ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы»
бұйрығы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2012 жылғы 28 тамызда, 2017 жылғы 27
желтоқсандағы өзгерістермен №7876 тіркелді.
101
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Жамбыл (94%) облыстарының оқушылары оқу ресурстарымен толық қамтамасыз
етілмеді (2.2.14-сурет).
2.2.14-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан оқулықтармен қамтамасыз етілу, 2017 ж., %
97,1 97,2 97,3 98,1 98,1 99,2 99,8
94,1 94,1 94,4 95,1 95,1 96,3 96,5
91,6
90,9
90,0

Дереккөз: ҰБДҚ

Жоғары мектепте ағылшын тілінде сабақ беруге кезең-кезеңімен өту жүзеге
асырылып жатыр.102 2017 жылдан бастап ҚР-ның 153 мектебінде пилоттық
режимде физика, химия, биология, информатика пәндері 10-11-сыныптарда
ағылшын тілінде оқытыла бастады.103 357 мектептің мұғалімдері ағылшын тілінде
сабақ берудің элементтерін енгізе бастады. 4 пәннен 8-10-сыныптарға арналған
билингвалдық оқулықтар мен ағылшын тіліндегі оқулықтар әзірленіп, олар
республиканың 16 мектебінде сынақтан өтіп жатыр. 11-сыныптарға арналған
оқулықтар әзірлену үстінде. Пән мұғалімдері «Өрлеу» АҚ, «USTAZ Professional
Learning Centre», «Назарбаев Университеті», «Назарбаев Зияткерлік мектептері»
ДББҰ базасында ағылшын тілінен және пәндерді ағылшын тілінде оқыту
әдістемесінен оқудан өтті (2016 ж. - 750 адам, 2017 ж. - 12 502 адам). Оқушыларға
арналған жазғы тілдік мектептер республиканың 2 438 мектебінде
ұйымдастырылды. Ағылшын тілінде сабақ беруге өту кезең-кезеңімен
мектептердің дайындығына қарай және оқушылар мен олардың ата-аналарының
ниетімен іске асырылады.
БҒМ «Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша шараларды іске асыруда.
Жұмыс үш бағыт бойынша жүргізіліп жатыр: 1) «Рухани жаңғыру» - «Туған жер»,
2) «Жаңа гуманитарлық білім. Қазақ тіліндегі 100 жаңа оқулық», 3) «Мемлекеттік
тілдің латын графикасына өтуі».
«Рухани жаңғыру» бірінші бағыты бойынша 2017 ж. 5-7-сынып оқушыларына
арналған «Өлкетану» оқу бағдарламасы бекітілді, ол 2018 жылдан бастап
«Қазақстан тарихы», «Қазақ әдебиеті», «География» және «Музыка» оқу пәндері
шеңберінде жобалық-зерттеу қызметі арқылы оқытылатын болады.
Білім беру жүйесінде ағылшын тілінде оқытуға кезең-кезңімен өту «100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 79қадамымен, Қазақстан Республикасы Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған
мемлекеттік бағдарламасымен қарастырылған
103
ҚР БҒМ 2017 жылғы 31 қазандағы №566 бұйрығы
102
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Екінші бағыт шеңберінде мемлекеттік тілге 17 үздік әлемді оқулық аударылды.
Республикалық маңызы бар мектептен тыс шаралар, соның ішінде: техникалық
шығармашылық және өнертапқыштық жарысы, «Менің Отаным - Қазақстан»
туристік-өлкетанушылық экспедициялық жасақтардың слеті, «Экспо-2017»
шеңберінде жас өлкетанушылардың, экологтарды және табиғат зерттеушілерінің
форумы, «Алтын қазына» балалардың шығармашылығының көркем және сәнқолданбалы конкурс-көрмесі, «Ұлы өнертабысқа алғашқы қадам» инновациялық
идеялар конкурсы, «Қазақстан балалары шекарасыз әлемде» балалар
шығармашылығы фестивалі өткізілді. 2017 ж. 1 маусымда Қазақстанда алғаш рет
республикалық акция - Халықаралық балаларды қорғау күніне арналған балалар
және жастар музыкалық ансамбльдері мен оркестрлерінің шеруі өткізілді. Шеруге
100 мыңнан астам оқушылар, студенттер, педагогтер мен ата-аналар қатысты.
Үшінші бағыт бойынша Латын графикасына өту тұжырымдамасы мен жоспары
әзірленді. 2016 ж. «НЗМ» ДББҰ А. Байтұрсынов атындағы Тіл білімі институтымен
бірлесіп, қазақ тілінің жиілік сөздігі негізінде алғаш рет «Қазақ тілінің лексикаграмматикалық минимумын» әзірледі. Сондай-ақ, «НЗМ» ДББҰ бастауыш сынып
оқушыларының мемлекеттік тілді меңгеруіне жәрдемдесетін «ҚазLingua»
мобильді қосымшасын әзірлеп жатыр. Қосымша Android базасында жұмыс
істейді және еркін қол жеткізуге болады. Оның толығымен оқу бағдарламасына
сәйкес келуі қосымшаның бірегейлігі болып табылады, ол ілгерілеуді бақылауға
мүмкіндігін береді, ал лексикалық іріктемесі қазақ тілінің лексика-грамматикалық
минимумына негізделген.
Балалардың оқу жүктемесін қысқарту бойынша жүйелі жұмыс жүргізілуде.
ҚР БҒМ әзірлеген Әдістемелік ұсыныстарға сәйкес, үй тапсырмасын орындауға
арналған уақыт үштен бір бөлікке қысқартылды.104 2-сыныпта - 50 мин. дейін,
3-4-сыныптарда - 70 мин., 5-6-сыныптарда - 90 мин., 7-9-сыныптарда - 110 мин.,
10-11(12)-сыныптарда - 130 мин. Сабақтарда үй тапсырмасын тексеруге және үйге
берілетін тапсырманы түсіндіруге жұмсалатын уақытты 5 минутқа қысқарту
сабақты 45 минуттан 40 минутқа дейін қысқартуға мүмкіндік берді.
Мерекелік және демалыс күндеріне (жалпы даму үшін көркем, қосымша
әдебиетті оқудан, жобалық жұмыс пен математикалық мектептерге арналған
есептерді шешуден басқа), бақылау жұмыстарынан кейін, сондай-ақ бірінші
сынып оқушыларына үй тапсырмасы берілмейді (екінші жартыжылдықтан бастап
20 минуттан аспайтын мөлшерде оқу тапсырмалары берілуі мүмкін).

Үй тапсырмаларының көлемін азайту мақсатында Үй тапсырмасын орындау жөніндегі әдістемелік нұсқаулар
бекітілді (ҚР БҒМ 2017 ж. 24 сәуірдегі №182 бұйрығы)
104
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Білім беру ортасының қаржылық құрамдас бөлігі
Тұрақты қаржыландырудың артуы - мектептегі білім сапасын арттырудың
қажетті шарты. Мектептің дамуы мен жұмыс істеуін қолдау үшін бөлінетін
субсидиялардың шектеулілігі білімнің жаппай қолжетімділігіне жағдай жасауды
қиындатады. Мысалы, мектепті ерекше білім беру қажеттілігі бар оқушыларды
кіріктіруге дайындау, атап айтқанда, мектептің материалдық-техникалық базасын
жетілдіру, педагогтердің еңбекақысы, олардың біліктілігін арттыру едәуір
қосымша қаржылық шығындарды талап етеді. Алайда, қаржыландырудың тиісті
деңгейінсіз инклюзивті білім беру тәжірибесін қамтамасыз ету мәселесін шешу
мүмкін емес.
Мемлекеттік бюджеттен мектептегі білім беруге жұмсалатын шығындар артып
келеді. Мектептегі білім беруді қаржыландырудың негізгі үлесі жергілікті
бюджетке тиесілі (барлық шығындардың 80%-ынан астамы). Бұл оқулықтарды
және ОӘК сатып алу және жеткізу, мектепке жеткізу, оқушылардың жекелеген
санаттарын тегін және жеңілдікпен тамақтандыру және т.б. Мемлекеттік
бюджеттің мектептегі білім беруге жұмсайтын шығыстары жылдар
динамикасында номиналды мәнде арту тенденциясына ие (2.2.15-сурет).
2.2.15-СУРЕТ
Мемлекеттік бюджеттен мектептегі білім беруге жұмсалатын шығыстардың
динамикасы, млн теңге
1 071 686
886 254
808 627

771 907
607 433

2013

2014

2015

2016

2017

Дереккөз: ҚР БҒМ

Жалпы орта білім беру ұйымдарында 2013 ж. басталған жан басына
шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізу жалғасуда. Жан басына
шаққандағы қаржыландырудың пилоттық жобасына 73 мектеп: ОҚО (19), ШҚО
(12), Алматы (4), Ақтөбе (15) және Ақмола (13) облыстарында, сондай-ақ Астана
(5) және Алматы (5) қалалары қатысады. Сынақтан өту кезеңінде алынған
нәтижелер қаржыландыру қағидатын өзгертудің білім сапасының оң
динамикасымен өзара тікелей байланысы туралы қорытынды жасауға мүмкіндік
береді (2.2.3-кесте).
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2.2.3-КЕСТЕ. Жан басына шаққандағы қаржыландыруды сынақтан өткізудің
аралық қорытындылары

1

2

3

4

5

Көрсеткіш
Біліктілігін арттырған педагог
қызметкерлер
Оқушылар үшін өткізілген
танымдық шаралардың және
оқытушылар үшін өткізілген
тренингтердің саны
Педагогтер басып шығарған
жарияланымдар (газеттерде,
конференциялар жинақтарында,
оқу журналдарында, мектеп
сайтында), әдістемелік құралдар
(жинақтар, кітапшалар, электронды
құралдар) саны
Конкурстар мен жарыстардың
жеңімпаз оқушыларының үлесі
(спорттың, пәндік, ғылыми,
зияткерлік)
ҰБТ орташа балы

2014

2015

2016

2017

21%

26%

35%

35,2%

445

651

387

636

1 251

2 492

1 097

3 208

17%

22%

68,8%

58,7 %

71

76

76,8

75,9

Дереккөз: «Қаржы орталығы» АҚ деректері

Республикалық бюджеттен жан басына шаққандағы қаржыландыруға
жекеменшік мектептер де үміткер бола алады. ҚР «Білім туралы» Заңына
мемлекеттік білім беру тапсырысын жекеменшік мектептерге беруге рұқсат
ететін норма енгізілді, бұл мемлекеттік мектептердің жоспарлы дамуына және
жекеменшік капиталдың орта білім беруге тартылуына әкеледі. 2018 жылдан
бастап пилоттық жекеменшік мектептер республикалық бюджеттен
еңбекақыны, ынталандыру қорын, оқу шығыстарын, ағымдық жөндеуді, күрделі
шығыстарды, сондай-ақ коммуналдық қызметтер мен Интернетті өтейтін
қаражатты алатын болады. Ынталандыру құрамдас бөлігі есебінен жекеменшік
бизнеске жаңа мектептердің құрылысына жұмсалатын шығыстары өтелетін
болады. Бұл бизнестің орта білім берудің жаңа оқу орындарын салуы үшін
мықты серпін беруі тиіс. 2020 ж. қарай республиканың барлық толық жинақты
мектептерін жан басына шаққандағы қаржыландыруға көшуі жоспарлануда.
Жан басына шаққандағы қаржыландыру бюджет қаражатын ашық және әділ
жұмсалуына, педагогтердің еңбекақысын саралап төлеуге, мектеп
менеджментінің жоғары деңгейін орнатуға бағытталған.
Техникалық және кәсіптік білім
Еңбек нарығының ақиқатына жақын, тиімді ұйымдастырылған оқу ортасы көп
ретте ТжКБ жүйесінің сапасын анықтайды. Жұмыс берушілермен тығыз
ынтымақтастық білікті кадрларды даярлауда бірінші кезектегі шарт болып
138
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табылады. Колледждерде оқытудың тиімді жағдайларын жасау, сондай-ақ: жаңа
білім беру технологияларын, заманауи материалдық-техникалық және
әдістемелік жабдықтауды, технологияларды дамытудың соңғы үрдістеріне жауап
беретін заманауи құрал-жабдықтармен толықтыруды, сондай-ақ жүйені
қаржыландыруды қамтиды.
ТжКБ жүйесінің мазмұны және колледждер мен жұмыс берушілердің
арасындағы әлеуметтік серіктестікті дамыту
Кадрлардың білім деңгейіне қойылатын жоғары талаптардың артуы ТжКБ
тәсілдерін қайта қарау қажеттілігін туындатады. Заманауи білім беру жүйесі
жаңа сын-қатерлерге тап болды. Бір жағынан, білім жұмысқа кірісетін орташа
біліктілікті қызметкерлерді моральдық ескіруді болдырмауға мүмкіндік беретін
дағдылар жинаумен қамтамасыз етуі тиіс. Екінші жағынан, экономиканың білікті
қызметкерлерге деген артып келе жатқан қажеттілігін қанағаттандыру керек,
жақын болашақта оларға сұраныс артатын болады.105
ТжКБ мазмұнын жаңарту, білім берудің барлық деңгейлеріндегідей, «жұмсақ
дағдыларға» екпін қоюмен байланысты болу тиіс. Еңбек нарығында сұранысқа,
яғни кәсіби дағдыларға бағдарланумен қатар, ТжКБ жүйесі әлемде
коммуникация, ынталандыру, эмоциялық зият, мәселелерді және даужанжалдарды шешу, креативтілік сияқты «кәсібиліктен жоғары», әлеуметтік
дағдыларды дамытуға анағұрлым көп назар аударады. АҚШ пен Ұлыбританияның
еңбек нарықтарындағы жұмысшы міндеттерді талдау негізінде өткізілген
зерттеулер екі қасиеттің: даралылықтың және әлеуметтік дағдылардың
машиналармен алмастырылуының ең аз ықтималдылығын көрсетті.106
Колледждер модульдік-құзыреттілік тәсілге өтіп жатыр, ол ТжКБ мен жоғары
білімнің сабақтастығын қамтамасыз етуге, сондай-ақ «жұмсақ» дағдыларға
екпінді күшейтуге арналған. 2017 ж. ТжКБ МБС-на кредиттік және модульдік
оқыту технологиясы бойынша өзгерістер енгізілді (ҚР ҮҚ 15.08.2017 ж. №484).
Бұл тәсілді енгізу колледж түлектеріне ЖОО-ға түсу кезінде көбірек мүмкіндік
береді. Кредиттік-модульдік оқыту технологиясы ұқсас мамандық бойынша
колледжден ЖОО-ға ауысу кезінде кредиттердің қайта есептелуін қарастырады.
Бұл оқудағы икемділікті және студенттің үздіксіз өздігінен білім алу жүйесіне
қосылуын қамтамасыз етеді. Модульді бағдарламалар біліктілікті беру үшін нақты
құзыреттерді меңгеруді қарастырады. Кәсіптік құзыреттермен қатар, енгізіліп
отырған тәсіл әлеуметтік дағдыларды дамытуға да бағытталған. Бұл үнемі өзгеріп
Адамдар мен ғаламшар мүддесіндегі білім: баршаға арналған орнықты болашақты құру, Білім мониторингі
жөніндегі дүниежүзілік баяндама, UNESCO, 2016
106
Адамдар мен ғаламшар мүддесіндегі білім: баршаға арналған орнықты болашақты құру, Білім мониторингі
жөніндегі дүниежүзілік баяндама, UNESCO, 2016
105
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тұратын еңбек нарығында жұмыс істей алатын мамандарды даярлауға
жәрдемдеседі.
Модульдік-құзыреттілік тәсіл қарастырылған 141 типтік оқу жоспары
өзектендірілді және бекітілді (ҚР Білім және ғылым министрінің 31.10.2018 ж.
№553 бұйрығы). Бұндай тәсіл бір біліктіліктің орнына 3 біліктілікке дейін алуға
мүмкіндік береді. Оқу жоспарларында пәндердің қайталануын болдырмау және
модульде жалпы білім беретін, жалпы гуманитарлық және жалпы кәсіптік
пәндерді біріктіру есебінен оқу мерзімдерін қысқарту арқылы оқу үрдісі
оңтайландырылды. Бұрын әрбір біліктілікті алу кезінде бұл пәндер жыл сайын
қайталанып отырды және әрбір біліктіліктің оқу мерзімі 2 жыл 10 айды құрады.
Қазіргі уақытта, мысалы, «Техник-электрик» мамандығын алу кезінде, түлек
қосымша 3 ұқсас біліктілікті алады: «электрлік машиналар бойынша электр
монтаждаушы», «күштік желілер және электрлік құрал-жабдықтар бойынша
электр монтаждаушы», «жарықтандырушы және жарық беру желілер бойынша
электр монтаждаушы». Оқу мерзімі 3 жыл 10 айды құрайды.
ТжКБ мамандықтары мен біліктіліктерінің жіктеуішіне жаңа мамандықтар
қосылды. Төртінші өнеркәсіптік революция жағдайында жаңа ақиқатқа сай
келетін кадрларды даярлау аса өзекті бола бастады. Заманауи технологиялардың,
жасанды зияттың және цифрландырудың дамуы мамандықтардың жаңа
түрлерінің пайда болуына әкелді. Жаһандық сын-тегеуріндерге және соңғы
үрдістерге жауап ретінде Қазақстанда ағымдағы жылы ТжКБ мамандықтары мен
біліктіліктерінің
жіктеуіші
қайта
қарастырылды.
Жіктеуіш
соңғы
технологиялардың дамуымен, роботтандырумен және автоматтандырумен
байланысты мамандықтармен толықты. Жіктеуішке 28 жаңа мамандық пен 130
біліктілік енгізілді. Әрбір мамандыққа тиісті бағдарлама, оқулықтар және оқу
құралдары әзірленді.
Әлемде кәсіпкерлік дағдылардың дамуы жалпыға ортақ сипатқа ие. Жоғары
бәсекелестік және еңбек нарығындағы тұрақсыздық жағдайында көптеген
елдердің үкіметтері кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға және бастамашылыққа
ерекше назар аударуда. ЕО елдерінде кәсіпкерлік білім «Еуропа 2020»
Стратегиясы мен «Кәсіпкерлік 2020» Іс-әрекеттер жоспары негізінде іске
асырылады. Халықтың кәсіпкерлік белсенділігін арттыру жұмыссыздық
көрсеткішін төмендетуге жәрдемдеседі және ел экономикасының тұрақты
дамуын қамтамасыз етеді. Қазақстанда кәсіпкерлік дағдыларды дамыту
мақсатында ТжКБ жүйесінің оқу процесіне «Кәсіпкерлік қызмет негіздері»
факультативтік курсы енгізілді.
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2.2.2-КІРІСТІРМЕ
Македонияның кәсіпкерлік дағдыларды білім беру ортасына енгізу
бойынша тәжірибесі
Македония заманауи экономиканың сын-тегеуріндеріне жауап ретінде ЕБҚ-мен бірлесіп,
«Македония Республикасының кәсіпкерлік дағдыларды зерттеу бойынша 2014-2020
жылдарға арналған стратегиясы» құжатын әзірледі. Стратегия кәсіпкерлік дағдыларын барлық
деңгейлердегі білім беру ортасына енгізуді қарастырады. Орта білім беру және ТжКБ
деңгейінде оқушылардың идеяға бастамашылық етуден бастап, оны іске асыру және
нәтижелер алуға дейінгі тәжірибелік жобаларды өз бетінше әзірлеу қарастырылған. Өңірдегі
нақты мәселені шешу үшін жобаларды білім беру ұйымымен, ҮеҰ-мен немесе жергілікті
қауымдастықпен бірге жобалауға және іске асыруға болады. Бұл бастаманың шеңберінде,
кәсіпкерлік дағдыларды қалыптастыру мынадай қабілеттерді дамытуды қарастырады: шешім
қабылдай білу, зерттей білу, стартапты қаржыландыруды білу, қаржылық сауаттылық,
тәжірибелік жұмыс дағдылары, маркетинг және білімін сата алу қабілеті, жоспарлау
қағидаларын түсіну.107

Халықаралық тәжірибеде ТжКБ секторы мен жұмыс берушілердің өзара
әрекеттесуі дәлелді саясатқа негізделеді. Еңбек нарығындағы сұраныс туралы
объективті деректерді ұсынуда негізгі рөлді талдау орталықтары атқарады.
Бұндай орталықтар еңбек нарығына талдау жасап, кадрларға сандық қана емес
сапалық қажеттілікті де зерттейді. Басқа сөзбен айтқанда, орталықтар нақты
салада қажетті құзыреттерді және дағдыларды анықтау негізінде болжамдау
тәсілін қолданады.
2.2.3-КІРІСТІРМЕ
Әлемнің жетекші елдерінде ТжКБ жүйесінің жұмыс берушілермен
өзара әрекеттесуі
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Македония Республикасының Кәсіпкерлікке оқыту стратегиясы, ЕБҚ, 2014 ж.

Оқыту жағдайы мен ортасы

141

Халықаралық тәжірибені ескере отырып, Қазақстанда еңбек нарығын болжау
жүйесі жетілдіруде. Білімге негізделген экономикаға өту еңбек нарығын зерттеу
тәсілдерін қайта қарауды талап етеді. Тек қана сандық деректерге негізделген
болжаудың дәстүрлі жүйесі өзекті болмай қалды. Еңбек нарығының тез өзгермелі
жағдайына бейімделу үшін қажетті нақты дағдылар мен құзыреттерді зерттеу
маңызды бола бастады. Бүгін республикалық кадрларға сұранысты болжау
жүйесін жетілдіру бойынша шаралар қабылдануда. Сандық деректерді талдаумен
қатар, құзыреттерге сұраныс та зерттеліп жатыр. Электронды еңбек биржасы
(enbek.kz) жұсыс істейді, бұнда 58 мың жұмыс берушіден 37 мыңнан астам бос
жұмыс орны туралы деректер жарияланған.
Қазақстанда дуалды оқыту жүйесі арқылы жұмыс берушілер мен ТжКБ
жүйесінің арасындағы өзара әрекеттесу белсенді дамуда. ЕО елдерінде ТжКБ
оқу орындары жұмыс берушілермен ТжКБ кадрларын даярлауда белсенді
ынтымақтастық жасасады. Халықаралық тәжірибеге сүйене отырып, Қазақстанда
әлемде ең тиімді модельдердің бірі болып танылған оқытудың неміс моделі
белсенді енгізілуде. Дуалды оқыту ТжКБ оқу орындары мен жұмыс берушілердің
арасында тығыз қарым-қатынасты орнатуға мүмкіндік берді. Бүгінгі күні дуалды
оқыту 3 055 кәсіпорынның қатысуымен 460 колледжде енгізілді. Осы оқыту жүйесі
шеңберінде 80 мамандық пен 165 біліктілік бойынша білім алатын студенттердің
қамтылуы 31 607 адамды құрайды. БҒДМБ аясында технологиялық және
ауылшаруашылық мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі
қағидаттарын енгізген колледждерге мониторинг жасалады. 2017 ж. бұл
көрсеткіш жоспарлы мәніне жетіп, 70%-ды құрады. Осылайша,
614 колледждің 432-сі техникалық, технологиялық және ауылшаруашылық
мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі қағидаттарын енгізді.
Дуалды оқытуды дамыту үшін нормативтік-құқықтық база құрылды.
2 заңнамалық актіге және 17 НҚА-ге өзгерістер мен толықтырулар енгізілді.
Ұғымдық аппарат, мүдделі тараптардың құзыреттері, дуалды оқыту процесін
ұйымдастыру тетігі, өндірістік тәжірибеге бөлінетін оқу уақытының мөлшерін
анықтау заңнамалық тұрғыдан бекітілді. Дуалды оқытуды ұйымдастыру
қағидалары
бұл
процестің
барлық
қатысушыларының
қызметін,
келісімшарттарды жасасу тәртібін және оқу үшін төлемақыларды өтеуді реттейді.
ТжКБ МББС оқу уақытының мөлшерін 80%-ға дейін өзгерту қарастырылған.
ҚР «Білім туралы» Заңына тәлімгерлер мен кәсіпорындардың оқу орны ретінде
қатысуын реттейтін нормаларды енгізу бойынша жұмыс жалғасып жатыр.
Қазақстанда «Атамекен» ҰКП ТжКБ жүйесін дамытудағы рөлі артып келеді.
Қазақстанда соңғы жылдары жұмыс берушілердің ТжКБ саясатын әзірлеуге
қатысу деңгейі едәуір артты. «Атамекен» ҰКП негізгі серіктес болып табылады.
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«Атамекен» ҰКП-ның едәуір ресурстары бар, өйткені Палатаға мүше болу шағын
үшін де, орта бизнес үшін міндетті. Палата ұлттық және өңірлік деңгейлерде
ұсынылған. «Атамекен» ҰКП ТжКБ оқу орындарында дуалды оқытуды енгізуде
маңызды рөл атқарады. Ұлттық палатаның көмегімен дуалды оқытудың
институционалдық құрылымы дамып отыр. Кәсіпорындар жанында мамандарды
қайта даярлауға арналған 95 оқу және ресурс орталығы құрылды;
85 келісімшарттың негізінде 10 салалық қауымдастық пен колледждердің
арасында қамқорлық институты ұйымдастырылды. 2 Консорциум жұмыс істейді:
1) Сервис және қызмет көрсету саласының кәсіпкерлер қауымдастығы мен
Қызылорда индустриялық-техникалық колледждің арасында, 2) «Казфосфат»
ЖШС мен Тараз химиялық-технологиялық колледждің арасында. 7 салалық
кластер мен 21 сертификаттау орталығы жұмыс істейді, тәлімгерлер пулы
құрылды. Келесі жылдан бастап құзыреттілік орталықтары жұмыс істейтін болады.
Кәсіптік стандарттарын әзірлеу және бекіту жұмыс берушілердің қолына
берілді. 2016 жылдан бастап Еңбек кодексіне өзгерістер енгізілді (117-бап), бұнда
Ұлттық біліктілік жүйесінің барлық құрамдас бөліктерін әзірлеуге жауапты
органдар анықталды. Еңбек кодексінің жаңартылған нормаларына сәйкес кәсіптік
стандарттарды әзірлеу функциялары (салалық біліктілік шеңбері негізінде) жұмыс
берушілердің бірлестіктеріне берілді. ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасының кәсіптік
стандарттары бекітілуде. Кәсіптік стандарттарды әзірлеудің бұл тәсілдері
халықаралық тәжірибеге сай келеді. Озық елдерде ұлттық кәсіптік стандарттарды
әзірлеуде басты рөлді жұмыс берушілер мен кәсіподақтар құрған әртүрлі
қауымдастықтар, сондай-ақ ТжКБ жүйесіндегі жалпы саясатты дамытуға жауапты
мемлекеттік органдар (салалық министрліктер) атқарады. Бұндай ынтымақтастық
еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес келетін ТжКБ кадрларын сапалы
даярлауға жәрдемдеседі. Қазақстанда кәсіптік стандарттарды дамыту ҚР Үкіметі
мен Халықаралық қайта құру және дамыту банкінің арасындағы «Еңбек
дағдыларын дамыту және жұмыс орындарын ынталандыру» жобасы бойынша
серіктестік туралы келісім шеңберінде жалғасып жатыр. «Қайта қарау және
келісу» процестерін қоса алғандағы Кәсіптік стандарттарды жетілдіру
1.1-қосымша құрамдауышының шеңберінде шамамен 550 кәсіптік стандартты
әзірлеу жоспарлануда.
Қазақстанда қолданбалы бакалавриат енгізілуде. ТжКБ жүйесін дамыту
еліміздің колледждерінде қолданбалы бакалавриатты енгізу бағыттарының бірі
болып табылады. Қолданбалы бакалавриатты енгізу кәсіптік білім беру жүйесінде
жұмысқа
орналасуға
бағдарланған
мамандарды
даярлау
ретінде
қарастырылады. Қолданбалы бакалавриаттың төрт жылдық бағдарламасы
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бойынша білім алған студенттер жоғары білім деңгейіндегі теориялық
дайындықпен білікті тәжірибешілер болады деп болжанады.
Оқу әдебиеті мен оқу-әдістемелік құралдарды әзірлеу бойынша жұмыс
жалғасуда. ТжКБ ұйымдарын өндірістегі технологиялық процестердің даму
перспективаларын ескере отырып, оқу-әдістемелік жағынан қамтамасыз ету үшін
2016-2017 жж. қазіргі заманғы шетелдік оқу әдебиеті мен оқу құралдарының 500
бірлігі аударылып, басылып шығарылды.
Қазақстанның WorldSkills халықаралық қозғалысына қосылуы халықаралық
стандарттарды енгізуге серпіліс берді. WorldSkills халықаралық қозғалысының
негізгі міндеті техникалық және кәсіптік білім беруді дамыту, сондай-ақ бүкіл
әлемде жұмысшы мамандықтардың беделін арттыру болып табылады.
WorldSkills қозғалысы бизнеспен, индустриямен және өнеркәсіппен тығыз қарымқатынас жасау арқылы жастардың кәсіптік шеберлігін арттыруға және жетілдіруге
бағытталған. WorldSkills келешектің дағдыларын дамытудағы негізгі трендтерді
анықтайды, заманауи және озық технологиялар мен құрал-жабдықтарға
қолжетімділік береді. Қазақстан WorldSkills Қауымдастығының 70-ші қатысушы
елі болып, бұл қозғалысқа 2014 ж. қосылды. Жоба іске асырылған үш жылда оң
тенденциялар байқалды. Жобаға қатысушы колледждердің саны артты, ұлттық
және халықаралық чемпионаттардың құзыреттер тізімі кеңейді. WorldSkills
стандарттары ТжКБ білім беру бағдарламаларын әзірлеген кезде негіз бола
алады.
«ИИДМБ-2 арналған 10 колледж» жобасы аясындағы «Кәсіпқор» Холдингінің
10 базалық колледжінің қызметі. 2017 ж. қыркүйектен бастап мемлекеттік білім
беру тапсырысы бойынша 10 базалық колледжге 872 студент қабылданды.
Енгізілген білім беру бағдарламалары бойынша базалық колледждердің алғашқы
түлектері 2018 ж. күтілуде. Базалық колледждерге бөлінген мемлекеттік
тапсырысқа сәйкес келесі мамандықтар бойынша 4 жаңа білім беру
бағдарламасы енгізілді: «Бағдарламалау», «Икемді автоматтық желілер»,
«Фермерлік іс», «Автоматтандыру және басқару». Колледждерде 1 312 ИПҚ
жұмыс істейді, соның ішінде 626 адам жоғары және бірінші санатты. 2016 ж.
«Кәсіпқор» Холдингі «ТжКБ жүйесінің жаңа формациялы педагогы» курсын
әзірледі және енгізді. Жаңа бағдарламалар бойынша 2016 ж. 17 басшы, 209 ИПҚ
және 47 штаттан тыс жаттықтырушы біліктілігін арттырды. 2017 ж. 9 басшы және
322 ИПҚ оқудан өтті. 10 базалық колледждің 55 штаттан тыс жаттықтырушысы
даярланды. Үш базалық колледж (Теміртау жоғары политехникалық колледжі,
Қостанай жоғары политехникалық колледжі және Көкшетау қаласының Жоғары
колледжі) ЭКСПО-2017 шеңберінде Esedu колледжімен (Финляндия) ТжКБ
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саласындағы мәселелер бойынша ынтымақтастық туралы Меморандумға қол
қойды.
ТжКБ жүйесінің инфрақұрылымын дамыту
Материалдық-техникалық жабдықтауды жаңарту ТжКБ жүйесінде әлі де өзекті
мәселе болып қалып отыр. Колледждердің материалдық-техникалық
жабдықталуы студенттердің тәжірибелік дағдыларын қалыптастыруда басты рөл
атқарады. 2017 ж. колледждердің МТБ-сын қаржыландыру 1 504 144,2 мың
теңгені құрады, бұл 2016 ж. көрсеткіштен 2,3 есе артық (644 284,8 мың тг.).
Колледждердің материалдық-техникалық жабдықталуы бойынша деректердің
салыстырмалы талдауы өткен жылмен салыстырғанда колледждердің оқу
кабинеттерінің, зертханаларының, шеберханаларының, оқу полигондары саны
артуының оң динамикасын көрсетті (2.2.4-кесте).
2.2.4-КЕСТЕ. Колледждердің МТБ-ның жабдықталуы, бірл.
Өңір
ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
ШҚО
Астана қ.
Алматы қ.

Оқу кабинеттері
2016
19869
1 008
1 022
1 593
664
639
1 132
1 645
907
883
712
2 870
1 076
599
1710
777
2040

2017
21 835
1 149
1 052
1 637
749
792
1 300
1 878
1 010
1 037
733
3 109
1 100
593
1 692
844
2 507

Зертханалар
2016
3476
180
155
261
100
125
189
247
241
182
99
481
231
114
319
130
364

2017
3 650
185
198
258
100
122
191
263
260
198
103
488
243
112
322
140
425

Шеберханалар

Оқу
полигондары

2016
2 478
143
135
217
85
113
158
227
136
95
75
287
162
97
262
92
166

2016
275
18
16
20
15
21
7
24
10
17
12
31
17
15
24
8
19

2017
2 589
152
135
216
107
116
159
240
134
96
76
345
172
93
249
98
173

2017
289
15
20
23
13
18
9
40
11
17
12
30
13
15
26
8
18

Оқу
шаруашылықтары
2016 2017
184
167
9
10
8
5
9
9
1
3
7
7
5
5
28
38
6
8
28
7
18
18
36
27
7
6
9
9
12
14
0
0
1
1

Дереккөз: ҰБДҚ

ТжКБ оқу орындарын зертханалармен жабдықтау көрсеткішінің едәуір артуы
Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай және Павлодар облыстарында, шеберханалармен Атырау, Қарағанды облыстарында және ОҚО-да байқалды. Колледждердің
МТБ-сын дамытуға жыл сайын қаржыландыру бөлінуіне қарамастан,
зертханалардың 28%-ы және шеберханалардың 33%-ы әлі де заманауи өндірістік
құрал-жабдықтармен жабдықтауды талап етеді. Колледждердің физикалық және
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моральдік тұрғыдан ескірген МТБ-сы Қазақстанның WorldSkills халықаралық
жарысында төмен позицияларда болу себептерінің бірі болып табылады.
Ауылдық колледждердің жабдықталу деңгейі, қалалық колледждерге
қарағанда, анағұрлым төмен. Ауылдық және қалалық колледждердің заманауи
оқыту құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етілуін талдау ауылдық жерде
орналасқан колледждердің төмен жабдықталу деңгейін көрсетті. Ауылдық
колледждер зертханаларының 55%-ы және шеберханаларының 49%-ы МТБ
жабдықтауды талап етеді. Бұл ретте, қалалық колледждерде бұл қажеттілік
сәйкесінше 21% және 29% құрайды (2.2.5-кесте).
2.2.5-КЕСТЕ. Колледждердің қала/ауыл тұрғысынан
МТБ-мен жабдықталуы, бірл.
Барлық
колледждер

Зертханалар,
бірл.

649
175

2970
680

Қала
Ауыл

МТБ
жабдықтауды
талап ететін
629
377

Шеберханалар,
бірл.
2075
514

МТБ
жабдықтауды
талап ететін
601
252

Дереккөз: ҰБДҚ

Осылайша, жабдықтау екпінінің қалалық колледждерге қарай ауысуы байқалды.
Ауылдық колледждердің жабдықталу деңгейі студенттердің тәжірибелік
дағдыларын дамыту үшін әлі де жеткіліксіз.
Колледждердің компьютерлік техникамен жабдықталуы жақсарды. 2017 ж.
еліміздің колледждерінде бір компьютерге шаққандағы студенттердің саны
азайып, 8 адамды құрады (2016 ж. - 9 адам). компьютерлердің ең көп
жетіспеушілігі Жамбыл және Маңғыстау облыстарында байқалды (2.2.6-кесте).
2.2.6-КЕСТЕ. 1 компьютерге шаққандағы студенттердің саны, адам
Өңір
ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
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Студенттердің
барлығы
489 198
21 312
27 479
33 025
16 928
19 038
26 859
40 075
22 886
22 452
21 756
74 160
20 674
12 238

Бір студентке шаққандағы компьютер саны
8
7
11
7
9
6
12
5
8
11
12
11
5
9
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ШҚО
Астана қ.
Алматы қ.

33 724
26 065
64 730

7
7
9

Дереккөз: ҰБДҚ

Студенттерді жатақханалармен толық қамтамасыз ету мәселесі әлі де өзекті
болып отыр. ТжКБ қолжетімділігі шарттарының бірі студенттердің
жатақханалармен қамтамасыз етілуі болып табылады. 2017 ж. 824 колледжден
тек 375-інде ғана 84 091 орындық жобалық қуаты бар жатақханалар болды.
Жалпы алғанда, соңғы үш жылда студенттердің жатақханалармен қамтамасыз
етілу көрсеткішінің шамалы өсімі байқалды, 2017 ж. ол 79%-ды құрады
(2015 ж. - 73%, 2016 ж. - 73%). Сөйте тұра, ТжКБ колледждерінде білім алатын
студенттердің 21%-ы жатақханалардағы орындармен қамтамасыз етілмеді.
Өңірлер тұрғысынан деректерді салыстыру жатақханалармен қамтамасыз етілген
студенттер үлесінің Атырау (+10%) және Павлодар (+21) облыстарында едәуір
артқанын көрсетті. Бұл көрсеткіштің едәуір төмендеуі Маңғыстау (–18%), Ақтөбе
(–12%) және Ақмола (–11%) облыстарында тіркелді. Жатақханалармен
қамтамасыз етілген студенттердің ең төменгі үлесі Атырау облысында қалып отыр
(2.2.16-сурет).

2.2.16-СУРЕТ
ТжКБ студенттерінің жатақханалармен қамтамасыз етілуі, 2017 ж., %
88

85

83

84

83
71

62

72
59

51

83

73

72

71

74
68

57

74
68

60

97

94

90

90

76

70

74

92

74

62
54

53

47
41

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

БҒДМБ-ның ТжКБ студенттерін спорт үйірмелермен қамту бойынша көрсеткіші
орындалды. Сарапшылар үйірмелерге, спорт секцияларына қатысу студенттердің
денсаулығына да, үлгеріміне де оң ықпал ететінін дәлелдеді. Сонымен қатар,
спортпен айналысу жастардың ары қарай жұмысқа орналасуына және олардың
бүкіл өмір бойы жетістікке жетуіне оң әсер етеді. Қазақстанда жастар арасында
СӨС насихаттауға және түсіндіруге көп назар аударылады. СӨС қалыптастыру
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БҒДМБ-да, сондай-ақ «Рухани жаңғыру» бағдарламасында бекітілген. БҒДМБ
шеңберінде дене шынықтыру үйірмелерін, соның ішінде спорт секцияларының
желісін дамыту және нығайту бойынша шаралар қарастырылған. Екі көрсеткіш
анықталды: қоғамдық маңызы бар қызметке тартылған ТжКБ ұйымдарында білім
алатын студенттердің үлесі және спорт секциялармен қамтылған ТжКБ білім
алушыларының үлесі. 2017 ж. екі көрсеткішке де қол жеткізілді. ТжКБ күндізгі оқу
нысанының 426 417 студентінен 179 941, немесе 42%-ы, қоғамдық маңызы бар
қызметке қамтылған. Спорт секциялармен күндізгі оқу нысанының 254 526
студенті (60%) тартылған. Өңірлер тұрғысынан колледж студенттерін спорт
секциялармен ең жоғары қамтылуы Ақмола, Қызылорда, Павлодар және Ақтөбе
облыстарында байқалды. Ең төмен көрсеткіш БҚО және Астана қаласында
тіркелді (2.2.17-сурет).
2.2.17-СУРЕТ
Студенттерді спорт секцияларымен қамту, 2017 ж., %
74

77

74
61

60

71

75

74
65

59
47

45

49

52

45

42

Дереккөз: ҰБДҚ

ТжКБ жүйесін қаржыландыру жыл сайын артып келеді. Жалпы алғанда, соңғы
үш жылда ТжКБ жүйесіне жұмсалатын мемлекеттік шығыстардың артуы
байқалды. Қаржыландырудың басым бөлігі жергілікті бюджетке тиесілі. 2017 ж.
жергілікті бюджеттен ТжКБ жүйесіне 97 139 млн теңге бөлінді, бұл 2016 ж.
қарағанда 17 864 млн артық. РБ-ден жұмсалатын шығыстардың азаюы байқалды
(–12 457 млн тг.). 2017 ж. алғанда РБ шығыстары 6 431 млн теңгені құрады.Бір
студентке жұмсалатын орташа құны 380 мың теңгені құрады.
ТжКБ колледж студенттерінің ауру-сырқауы. ТжКБ жүйесінің типтік жас санаты
15-24 жастағы адамдар болып табылады. ЖОО және колледж студенттерінің
арасында кең таралған аурулардың бірі АІЖ аурулары болып табылады. Бұл
аурулар, біріншіден, дұрыс тамақтанбаумен, оқу жүктемесімен және жалпы
алғанда, студенттердің өмір салтымен байланысты. Қарқынды оқу жүктемесі
кезінде көру қабілетінің әртүрлі бұзылуылары да пайда болады. Сондықтан көз
аурулары 15-18 жаста кең таралған. Жүріс-тұрысы аз өмір салты, физикалық
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жүктеменің болмауы, сондай-ақ ТжКБ үшін типтік жастағы қисық дене мүсіні
сколиоз ауруына әкелуі мүмкін. Осылайша, колледждерде денсаулық сақтау білім
беру ортасын қалыптастыру ТжКБ міндеттерінің бірі болуы тиіс.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Жайлы оқу ортасы ЖОО тандауға едәуір ықпал етеді. ЖОО-лар контингентінің
көбін құрайтын күндізгі бөлім студенттері үшін ҚР-да - 76,2% тиісті
инфрақұрылымы бар университет ғимараты екінші үйлеріне айналды.
Қазақстанның халықаралық жоғары білім кеңістігіне кіруімен «университет
кампусы» термині қолданысқа ене бастады. Кампустың толық түсініктемесі - білім
алып жатқан жастардың академиялық, әлеуметтік және рухани дамуы үшін
қажетті жағдай жасалған университеттің оқшауланған аумағы. 18-ғасырда
Принстон университетінің 2 км2 ауданды қалашығы алғаш рет «кампус» деп
аталды. Оның аумағында үйреншікті инфрақұрылыммен қатар театр, музей,
кафетерийлер, фитнес-орталық, кітаптар және кәдесыйлар дүкені, мемориалдық
кешен, рекреациялық аймақ және басқа да маңызды нысандар жұмыс істейді.
Университет аумағының кампустың осындай түсігінің сипаттамасына сай келуін
Ұлыбритания университеттері ректорлары қауымдастығының студенттердің
университет таңдаған кездегі қалаулары туралы зерттеуі дәлел болады. 2015 ж.
зерттеуге 2 мың студент қатысқан. Сауалнамаға қатысқандардың шамамен
70%-ы ЖОО-ны таңдау себебі ретінде екінші және үшінші болып (мамандықтан
және білім беру бағдарламасынан кейін), ЖОО-ның орналасқан жерін және оқу
жағдайларын/ортасын көрсетті. Бұл себептер студенттер үшін ЖОО беделінен де
маңыздырақ.108
QS Stars бойынша ЖОО-дағы оқу жағдайы мен ортасының құрамдас бөліктері
Оқу жағдайы мен ортасы университеттерді бүкіл әлем бойынша саралауға жеке
негіз болады. Quacquarelli Symonds Британ консалтинг компаниясы 2014 ж. бері
университеттердің жыл сайынғы әлемдік рейтингімен қоса QS Stars саралау
жүйесін де жүргізеді (2.2.7-кесте). Бұл жүйеде бүкіл әлем университеттеріне ЖОО-н
таңдау үшін маңызды болып табылатын 8 қосымша және егжей-тегжейлі
индикаторлар бойынша жұлдыздар беріледі. Солардың бірі - «оқу жағдайы мен
ортасы» (facilities). Индикатор өз кезегінде алты басқа субиндикаторға бөлінеді.
QS Stars авторларының пікірінше, бұл индикатор талапкерлерге осы нақты
университетте қандай тәжірибеге сүйене алатындарын түсінуге мүмкіндік
береді.109

108
109

https://www.timeshighereducation.com/news/facilities-key-students-university-choice
https://www.topuniversities.com/qs-stars/qs-stars/rating-universities-facilities-qs-stars
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2.2.7-КЕСТЕ. «Оқу жағдайы мен ортасы» (facilities) индикаторы бойынша
QS Stars рейтингінің субиндикаторлары, 2017-2018 жж.
Субиндикатор

Балл

Спортпен айналысуға арналған жағдай

20

Медициналық күтімге қажет жағдай
Студенттік бірлестіктер
Жатақханалар
Цифрлық инфрақұрылым
Кітапхана

10
10
20
20
20

Дереккөз: QS World University Rankings

«Оқу жағдайы мен ортасы» индикаторы бойынша QS Stars рейтингіне
қазақстандық төрт ЖОО кірді. Рейтингте ең жоғары орынды әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті иеленді (5 жұлдыздан 4). Содан кейін Д. Серікбаев
атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті (3 жұлдыз),
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті және Қазақ мемлекеттік
қыздар педагогикалық университеті (2 жұлдыздан) орналасты. QS Stars -ЖОО-ның
мықты және әлсіз тұстарының «аудиті», сол себепті QS Stars рейтингінде аталған
ЖОО-лар QS WUR әлем университеттерінің жалпы рейтингінде болмауы да
мүмкін. Осылайша, ҚазҰУ-дан басқа үш ЖОО QS WUR-да жоқ (2.2.8-кесте).110
2.2.8-КЕСТЕ. Қазақстандық ЖОО-дың QS әлем университеттері
рейтингіндегі позициялары, 2017-2018 жж.
QS WUR 2018
рейтингіндегі орын

ЖОО атауы

236

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан
мемлекеттік техникалық университет
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
университеті
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық
университеті

Аталмады
Аталмады
Аталмады

QS Stars бағасы:
оқу ортасы мен
жағдайлары





Дереккөз: QS World University Rankings

Жақсы университет студенттерге спортпен айналысуға жағдай жасайды.
QS Stars-да «оқу жағдайы мен ортасы» индикаторы шеңберінде спортпен
айналысуға жасалған жағдай бассейннің, спорт залының, жүгіру жолдарының,
стадионның және тиісті персоналдың болуы сияқты құрамдастармен бағаланады.
Қазақстанда студенттік спорт саласы біртіндеп дамып келеді (2.2.4-кірістірме).
ЖОО-лардың 54%-ында спорт клубтары жұмыс істейді. Спорт секцияларына
баратын студенттерді қамту 56%-ды немесе 278,6 мың адамды құрайды.111

110
111
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2.3-тармақшасын қараңыз
http://egov.kz/cms/ru/law/list/U1600000168
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2.2.4-КІРІСТІРМЕ
Ұлттық студенттік лига
2014 ж. студент жастардың арасында салауатты өмір салтын насихаттау және оларды жаппай
спортқа тарту үшін ҚР БҒМ бастамасымен құрылды. Студент жастар арасында футзал аса
танымал спорт түрі болып табылады. 2017 ж. ҰСЛ-да футзалға Қазақстанның 16 өңірінен 70
астам ЖОО қатысты. Футзалдан ҰСЛ 25 жастан аспаған бозбалалар мен бойжеткендер
арасында өткізіледі. Студенттердің арасында футзалды қарқынды дамуы ҰСЛ-дың 2018 ж.
студенттер арасында өткізілетін футзал бойынша Чемпионаттың ұйымдастыру комитетінің
құрамына қосылуына ықпал етті.
Дереккөз: Ұлттық студенттік лига

Универсиада-2017-де қазақстандық спортшы студенттер алғаш рет әртүрлі 36
медаль алып, 26-орыннан екінші орынға ие болды (бірінші - Ресей).
Қазақстанды 250 қатысушы, соның ішінде 171 спортшы студент,
65 жаттықтырушы мен 14 штаб мүшесінен құралған команда көрсетті.
2.2.18-СУРЕТ
Алматы қ. Универсиада-2017

Дереккөз: sports.kz

Командамыздың жақсы нәтижелерге қол жеткізуіне БҒДМБ аясында іске
асырылған бірқатар дайындық шаралар әсер етті, атап айтқанда: қысқы спорттың
12 түрінен 26 оқу-жаттықтыру жиынының өткізілуі, студенттік құраманы спорттық
киім-кешекпен қамтамасыз ету және т.б. Нәтижесінде Қазақ спорт және туризм
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академиясы, Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ, Ш. Уәлиханов атындағы
КМУ, М. Әуезов атындағы ОҚМУ, А. Байтұрсынов атындағы ҚМУ, М. Қозыбаев
атындағы СҚМУ, ҚБТУ, Қазтұтынуодағы ҚЭУ, Қостанай әлеуметтік-техникалық
университетінің, БҚЗТУ студенттері жарыс жеңімпаздары атанды.
2.2.9-КЕСТЕ. Универсиада-2017 жеңімпаздары
Спортшы студент
Алина Райкова
Галина Вишневская
Галина Вишневская
Иван Люфт
Анна Шевченко
Олжас Климин
Денис Тен
Юлия Галышева
Дмитрий Рейхерд

Спорт түрі
Биатлон (жеке жарыс, 15 километр)
Биатлон (спринт, 7,5 километр)
Биатлон (масс-старт, 12,5 километр)
Шаңғы жарысы(спринт)

Юлия Галышева

Фристайл (параллель могул)

Дмитрий Рейхерд
Жанбота Алдабергенова
Бағлан Инкарбек

Фристайл (параллель могул)

Шаңғы жарысы (спринт, командалық жарыс)
Мәнерлеп сырғанау (ердің жеке сырғанауы)
Фристайл (могул)
Фристайл (могул)

Фристайл (акробатика, командалық жарыс)

Дереккөз: Vesti.kz112

Спорт пен салауатты өмір салтын насихаттау мақсатында Универсиада
шеңберінде 2017 ж. 3 және 4 ақпан аралығында Қазақ спорт және туризм
академиясы базасында ғылыми конференция өткізілді. Конференцияға
45 мемлекеттен 250-ден астам өкіл қатысты.113
Студенттерге тиісті медициналық қызмет көрсету - ЖОО-да оқытудың маңызды
шарты болып саналады. Студентке ЖОО-да оқу кезінде медицина маманының
көмегі бірнеше рет керек болуы мүмкін. QS Stars-та университетке «медициналық
жағдайлар» индикаторы бойынша кампустың аумағында медициналық
орталықтың болуы үшін балдар беріледі. Әрбір 3 мың студентке штаттық дәрігер
немесе медициналық мейірбике жұмыс істейтін ЖОО-ларға ең жоғары балдар
беріледі. ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес білім беру ұйымдарында (оларға ЖОО
да жатады) аурулардың алдын алу, білім алушылардың денсаулығын нығайту,
денесін жетілдіру, салауатты өмір салтын қалыптастыру бойынша қажетті
шаралар қамтамасыз етіледі. Егер студент жастардың денсаулығын қарастырар
болсақ, «Аман-саулық» қорының зерттеуіне жүгінуге болады.114 Мысалы, Алматы
қаласындағы студенттердің көбі тағамнан уланудың және асқазан-ішек
ауруларының тәуекел аумағында тұрғаны анықталды. Осылайша, сауалнамаға
112

http://vesti.kz/universiada/232030/
БҒДМБ 2017 ж, есебі
114
http://pressclub.kz/2017/01/23/faktoryi-riska-sredi-studentov-g-almatyi/
113
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қатысқандардың 74%-ы фаст-фудты, ал солардың ішінде 32%-ы күніне бір және
одан да көп рет тұтынады. Жылдам дайындалатын тағамдарды тұтынудың негізгі
себептері ретінде талғам мен сән (58%), уақытты үнемдеу (24%) және арзандық
(18%) аталды. Студенттердің 50%-дан астамы газды сусындарды, энергетиктерді
және құрамында көп қанты бар шәрбаттарды жиі (күніне бір және одан да көп
рет) тұтынады. Студенттердің арасында тамақтану мәселелері жалпы елдегі
жағдайды көрсетеді: әрбір үшінші қазақстандық денесінің артық салмағынан
зардап шегеді.
QS Stars болашақ маманның коммуникативтік, көшбасшылық және басқа да
қасиеттерін қалыптастыруда «студенттік бірлестіктер» индикаторына ерекше
рөл береді. Студенттік бірлестіктер қызығушылықтары, мақсаттары және ойы
ортақ студенттерге кездесуге, бірігуге және жаңа бірдеңе жасауға мүмкіндік
береді. Студенттік бірлестіктерге мүше болу болашақ түлектің CV-ына жақсы
ықпал етеді. Рейтингтік агенттік ең жоғары балдарды ЖОО-да 50 және одан да көп
студенттік бірлестіктер жұмыс істейтіндеріне береді (2.2.5-кірістірме). Қазақстандық
ЖОО-да студенттік бірлестіктердің нысандары - жастар ісі жөніндегі комитет,
студенттік ректорат, студенттік кәсіподақ. Бұл органдар студенттердің білім беру
процесін басқаруға қатысу, әлеуметтік және қоғамдық бастамаларды іске асыру
құқығын жүзеге асырады. Бұл органдардың көшбасшылары ЖОО Ғылыми
кеңесінің мүшелері бола алады және ЖОО-ның басқару қызметіне ұсыныстар
жасай алады. Қазір 112 ЖОО-да (86,1%) студенттік өзін-өзі басқару органдары
жұмыс істейді.
2.2.5-КІРІСТІРМЕ
Назарбаев Университетіндегі студенттік клубтар
Назарбаев Университетінің кампусында 100-ден астам студенттік клуб және зияткерлік даму
саласындағы әртүрлі ұйымдар бар. NU NOMAD студенттік пікірталас клубы 3 тілде пікірталас
жарыстарын өткізеді. Toastmasters NU клубы коммуникациялық және көшбасшылық
қасиеттерді дамытуға жәрдемдеседі. NU Case Club бизнес, консультациялар, мәселелерді
шешу және сыни тұрғыдан ойлау дағдыларын дамытады.
Дереккөз: Назарбаев Университеті

Жатақханалар - QS Stars «оқу жағдайы мен ортасы» индикаторының міндетті
құрамдас бөлігі. Көп елдердің ЖОО-ы тек бірінші курс студенттерін ғана
жатақханадағы орынмен қамтамасыз етеді. Бұл индикатор бойынша QS
рейтингтік агенттіктің ең жоғары балын алу үшін ЖОО жатақханасындағы
қолжетімді бөлмелердің саны бірінші курс студенттерінің санына тең болу керек.
2017 ж. ҚР-да басқа қалалардан келген студенттердің жалпы саны 202 901
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адамды, немесе 41%-ды құрады.115 Бұл кезекте, жатақхана орнына мұқтаж 85 467
студенттің ішінен 68 113 адам жатақханада тұрды. Осылайша, 17 354 адам
жатақханамен қамтамасыз етілмеді (20,3%). 2016 ж. ел бойынша жатақханаға
мұқтаж студенттердің саны 19 499 адамды құраған (22,2%). Алматы және
Қызылорда облыстарындағы студенттер жатақханаға мұқтаж емес. Жатақханаға
мұқтаждардың ең көбі республикалық маңызы бар қалаларда: Астанада 4 974
адам (32,6%), Алматыда 4 704 адам (16,5%). Бұл қалаларда контингенттің
жартысын басқа қаладан келген студенттер құрайды - сәйкесінше 48,8% және
53,6% (2.2.19-сурет).
2.2.19-СУРЕТ
Жатақханаға мұқтаждық, 2017 ж., адам

4 974
300
2 350

171

289

415
805

401

1 347

904

150
0

363

0

181
4 704

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

21-ғасырдағы ЖОО-ның маңызды шарты оның цифрлық жүйеге көшірілуі
болып табылатыны сөзсіз. QS Stars субиндикаторы дәл осылай аталады. Егер
әрбір бес студентке бір компьютер тиесілі болса, әрбір дәрісханада интернетке
қолжетімділік болса немесе сымсыз WI-FІ желісі спорт залынан, парктен басқа
кампус ауданының 90%-ында қамтамасыз етілсе, университетке осы индикатор
бойынша максималды балдар беріледі. 2017 ж. еліміздің ЖОО-на 2001-2002 жж.

115
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Елбасы Н.Ә.Назарбаевтың бес әлеуметтік бастамасы, Қаржы орталығы, 2018 ж.
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дүниеге келген балалар оқуға келді. Штраус және Хоув116 ұрпақтар теориясына
сәйкес, Z буыны Интернет, әлеуметтік желілер және мобильді технологиялары
бар әлемде дүниеге келді. Олар үшін Интернетке қолжетімділік бағалы дүние
емес, жай ғана қалыпты жағдайға айналды. Z буынының сұрауларына жауап бере
отырып, ЖОО-лар идеологиялық сипатты қайта құрумен қатар, өз қызметін
цифрлық жүйеге барынша көшірулері керек. Қазақстан ЖОО-ларында оқу
процесінде пайдаланылатын компьютерлер саны - 83 379 бірлік. Әрбір алты
студентке бір компьютерден. Компьютерлердің белгіленген санының
нормасынан аздығы СҚО-да ғана байқалды, бұнда коэффициент 1:3,5-ке тең. Ел
бойынша компьютерлердің жалпы санынан 71 580 (86%) компьютер Интернетке
қосылған. ЖОО-да интерактивті құрал-жабдықтардың 5 082 жиынтығы бар.117
Жоғары білімді цифрлық жүйеге көшіру білімнің толық қолжетімділігін,
мобильділігін және ашықтығын қамтамасыз етуге негізделген. Студенттердің
сынақ кітапшалары, сабақ кестесі және үй тапсырмалары цифрлық форматқа
көшірілді. Барлық ғылыми гранттарға өтініш беру процедурасы, есептерді
қабылдау, мақалаларға есеп жүргізу, электронды мекенжай қоры цифрлық
жүйеге көшірілді.118 БҒМ ЖОО-ға қабылдау, жатақханадан орын беру қызметін
дигитализациялауды жоспарлауда.
Интернеттің кең таралуына қарамастан, кітапхана ЖОО инфрақұрылымының
маңызды элементі болған және болып қала береді. Кітапхана - бірегей орын,
студенттердің басым бөлігі оқуларының көп бөлігін осында өткізеді, өз бетінше
жұмыс істеуге үйренеді және өздерінің дайындық бағытына қызығушылығын
арттырады. Сондықтан кітапханаға жұмсалатын инвестициялар ЖОО-ның даму
және бәсекеге қабілеттілік көрсеткіші болып саналады. QS рейтингтік агенттік
ЖОО бір жылда бір студент үшін кітапхана қорына $250 инвестиция салған
жағдайда, максималды балл береді. Бұл критерий бойынша ең жоғары балл
алудың басқа тәсілі - бір студенттің жаңа кітапхана каталогында кем дегенде үш
жазбасының болуы. Қазақстанда барлық ЖОО-дың кітапханасы бар. Олардың
кітап қоры - 78,8 млн. дана, жылына 1,2 млн. кітап түседі.
ҚР жоғары білім мазмұнының мәселелері
2017 ж. жоғары білім мазмұнының маңыздырақ мәселелері ЖОО-лардың
академиялық және басқару дербестігін кезең-кезеңімен кеңейтуі мен кадрларды
ИИДМБ аясында және үш тілде даярлау болды.

116

https://newtonew.com/science/x-y-z-teorii-pokoleniy-v-rossii
ҚР ҰЭМ СК, 2017
118
ҚР Білім және ғылым министрі Е.Сағадиевтің Парламент Мәжілісінде өткен үкіметтік сағатта білім беруді
цифрлық жүйеге көшіру жөніндегі нәтижелер және жоспарлар туралы сөйлеген сөзі
117
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QS WUR рейтингіне кіретін әлем университеттері өз қызметтерінің кеңейтілген
дербестігіне ие. Бұған дейін аталған академиялық артықшылықтармен қатар,
дербестіктің жоғары деңгейі ЖОО-ларға ӘБП/ОПҚ іріктеу критерийлерін
белгілеуге, олардың мансаптық мүмкіндіктерін анықтауға, несие алуға,
министрлік келісімінсіз мүлікті басқаруға, профицитті сақтауға, оқу ақысын
анықтауға, ЖОО ректорын сайлауға/қызметінен босатуға, оның құзыреттерін
анықтауға және т.б. мүмкіндік береді.
2.2.6-КІРІСТІРМЕ
ЖОО-лардың дербестігін кеңейтудің өзектілігі
Алдағы жылдардың басты трендтерінің бірі - «адамсыз экономикаға» өту, бұл кезде ескілікке
негізделген операциялардың көбін машиналар орындайтын болады. Мысалы, роботтар
адамдарға қарағанда тауарларды тасымалдауды немесе соңғы бұйымдарды жинауды
анағұрлым тиімді іске асырады. Ал жасанды интеллект қазірдің өзінде-ақ нақты медициналық
диагноздарды қоя алады немесе қонақүйлер мен әуе тасымалдарының анағұрлым жақсы
нұсқаларын табу қызметтерін көрсете алады. Бұдан былай сұранысқа ие құзыреттердің тізімі
жиі жаңаратын болады. Бұрын жаңа мамандық 20-30 жылда бір рет пайда болса, қазір әрбір
3-5 жылда пайда болып жатыр. Білім беру жүйесінің жаңа сұраныстарға жылдам жауап бере
алуы, оқудың мазмұнын өз бетінше анықтауы, мамандарды 5 жыл емес, 5 айда оқытып
шығаруы елдің бәсекеге қабілеттілігінің шартына айнала бастады. Жоғары білім жүйесі
дамыған елдерде (АҚШ, Ұлыбритания, Ирландия және т.б.) ЖОО-лар білім беру
бағдарламаларының мазмұнын, ЖОО-ға қабылдау критерийлерін, оқудың жалпы ұзақтығын
өз бетінше анықтайды, сапаны қамтамасыз ететін тетіктерді және провайдерлерді таңдайды,
академиялық құрылымдық бөлімшелер құрады және тағы басқа. ЖОО-лардың дербестігі
жоғары білім массалылығы дәуірінде ерекше маңызды. Бұл кезде ЖОО-да «өзінің» және
шетелдік студенттері үшін бәсекелестігі басталады. Ал потенциалды студент салыстырмалы
тұрғыдан оқу ақысы мен мерзімі оңтайлы ЖОО-ны таңдайды.

ЭЫДҰ сарапшыларының 2007 ж. ұсыныстарын ескере отырып, Қазақстан ЖООның дербестігін кеңейту бойынша айтарлықтай дайындық жұмысын жүргізді.
Бұл қажеттілік алғаш рет 10 жыл бұрын ЭЫДҰ сарапшыларының талдауында
аталған болатын. Содан бері бұл мәселе мемлекеттік саясат пен ұлттық
зерттеушілердің күн тәртібінен түспеді. 2010 ж. БҒДМБ-да ЖОО-лардың ұйымдық,
академиялық және қаржылық дербестігін арттыру бойынша нақты шаралар
жазылды. Сол уақыттан бастап отандық ЖОО-лар қызметіндегі идеяны жақсарту
бойынша көп жұмыс жасалды. Нақты ілгерілеу ЭЫДҰ сарапшыларының 2017 ж.
Жоғары білім беруге жасаған Елдік шолуында белгіленді.119 ЖОО-лардың білім
беру бағдарламаларының мазмұнын анықтауда академиялық дербестік
бакалавриат деңгейінде 65%-ға дейін, магистратурада 70%-ға дейін,
докторантурада 90%-ға кеңейтілді. Министрлік функцияларын, ректорлардың
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ЭЫДҰ Жоғары білім беру саясатына кейінгі шолуы, 2017 ж.
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ЖОО-ы мен қоғам алдындағы ашықтығын және есептілігін орталықсыздандыру
кепілдігі ретінде 28 ЖОО-да бақылау кеңестері жұмыс істейді.
2017 ж. Қазақстанның Үкіметі ЖОО-дың академиялық және басқару еркіндігін
кеңейту жөніндегі Заң жобасын қабылдады және оны қарастыруға
ҚР Мәжілісіне жіберді. Заң жобасын қарастыру жөніндегі жұмыс тобына Мәжіліс
депутаты, Әлеуметтік-мәдени даму жөніндегі Палата Комитетінің мүшесі Жамиля
Нұрманбетова жетекшілік етті. Заң жобасына сәйкес, дайындық бағыттары
шеңберінде Ұлттық біліктіліктер өлшемімен байланысатын жаңа білім беру
бағдарламаларын әзірлеу қарастырылды. Бұл ЖОО-ларға оқыту нәтижелері мен
жеке құзыреттері негізінде өздерінің жеке білім беру бағдарламаларын әзірлеуге
мүмкіндік береді.120 Бұл үшін БҒМ жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі
білімді кадрларды даярлау бағыттарының жаңа Жіктеу жобасын әзірледі.
ЖОО-лардың жеке білім беру бағдарламалары мектеп түлектеріне ЖОО-ның
оқыту сапасын көрсетеді. Бұл ЖОО-лар арасында шынайы бәсекелестік тудырады:
оқыту сапасын арттыра алмаған әлсіз ЖОО-лар білім нарығынан кетеді.
Назарбаев Университеті - Қазақстанның жоғары біліміндегі дербестікті іске
асырудың үлгісі. НУ-ға институционалдық дербестік пен академиялық еркіндік
беретін жекелеген заң мен бірегей құқықтық мәртебе берілді. Бұл мәртебе НУ
қамқоршылық кеңесін университетті ҚР БҒМ-дан тәуелсіз басқаратын құрылым
ретінде құруға мүмкіндік берді. НУ-ға аккредитациялық агенттіктер мен ұлттық
органдардан аккредитациялауды және лицензиялауды алу керек емес.
Университет студенттерді қабылдауға қойылатын талаптарды өзі анықтайды. НУ
мемлекеттен қомақты қаржыландыру алады (ЖОО-ның жалпы бюджетінің
92%).121 НУ тәжірибесін бөлісу келесі бағыттар бойынша іске асырылады: ЖОО
топ-менеджментін оқыту, корпоративтік басқару органдарын дамыту және
ректорларды сайлау, ЖОО-ларды коммерциялық білім беру ұйымдарына
трансформаттау.122 2017 ж. НУ тәжірибесі еліміздің 56 ЖОО-на таратылды.123
Еліміздің жетекші ЖОО-сының тәжірибесін тарату мақсатында Жоғары білім беру
көшбасшыларының еуразиялық форумы да жыл сайын өткізіледі. Форум білім
беру
стейкхолдерлеріне
(қазақстандық
және
шетелдік
ЖОО-лар
топ-менеджменті, сарапшылар, ғалымдар, ОПҚ, студенттер, жұмыс берушілер)
арналған ірі диалогтік алаң болып табылады.
«100 нақты қадам» Ұлт жоспарының 79-қадамын орындау үшін үш тілде
оқытуды енгізу жұмыстары жүргізілуде. Үш тілде оқытуды іске асыру шеңберінде
120

https://primeminister.kz/ru/news/all/14450
https://nu.edu.kz/wp-content/uploads/2017/05/IEP-Report-Final_Ru-Translation.pdf
122
2.5-тармақшасын қараңыз
123
https://www.zakon.kz/4890440-opyt-nazarbaev-universiteta.html
121
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оқыту тілі бойынша бөлініс келесідей болды: оқу пәндерінің 50%-ы оқыту тілінде
(қазақ немесе орыс), 20% - екінші тілде (сәйкесінше орыс немесе қазақ),
30% - ағылшын тілінде. 2017 ж. 76 ЖОО-да барлық дайындық бағыттары бойынша
2,5 мың арнайы топта 30 мың студент үш тілде оқудан өтті (2.2.20-сурет). 124
2.2.20-СУРЕТ
Кадрларды үш тілде даярлау, 2015, 2017 жж., бірл./адам
76
30 000
42
18 006
2 393

2 500

2015

2017

Ағылшын тілінде оқытатын бөлімдері бар ЖОО-лар
Арнайы топтар
Студенттер саны

Дереккөз: ҚР БҒМ

2017 ж. БҒДМБ-ның үш тілде оқыту бойынша маңызды шаралары іске
асырылды. Есепті жылы ЖОО 10 білім беру бағдарламасын ағылшын тілінде
енгізді. ЖОО-лардың дайындық бөлімінде ағылшын тілінде оқу үшін 450 орын
бөлінді. Бағдарлама ары қарай ағылшын тілінде оқытуды жалғастыру мақсатында
тілдік дайындық жүргізуді көздейді. «Білім беру» бағыты бойынша ағылшын
тілінде оқу үшін бакалавриатқа 642 адам, бейінді магистратураға 100 адам
қабылданды.125
ИИДМБ назарында индустриялық экономика кадрларын даярлау мәселесі тұр.
2017 ж. 11 базалық ЖОО-да ИИДМБ негізгі бағыттары бойынша 47 зертхана
құрылды (2.2.10-кесте). Бұл зертханаларда студенттер мен магистранттар ғылыми
зерттеулер өткізеді, олардың нәтижелері дипломдық жұмыстар мен магистрлік
диссертацияларды жазғанда пайдаланылады; негізгі және бейінді пәндер
бойынша сабақтар өткізіледі.
2.2.10-КЕСТЕ. ИИДМБ негізгі бағыттары бойынша
11 базалық ЖОО зертханалар туралы мәліметтер, 2017 ж.
№

ЖОО

Зертхана
саны

1

Л.Н.Гумилев атындағы
ЕҰУ

4

124

125
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Зертхана атауы
Шағын космостық аппараттар зертханасы,
құрылыс материалдары мен жабдықтары

https://primeminister.kz/ru/news/all/novoe-kachestvo-obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-plani-na-2018-god
БҒДМБ 2017 ж. есебі
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2

Әл-Фараби атындағы
ҚазҰУ

4

3

Сәтпаев атындағы
ҚазҰИТУ

5

4

ҚазҰАУ

4

5

Д.Серікбаев атындағы
ШҚМТУ

4

6

ҚарМТУ

4

7

М.Әуезов атындағы
ОҚМУ

6

зертханасы, робототехникалық құрылғылар
мен жинақтаушылардың кіріс бақылауының
тәжірибелі өндірісінің зертханалық кешені,
бетон және темірбетон бұйымдар мен
құрамалар зертханасы
Өнеркәсіпке және аграрлық химияға арналған
химикаттарды өндіретін зертхана, ақпаратты
мұрағаттау және тарату зертханасы,
наноматериалтану және индустрияға
арналған жаңа наноматериалдар
технологиясының зертханасы, индустрияға
арналған жасыл энергетика зертханасы
«Машиналарды пайдалану және өнеркәсіптік
кешендерді автоматтандыру» кешенді
зертханасы, машина құрылысындағы
цифрлық технологиялар зертханасы,
химиялық синтез және мұнай өңдеу
зертханасы, электронды құрылғыларды
жобалау және орнату зертханасы, жасыл
энергетика зертханасы
Азық-түлік өнімдерінің технологиясы
зертханасы, азық-түлік өнімдерінің физикалықхимиялық қасиеттерін талдау зертханасы,
табиғи ресурстарды басқару және аграрлық
экологиялық жүйелерді орнықты дамыту
зертханасы, жасыл биотехнологиялар және
жасушалық инженериясы зертханасы
Түрлі-түсті, асыл, сирек кездесетін және
шашыраңқы металдар металлургиясының
зертханасы, машина құрылысы және көліктік
техника зертханасы, минералды және
техногендік шикізатты игеру және қайта өңдеу
инновациялық технологиялары зертханасы,
мехатроника және өндірісті автоматтандыру
зертханасы
Металлургиядағы инновациялық
технологиялар зертханасы, тау ісінің
перспективалық технологиялар зертханасы,
инновациялық дәнекерлеу технологиялары
зертханасы, тау-металлургиялық кешендегі
метан энергетикасы зертханасы
Силикатты материалдар өндірісі зертханасы,
азық-түлік инженериясы және азық-түлік
өнімдерінің қауіпсіздігі зертханасы, көпкешенді
минералды тыңайтқыштар синтезі
зертханасы, керамика, шыны және бетон
зертханасы, ет, балық, жемістерді және
көкөністерді қайта өңдеу технологиялары
зертханасы, органикалық емес қышқылдар
және тұздар технологиялары зертханасы
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8

С.Торайғыров
атындағы ПМУ

4

9

А.Байтұрсынов
атындағы ҚМУ

4

10

С.Сейфуллин
атындағы ҚАТУ

4

11 АМГУ

Барлығы

4

Мұнай өңдеу және нанотехнологиялар
процестерінің зертханасы, металлургияда
технологиялық процестерді компьютерлік
модельдеу және сынақтан өткізу зертханасы,
мұнай өнімдерінің физикалық-химиялық
зертханасы, металлургияның физикалықхимиялық және металлографиялық
зертханасы
Азық-түлік өнімдерін өндіру зертханасы,
машина құрылысы зертханасы, инновациялық
инжиниринг зертханасы, өсімдік
шикізаттарынан алынған өнімдерді талдау
зертханасы
Агроинженерияның ғылыми-тәжірибелік
алаңы, а/ш өнімдерін өңдеу және қайта
өңдеу ғылыми-тәжірибелік алаңы, өсімдік
шаруашылығы өнімдерінің өндірісі ғылымитәжірибелік алаңы, мал шаруашылығы
өнімдерінің өндірісі ғылыми-тәжірибелік
алаңы
Мұнай-химия өнімдерінің өндірісіне арналған
зертхана, ұңғыма өнімдерін жинау және
дайындау зертханасы, виртуалды кен орны
зертханасы, мұнай және мұнай өнімдерін
зерттеу зертханасы
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2017 ж. ИИДМБ бойынша алғаш рет 1 900 магистр оқу бітірді.126 Жұмыс
берушілердің ИИДМБ аясында оқу бітірген түлектердің жұмысқа дайындық
деңгейіне қанағаттануын зерттеудің арқасында түлектердің дайындық деңгейінің
объективті бағасы алынды. Жұмыс берушілердің 98,5%-ы олардың
кәсіпорындарында ИИДМБ түлектері жұмыс істейтінін айтты. Жұмыс берушілер
білім беру бағдарламаларының өндіріс талаптарына сай келетінін айтты. Алайда,
сауалнамаға қатысқан жұмыс берушілердің тек 42,5%-ы ғана ИИДМБ түлектерінің
теориялық және тәжірибелік білімнің жеткілікті деңгейіне ие екенін айтып отыр.
Бұның себебі ИИДМБ ЖОО-ы орналасқан өңірлерде өндірістік базалардың
жеткіліксіздігі. Сауалнамаға қатысқан түлектердің 81%-ы ИИДМБ аясында білім
алу нәтижесінде білім деңгейі едәуір артты деп санайды.127

126

https://bilimdinews.kz/?p=1482
Жұмыс берушілердің ИИДМБ шеңберінде түлектердің жұмысқа дайындық деңгейіне қанағаттығын анықтау
жөніндегі әлеуметтік зерттеу, 2017
127

160

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

Қорытындылар мен ұсыныстар
• ҚР барлық білім деңгейлерінде іске асырылып жатқан мазмұнды
жаңарту дамыған білім беру жүйелерінің әдіснамасына және
философиясына негізделген. Осыған орай 2011 ж. бастап орта білім
беруде БА курстары қайта форматталды, 2016 жылдан бастап
жаңартылған бағдарламалар енгізілді. Колледждер мен ЖОО-да
интерактивті оқыту тәсілдерін кеңінен пайдалану керек, сондай-ақ
студенттерді
даярлау бағдарламаларының психологиялықпедагогикалық және пәндік құрамдас бөліктерін шебер үйлестіру
қажет.
• Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің қарқынды өсуі және халықтың
МДТО-ға жоғары қажеттілігін қанағаттандыру жағдай жасау сапасын
төмендетеді
(балабақшалардың
1/3
бөлігі
бейімделген
ғимараттарда, солардың басым бөлігі ауылдық жерде орналасқан).
Мектепке дейінгі ұйымдарды ашудың хабарландыру тәртібін және
олардың жұмыс істеуіне қойылатын талаптарды өзгерту мүмкіндігін
ескере отырып, МДТО ұйымдарында балаларды ұстаудың және
тәрбиелеудің адекватты деңгейін қамтамасыз ететін тетікті әзірлеу
өзекті мәселе болып табылады (мысалы, ҰБДҚ деректері негізінде
қашықтықтан бақылау).
• Мектептер желісін инфрақұрылымдық жаңарту қарқыны
балалардың туу өсіміне, көші-қон процестеріне, білім беру
нысандарын пайдалану мерзімдерінің аяқталуына үлгермейді
(апаттық мектептер - 0,6%, үш ауысымдық - 1,8%, күрделі жөндеу
қажет ететін - 11,7%). Жекеменшік бизнесті жаңа оқу орындарын
салуға белсендірек тартуды жалғастыру керек.
• Интернет сапасы мен компьютерлік техниканы жаңарту мәселелерін
шешу керек. ШЖМ-нің тек 50%-ы ғана 4 Мбит/с жоғары
жылдамдықты Интернет желісіне қосылған.
• Мектептердің
интерактивті
тақталармен
біркелкі
жабдықталмағандығы байқалды. Ауылдағы әрбір бесінші мектептің
спорт залы жоқ. Спорт залдарының 37,3%-ы стандартты керекжарақтармен жабдықталмаған. Инфрақұрылымдық шешімдерді,
ресурстық және әдіснамалық жаңартуды тездету керек.
• ТжКБ ұйымдарын материалдық-техникалық жабдықтауды жетілдіру
және жатақханалармен қамтамасыз ету - осы білім деңгейінің
тартымдылығын арттыратын маңызды фактор. Колледждердегі
мұқтаж студенттердің 21%-ы жатақханалармен қамтамасыз
етілмеген.
• ҚР ДСМ деректері бойынша, студенттер АІЖ ауруларына жиірек
шалдығады. Студенттердің дұрыс тамақтану мәселелерінің салдары
ЖОО бітіргеннен кейінгі ауруларына әкеледі - әрбір үшінші
Оқыту жағдайы мен ортасы
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қазақстандық артық салмақтан зардап шегеді. Осыған байланысты
демеушілік қаражатты тарту арқылы студенттік спортты және ЖОО
спорттық инфрақұрылымын белсенді дамыту керек.
• Мемлекеттік тапсырысты арттыру нәтижесінде ЖОО контингентінің
өсуі жатақхана орындарының жетіспеушілігіне алып келеді. Бұл
мәселені шешу үшін жекеменшік капиталды тарту арқылы жаңа
жатақханалар салу бойынша жұмыс істеу керек.
• Цифрландыру жоғары білім жүйесінде үлкен әлеуетке ие, бұнда білім
алудың инновациялық тәсілдеріне, соның ішінде MOOCs, онлайнтренингтерге және т.б. үлкен сұраныс байқалып отыр. ЖОО
қабылдау, жатақханадан орын беру қызметтерін цифрландыру
бойынша жұмысты жалғастыру керек, бұл жоғары білімнің
ашықтығын және қолжетімділігін қамтамасыз етеді.
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2.3. Сапа мен тиімділік

Қысқаша түйіндеме
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
 «Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының
даму индикаторларының жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары
жоғары және орташа деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі» көрсеткіші
БҒДМБ-да белгіленді.
 Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының
даму деңгейін 3 критерий бойынша бақылау жөнінде индикаторлар жүйесі
енгізілді: «белгілі бір әрекеттерді қайталайды», «не істеп тұрғанын түсінеді»,
«білетінін қолданады».
 «Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының
даму деңгейін есептеу әдістемесі» әзірленді, бұл мектепке дейінгі жастағы
балалардың қабілеттері мен дағдыларының дамуын бақылаудың бірыңғай
тәсілін құруға және олармен кейінгі жұмысты жоспарлауды қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
 Мониторинг жылына үш рет: бастапқысы қыркүйекте, аралық - қаңтарда,
қорытынды - мамырда іске асырылады. Барлығы 976 799 бала
мониторингпен қамтылды. Солардың ішінде 2-3 жастағылар 118 188 бала,
3-4 жастағы 221 466 бала және мектепалды жастағы 250 739 бала.
 Қабілеттері мен дағдыларының жоғары және орташа даму деңгейі
5-6 жастағы балалардың 62,5%-ында анықталды. Бұндай балалардың ең
көп үлесі Астана (83%) және Алматы (82,4%) қалаларында, Ақтөбе
облысында (73,0%) тіркелді.
 ҚР бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан 69,3%-ы
мемлекеттік аттестациядан сәтті өтті. СҚО-дағы және Алматы қаласындағы
балабақшалардың 100%-ының жұмысы МЖБС талаптарына сай келді.
Жалпы орта білім
• Қазақстан мектептен шығып кету және екінші жылға қалдыру бойынша
көрсеткіштері ең төмен елдердің қатарында (ҚР - 0,03%, әлем
бойынша - 3,2%).
• Қазақстан TIMSS-2015 кіріп, 8-сыныптар арасында математикадан
балдардың ең үлкен ілгерілеуіне қол жеткізді (+41). 4-сыныптардың
математикадан нәтижелері елдер арасындағы орташа көрсеткіштен
40 балға жоғары болды.
• PISA-2015 зерттеуінде қазақстандық оқушылар зерттеудің барлық үш
бағытынан да өз позицияларын жақсартты: математикадан 460 балл,
жаратылыстанудан 456 және оқудан 427.
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• 4-сыныптардың ОЖСБ орташа балы ҚР бойынша 30 ықтимал балдан
19,75 балды құрады (2016 ж. - 18,59 балл). Ең жоғары және ең төмен
нәтижелердің арасындағы айырмашылық өңірлер тұрғысынан 8,5 балды
құрады.
• Қалалық және ауылдық 4-сынып оқушыларының білім сапасындағы
алшақтық шамалы қысқарды (–2,87 балл 2017 ж., –3,76 балл 2016 ж.).
Мектептер тұрғысынан 4-сынып оқушыларының ең жоғары және ең төмен
орташа балдарының арасындағы айырмашылық - 17,93 балл.
• 2016 ж. деректермен салыстырғанда, 9-сыныптар ОЖСБ көрсеткішінің
6,18 балға артуы тіркелді (ықтимал 75-тен 39,43).
• 9-сыныптар ОЖСБ қорытындылары бойынша қалалық және ауылдық
оқушылардың білім сапасының алшақтығы 2016 ж. 5,3-тен 2017 ж. 7 балға
дейін артты. Гимназия оқушыларының ОЖСБ-2017 көрсеткіштері, жалпы
білім беретін мектептерге қарағанда, 9,29 балға жоғары.
• 9-сыныптардың ОЖСБ қорытындылары бойынша мықты және әлсіз
мектептердің арасындағы айырмашылық 54,12 балды құрады.
• 11-сыныптардың орташа балы ҚР бойынша ықтимал 60 балдан 45,98 балды
құрады. Өңірлер тұрғысынан 11-сыныптардың ең жоғары және ең төмен
нәтижелерінің арасындағы айырмашылық - 14,15 балл.
• Ауылдық 11-сынып оқушыларының көрсеткіштері, қалалықтарға
қарағанда, 4,41 балға төмен (қала - 47,43 және ауыл - 43,02 балл). ОЖСБ ең
жоғары және ең төмен орташа балдарының арасындағы айырмашылық
мектептер тұрғысынан - 34,88 балл, мамандандырылған және жалпы білім
беретін мектептердің арасында -7 балл.
Техникалық және кәсіптік білім
 477 мемлекеттік колледжден 34 колледж аккредитация процедурасынан
өтті, бұл 7%-ды құрайды. ТжКБ 64 267 түлегі тәуелсіз сертификаттаудан өтті.
 Соңғы үш жылда мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алған
ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасу көрсеткіші 24%-ға артты және 92%-ды
құрады.
 ТжКБ түлектерінің жалақысы қызмет түріне, сондай-ақ еңбек нарығының
конъюктурасына және бизнестің белгілі бір салаға тартылу дәрежесіне
байланысты өзгеріп отырады. Геология, кен өндіру өнеркәсібі мен пайдалы
қазбалар өндірісі (296 960 тг.) және мұнай-газ бен химия өндірісі
(324 089 тг.) салаларында жұмыс істейтін мамандар ең жоғарғы табысқа ие.
Ең төмен жалақы «Білім беру» (93 759 тг.) және «Ауылшаруашылық,
ветеринария және экология» (80 733 тг.) бейіндерінің жас мамандарында
байқалды.
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 2017 ж. Қазақстанның командасы WorldSkills International халықаралық
конкурсында өз позицияларын 26-сатыға жақсартты (2015 ж. - 50-орын). Оң
тенденцияларға қарамастан, ары қарай жұмыс жүргізу талап етіледі.
Ескірген МТБ, ағылшын тілін төмен меңгеру деңгейі Қазақстанның
командасына жоғары орындарды алуға мүмкіндік бермейді.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
 ЖБИ 2017-2018 жж. білім беру жүйесінің сапасы индикаторы бойынша
(5.03 - quality of the education system) Қазақстан 77-орында (– 4 позиция).
 2017 ж. 112 азаматтық ЖОО-ның 101 (90%) халықаралық аккредитациядан
өтті (+5). Барлығы 3 040 білім беру бағдарламасы (+188) аккредиттелді,
мамандықтар бойынша іске асыратын бағдарламалардың жалпы санынан
63%-ы.
 ОЖСБ-2017 еліміздің 104 ЖОО-сы және 42 592 студент қатысты ҚР бойынша
орташа балл 81,25 балды құрады.
 Азаматтық ЖОО-лардың ішінде ең жоғары нәтижеге академик Е. А. Бөкетов
атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (112,54), ең төмен нәтижеге
Алматы экономика және статистика академиясы (43,65) қол жеткізді. Шекті
нәтижелердің арасындағы айырмашылық - 68,89 балл. «Гуманитарлық
ғылымдар» (92,34) және «Құқық» (91,32) бағыттарының студенттері үздік
нәтижелер, «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (76,69)
және «Техникалық ғылымдар мен технологиялар» (76,79) төмен нәтижелер
көрсетті.
 QS World University Rankings үздік әлем университеттерінің рейтингі
8 қазақстандық ЖОО-н атады. Л.Н.Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық
университеті 9 орынға көтерілді (336-орын). QS EECA Еуропа және Орталық
Азия дамушы елдерінің ЖОО-ы рейтингінде Қазақстан атынан ЖОО-ның
7,4%-ы өкілдік етті.
 2017 ж. ЖОО түлектерінің жұмысқа орналасу үлесі 78,6%-ды құрады
(+0,2%). Олардың орташа жалақысы - 129 277 теңге. Бұл ел бойынша орташа
жалақының (150 482 тг.) 86%-ын құрайды.
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Мектепке дейінгі білім беру саясатының назары сандық көрсеткіштерден
сапалық көрсеткіштерге қол жеткізуге ауысты. Мектепке дейінгі тәрбие мен
оқыту сапасы балалардың даму деңгейін арттыруда қажет. Бұл кезекте, мектепке
дейінгі ұйымдар жұмысын бағалау қызметтердің сапасы және МДТО-ға салынған
инвестициялардың тиімділігі туралы деректердің маңызды көздерінің бірі ретінде
қарастырылады. Бұл мақсатпен 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да «Мектепке
дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму
индикаторларының жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары жоғары және
орташа деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі» көрсеткіші енгізілді.
Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму
деңгейін бақылау жөніндегі индикаторлар жүйесі енгізілді. 2017 ж. «Мектепке
дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы мектепке дейінгі жастағы
балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму мониторингі бойынша
әдістемелік ұсыныстарды әзірледі. Даму 3 деңгей бойынша бағаланады: «белгілі
бір әрекеттерді қайталайды», «не істеп тұрғанын түсінеді», «білетінін қолданады».
Байқау тәсілі мониторинг жүргізудің жетекші тәсілі болып табылады. Мектепке
дейінгі ұйымдардың ішіндегі нақты жағдайды көрсететін әдістемені әзірлеу
деректерді жинауға және талдауға, кез келген өзгерістерге уақтылы жауап беруге
мүмкіндік береді. Әдістемелік ұсыныстар келесі бөлімдерді қамтиды: «Мектепке
дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларына даму мониторингін
өткізудің негізгі тәсілдері», «Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері
мен дағдыларының даму деңгейін есептеу әдістемесі». Бұл мектепке дейінгі
жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының дамуын бақылаудың
бірыңғай тәсілін құруға және олармен кейінгі жұмысты жоспарлауды қамтамасыз
етуге мүмкіндік береді.
2017 ж. 976 799 бала мониторингпен қамтылды. Солардың ішінде 2-3 жастағы
118 188 бала, 3-4 жастағы 221 466 бала және мектепалды жастағы 250 739 бала.
Мониторинг жылына үш рет: бастапқы мониторинг қыркүйекте, аралық қаңтарда, қорытынды - мамырда іске асырылады. Бастапқы бақылау алдыңғы
жас тобына тән деректер негізінде өткізіледі. Тәрбиелеуші психологпен және
педагог мамандармен ынтымақтастықта Типтік оқу бағдарламасының мазмұнын
меңгеру деңгейін анықтайды. Бұл баламен ары қарай жұмыс істеу жоспарын
қалыптастыруға мүмкіндік береді.128 Осылайша, мониторингтің нәтижелері
балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму динамикасын бақылауға
128 Қазақстан

Республикасының жалпы білім беретін мектептерінде 2017-2018 оқу жылында білім беру процесін
ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы: Нұсқаулық-әдістемелік хат
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мүмкіндік береді. 2017 ж. деректер бойынша, мониторингпен қамтудың ең көп
үлесі 5-6 жас тобында тіркелді. (2.3.1-сурет).
2.3.1-СУРЕТ
Жастары бойынша мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен
дағдыларын даму мониторингімен қамту, 2017 ж.
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3-4 жас
балалардың саны

250 739

385 406

4-5 жас

5-6 жас

мониторингпен қамту %

Дереккөз: МДБШРО

5-6 жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму деңгейі БҒДМБ
2017 ж. көрсеткішіне сәйкес келеді (60%). 5-6 жастағы балалардың ішіндегі
62,5%-ының қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа даму деңгейлі.
Дағдылары қажетті даму деңгейіндегі балалардың ең көп үлесі Астана (83%) және
Алматы (82,4%) қалаларында, Ақтөбе облысында (73,0%) тіркелді. Төмен
көрсеткіштердің бірі - ОҚО-да (55,3%). Дағдыларын даму деңгейінің ең жоғары
көрсеткіші 4-5 жас тобында, ең төмені - 2-3 жас тобында байқалды (2.3.2-сурет).
2.3.2-СУРЕТ
Балалардың қабілеттері мен дағдыларының даму деңгейі, 2017 ж.
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Дереккөз: МДБШРО

Балалар даму мониторингінің құралын әзірлеу және оны енгізу әлемнің
көптеген елдерінде өзекті мәселе болып табылады. 2015 ж. бастап ЭЫДҰ
мектепке дейінгі тәрбие және оқыту саласында қолда бар мониторинг жүйелерін
талдау бойынша жұмысты жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек, 2016 ж. ЭЫДҰ
балалардың даму деңгейін бағалайтын жеке құралды қалыптастыру бойынша
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жұмысты бастады. Бұндай құралды пайдалану қазіргі зерттеулерге қосымша
ретінде әртүрлі деңгейлерде білім беру жүйесі тиімділігінің анағұрлым толық
көрінісін беруге мүмкіндік ашады (Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау
жөніндегі халықаралық бағдарлама (PISA) және Ересектердің құзыреттерін
халықаралық бағалау бағдарламасы (PIAAC).
2.3.1-КІРІСТІРМЕ
ЭЫДҰ-ның балалардың даму деңгейін бағалау жөніндегі зерттеуі
ЭЫДҰ International Early Learning and Child Well-being Study (IELS) балалардың дамуын бағалау
жөнінде халықаралық зерттеуді әзірлеп жатыр. Бұл зерттеу елдерге деректерді жинау
бойынша жалпы өлшемді және сенситивтік жастағы балалардың дамуы туралы түсінікті
ұсынады. Бұл зерттеу келесі аспектілерді қамтиды:
 ерте даму нәтижелері (когнитивтік, әлеуметтік және эмоционалдық дағдылар);
 бала дамуының және оның үйдегі оқу ортасымен өзара қарым-қатынасы;
 бала дамуының және оның білім алу тәжірибесімен өзара қарым-қатынасы;
 контекстуалдық факторлардың баланың даму нәтижелеріне ықпалы (жасы, жынысы,
ұлттық тиістілігі, ата-анасының білім деңгейі және басқа).
Балалардың қабілеттері мен дағдыларын зерттеу төрт салаға негізделген:
 сауаттылықты/сөйлеу дағдыларын дамыту (ауыз-екі сөйлеу тілі және оны түсіну,
фонологиялық қабылдау);
 математикалық сауаттылықты дамыту (сандармен жұмыс, есептеу, пішіндерді айыру,
кеңістікте бағдарлану, өлшемдер);
 өзін-өзі анықтау (қысқа уақытты есте сақтау, ойлау икемдігі, өзін-өзі бақылау);
 әлеуметтік және эмоционалдық дағдылар (сенім, эмпатия, әлеуметтік жүріс-тұрыс).
Зерттеуге кездейсоқ іріктеме негізінде мектепке дейінгі ұйымдарға баратын 5-5.5 жастағы
балалар қатысады. Іріктеме әрбір ел бойынша 200 мектепке дейінгі ұйымнан 3 000 баланы
құрайды. Мектепке дейінгі бір ұйымның атынан 15 бала өкілдік етеді. Сонымен қатар, зерттеуге
ата-аналар және тәрбиелеушілер қатысады.
IELS зерттеуі тура және жанама бағалаудан, сондай-ақ контекстуалды ақпаратты жинаудан
құралады. Тура бағалау дамудың барлық төрт саласы бойынша деректерді жинауға мүмкіндік
береді. Тура бағалау ойын нысанында өткізіледі және әрбір сала бойынша 15 минутты алады
(күніне екі саладан). Тура бағалау аяқталғаннан кейін балалар ұнаған қызмет түрлері бойынша
сұралады, бұл тестілеу кезінде балалардың жағдайы туралы ақпаратты, сондай-ақ тестілеу
процедуралары бойынша кері байланысты алуға мүмкіндік береді. Жанама бағалау құралы
ата-аналар мен педагогтерден сауалнама алу арқылы баланың когнитивтік және әлеуметтікэмоциялық дағдылары туралы деректерді жинауға бағытталған. Контекстуалдық ақпаратты
жинау әлеуметтік-демографиялық сипаттамалар, ата-аналар, үй жағдайындағы оқу ортасы
туралы ақпаратты ұсынады.
Дереккөз: OECD (2017), Early Learning Matters

Аттестациядан өткен мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі Мектепке дейінгі
ұйымдардың жалпы санынан 69,3%-ды құрады. 2017 ж. 686 мектепке дейінгі
білім беру ұйымы аттестациядан өткізілді. 2017 ж. қаңтар - мамыр кезеңінде
мемлекеттік аттестация процедурасынан 215 балабақша өтті, соның ішінде 149
заңнама талаптарына сәйкестігін растады. Бақылау және қадағалау
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функцияларының кең ауқымды ревизиясы шеңберінде Министрлік мемлекеттік
аттестация процедурасын тоқтату мәселесін қарастырып жатыр. Бүгінгі күні
ҚР БҒМ 2017 ж. 2 мамырдағы №206 бұйрығын орындау үшін білім беру
ұйымдарында мемлекеттік аттестация тоқтатылды.
2.3.3-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдардың мемлекеттік аттестациясы, бірл.
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қызмет МЖМБС-на сәйкес келеді

Дереккөз: ҚР БҒМ БҒСБК

2017 ж. екі өңірде балабақшаның жұмысы МЖМБС талаптарына 100% сай болды.
Жоғары көрсеткіштер Атырау және Маңғыстау (85,7%), сондай-ақ Ақтөбе (82,9%)
облыстарында тіркелді. БҚО-да мектепке дейінгі ұйымдардың жартысынан
астамы ғана (56,5%) МЖМБС талаптарына сай келді.
2.3.4-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдардың мемлекеттік аттестациясы, бірл.
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Дереккөз: ҚР БҒМ БҒСБК
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Жалпы орта білім
Мектептен шығып кету және екінші жылға қалдыру бойынша Қазақстан ең
көрсеткіштер төмен елдердің қатарында. Екінші оқу жылына қалдырылған
бастауыш сынып оқушыларының үлесі 2017 ж. 0,03%-ды құрады (2.3.1-кесте).
Олардың көп бөлігі 1-ші (42,6%) және 2-ші (28,4%) сыныптарға тиесілі. Бастауыш
мектептен барлық дерлік оқушылар негізгі жалпы білім сатысына өтеді. Негізінен,
бастауыш мектептің соңғы сыныбынан шығып кету себепті жағдайларға
байланысты болады.
2.3.1-КЕСТЕ. Халықаралық салыстырудағы Қазақстанның бастауыш білімнен
шығып кетуінің статистикалық көрсеткіші129
Көрсеткіш

Орташа мән (2016 ж.)

Қазақстан
(2017 ж.)

ТМД

ОЭДҰ

әлем бойынша

0,03

4,3

1,47

3,2

Екінші жылға қалған бастауыш
сынып оқушыларының пайызы
Дереккөз: ЮНЕСКО статистика институты

Білім алушылардың оқу жетістіктерін ұлттық және халықаралық бағалау
нәтижелері мектептегі білім жүйесі тиімділігінің көрсеткіші болып табылады.
ҚР-да оқыту сапасына мониторинг жасау мақсатында бастауыш (4-сын.),
негізгі (9-сын.) және жалпы орта (11-сын.) білім деңгейлерінің білім
алушыларының оқу жетістіктері сырттай тәуелсіз бағаланады (ОЖСБ). Сырттай
бағалау ұлттық жүйесімен қатар, Қазақстан TIMSS (2007, 2011, 2015), PISA үш
кезеңіне (2009, 2012, 2015) және PIRLS-2016 цикліне қатысты.
Қазақстан TIMSS-2015 көшбасшы елдерінің ондығына кірді, 8-сыныптар
арасында математикадан балл бойынша ең үлкен ілгерілеуге қол жеткізді (+41).
Жаратылыстану-ғылымы
пәндерінен
қазақстандық
сегізінші
сынып
оқушыларының нәтижелері (533 балл) көптеген дамыған әлем елдеріндегі
қатарластарының көрсеткіштерінен артық. Бұл беделді халықаралық зерттеуде ҚР
оқушылары Ресеймен салыстыруға келетін нәтижелер көрсетті және АҚШ,
Англия, Германия, Канада, Австралия, Израиль, Швеция, Дания, Нидерланды,
Польша, Чехия, Литва, Малайзия, Түркия және басқа елдердегі қатарластарынан
озды.
TIMSS-2015 зерттеуінде Қазақстанның 4-сыныптар арасында математикадан
нәтижелері халықаралық орташа көрсеткіштен 40 балға жоғары болды.
ҚР төртінші сынып оқушылары жаратылыстанудан АҚШ, Англия, Германиядағы
қатарластарынан озды. 4-сынып оқушылары математикадан (орташа балл - 550)
129

Орташа мән елдердің қолжетімді деректері негізінде есептелді.
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және жаратылыстанудан (544 балл) жақсы көрсеткіштер көрсетті, бұл кезекте,
елдердің рейтингінде сәйкесінше 8 және 12 орындарға ие болды. TIMSS-2015
зерттеуінде Қазақстан позицияларының мұндай едәуір нығаюы орта білім
жүйесінің қарқынды әрі тұрақты дамуымен: жаратылыстану-математикалық білім
мен
педагогтердің
біліктілігін
арттыру
курстарының
мазмұнының
жаңартылуымен түсіндіріледі.
PISA-2015 зерттеуінде қазақстандық оқушылар зерттеудің барлық үш
бағытынан да өз позицияларын жақсартты: математикадан 460 балл,
жаратылыстанудан 456 және оқудан 427. Алайда, ҚР орташа балы ЭЫДҰ елдерінің
орташа көрсеткішінен әлі де төмен (66 балға дейін). Оқушылардың 30% астамы
барлық үш бағыт бойынша сауаттылықтың негізгі деңгейіне қол жеткізе алмады.
Қазақстандық оқушылар бәрінен де оқу сауаттылығынан артта қалып отыр (білім
алушылардың 40% астамы қарапайым мәтіндермен жұмыс істей алмайды). Сыни
тұрғысынан оқу қазақстандық білім алушылардың анағұрлым әлсіз дайындық
бағыты болып қалып отыр.
Бастауыш білім деңгейінде Қазақстан қатысушы 50 елдің арасынан 27-орынды
иеленді. Еліміз төртінші сынып оқушыларының оқу дағдыларын бағалау бойынша
осы халықаралық зерттеуге алғашқы рет қатысты. ҚР 4-сынып оқушыларының
орташа көрсеткіші 536 балды құрады, ол PIRLS шкаласының орташа мәнінен 36
балға жоғары. Нәтижелеріне сәйкес, қазақстандық төртінші сынып оқушылары
ақпаратты табуға және қорытындыны қалыптастыруға қарағанда, мәтінді
хабарламаның егжей-тегжейлерін түсіндіруге және біріктіруге қабілетті. PISA-мен
салыстырғанда, PIRLS Қазақстанның бастауыш мектебі оқушыларының оқу
дағдыларының жақсы екендігін дәлелдеді.
2017 ж. 4-сыныптардың ОЖСБ көрсеткіші 2016 ж. деректермен салыстырғанда
1,16 балға артты. Төртінші сынып оқушыларының оқу жетістіктеріне
математикадан және әдебиеттік оқудан мониторинг жасалды.130 4-сыныптардың
ОЖСБ орташа балы ҚР бойынша 30 ықтимал балдан 19,75 балды құрады
(2016 ж. - 18,59 балл), яғни оқушылар барлық тест тапсырмаларының 65,8%-ын
сәтті орындады. Өңірлер тұрғысынан нәтижелердің едәуір айырмашылықтары
болмады (әдебиеттік оқу - 9,64 балл және математика - 10,12 балл). ОЖСБ-2017
процедурасына барлығы 4-сыныптың 52 702 оқушысы қатысты, солардың ішінде
қазақ тілінде - 37 645, орыс тілінде - 15 057.

Тестте ұсынылған төрт жауап нұсқасынан бір дұрыс жауапты тандаумен әрбір пәннен 15 тапсырма болды
(бағалау: 1 дұрыс жауап - 1 балл). Әдебиеттік оқудан оқу сауаттылығын тексеруге арналған тапсырмалар кірді
http://www.testcenter.kz/ru/schools/for-voudso/
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Алматы қаласының мектептері әдеттегідей ең жақсы нәтижелерді көрсетті,
бұнда қатысушылардың 55,3%-ы 26-30 балл, 37,5%-ы 21-25 балл алды.
Алматылық төртінші сынып оқушыларының көрсеткіші (25,4 балл) ел бойынша
орташа нәтижеден 5,65 балға және 2016 ж. өз нәтижесінен 2,7 балға артық болды.
Ең жоғары (Алматы қ.) және ең төмен (Ақтөбе облысы - 16,9) нәтижелердің
арасындағы айырмашылық 8,5 балды құрады. 5 балға дейін өте төмен нәтижені
ҚР бойынша 270 қатысушы алды, олардың ең көп үлесі ОҚО (71 адам), Алматы
(45), Қарағанды (18), Жамбыл (18) және Ақтөбе (16) облыстарына тиесілі.
9 өңірдегі 4-сынып оқушыларының ОЖСБ көрсеткіштерінде оқыту тілі
тұрғысынан едәуір айырмашылықтар болмады. Жалпы алғанда, ҚР бойынша
қазақ және орыс тілінде білім алатын оқушылардың нәтижелерінде шамалы
алшақтық байқалды (сәйкесінше 19,43 және 20,56 балл). СҚО-да (+1,09), Павлодар
(+1,88), Атырау (+1,31) және Маңғыстау (+1,31) облысында орыс тілінде білім
алатын мектеп оқушыларының көрсеткіштерінде басымдық байқалды.
Қызылорда (+2,49), Жамбыл (+1,73) және Алматы (+1,71) облыстарында қазақ
тілінде білім беретін мектептерде анағұрлым жақсы нәтижелер тіркелді.
Ауылдық және қалалық 4-сынып оқушыларының білім сапасы арасындағы
алшақтық шамалы қысқарды. 2017 ж. ауыл мектептері оқушыларының ОЖСБ
нәтижелері қалалық мектептерге қарағанда 2,87 балға төмен. 2016 ж. бұл
айырмашылық шамалы жоғары болды - 3,76 балл. СҚО (–4,5), Қостанай (–7,83)
және Қарағанды (–3,93) облыстары мектептерінің төртінші сынып оқушылары
қалалық білім алушылардан бәрінен көп артта қалды. Қалалық және ауылдық
оқушылардың тең дерлік мәнді жетістіктері Алматы, Атырау және Павлодар
облыстарында байқалды (2.3.5-сурет).
2.3.5-СУРЕТ
Қала/ауыл тұрғысынан 4-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
-2,87

-3,76
20,77

20,66

17,9

2016

16,9

қала

ауыл

2017

Дереккөз: ҰТО

Өңірлердің мектептері тұрғысынан 4-сынып оқушыларының ОЖСБ
көрсеткіштерінің арасында едәуір айырмашылық байқалды. Ең жақсы нәтижені
Сапа мен тиімділік

173

Алматы қаласындағы №140 мектеп-гимназиясының төртінші сынып оқушылары
көрсетті - 29,44 балл. Бұл гимназияның ең жоғары көрсеткіші мен ауылдық
мектепте алынған ең төмен орташа балдың арасындағы айырмашылық
17,93 балды құрады (2.3.6-сурет). ҰБДҚ-да білім беру ұйымдарының төлқұжаттық
деректерін талдау ОЖСБ-да ең жоғары көрсеткішті мектептер пәндерді
тереңдетіп оқытумен және инновациялық технологияларды қолданумен,
кадрлық әлеуеттің, материалдық-техникалық базаның және оқу-әдістемелік
жабдықтаудың жоғары деңгейімен ерекшеленетінін көрсетті.
2.3.6-СУРЕТ
ОЖСБ қорытындылары бойынша мектептер көрсеткіштерінің
арасындағы айырмашылық
29,44

-17,93
11,51

Жоғары орташа балл

Төмен орташа балл

Дереккөз: ҰТО

«Мықты» және «әлсіз» мектептердің арасындағы көрсеткіштердің
айырмашылығы неғұрлым жоғары болса, сол өңірде сапалы білім беру
қызметтерін ұсынуда теңсіздіктің болуы соғұрлым ықтимал. Тек 6 өңірде
ғана 4-сыныптардың ОЖСБ нәтижелері республикалық орташа көрсеткіштен
(19,75 балл) жоғары болды (2.3.7-суретте үзік сызық). Өңірдің орташа балының
ҚР бойынша орташа нәтижеден ең көп ауытқу Ақтөбе облысында байқалды.
Мектептердің ең жоғары және ең төмен нәтижелерінің арасында едәуір
алшақтық Қарағанды (–12,73 балл), Қостанай (–12,59) және Жамбыл (–12,42)
облыстарында тіркелді. Төмен орташа балы бар мектептер Қостанай (–8,83),
Қарағанды (–6,83), Алматы (–6,56), Маңғыстау (–6,47) және Жамбыл (–6,18)
облыстарында өңірдің орташа нәтижесінен артта қалып отыр. ОЖСБ
нәтижелерін үш критерий бойынша талдау - өңір мектептерінің ең жоғары
және ең төмен нәтижелерінің арасындағы айырмашылық, өңірдің орташа
балының республикалық орташа нәтижеден ауытқу және төмен нәтижемен
мектептердің өңір бойынша орташа көрсеткіштен артта қалу дәрежесі тәуекел
мектептер тобын анықтауға және олармен нысаналы жұмыс ұйымдастыруға
мүмкіндік береді.
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2.3.7-СУРЕТ
Өңірлік және республикалық орташа көрсеткіштер аясында «мықты» және «әлсіз»
мектептердің ОЖСБ нәтижелері
29,44

21,04

22,17 22,27

24,85 24,5 25,49

23,26
21,53
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25,11
23,71 24,3

26,28 26,13 26,03

18,65 20,17
16,82
15,42

15,23

14,44
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Астана қ.

ШҚО

Атырау

Ақмола
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Қостанай

Маңғыстау

Жамбыл

Қызылорда

Қарағанды

БҚО

Павлодар

Алматы

11,78

11,51

ОҚО

Ақтөбе

13,66 13,07 12,8
12,12

СҚО

15,39

15,34
12,64

Жоғары орташа балл жинаған мектеп
Төмен орташа балл жинаған мектеп
Өңір бойынша орташа балл

Дереккөз: ҰТО

2016 ж. деректермен салыстырғанда, 9-сыныптар ОЖСБ көрсеткішінің
6,18 балға өсуі тіркелді. Тоғызыншы сынып оқушыларының ОЖСБ көрсеткіші
39,43 балды (ықтимал 75-тен) құрады. Қазақ және орыс тілдерінде білім алатын
оқушылардың көрсеткіштерінде аса айырмашылық тіркелмеді (сәйкесінше 39,07
және 40,36 балл). Өңірлер тұрғысынан анағұрлым жақсы нәтижелерге Астана
(47,58), Алматы (62,07) қалаларының және ШҚО (49,45 балл) мектептері қол
жеткізді. Тәуелсіз тестілеуге 9-сыныптың барлығы 37 405 оқушысы қатысты (қазақ
тілінде - 27 043 адам, орыс тілінде - 10 362). ҚР бойынша ОЖСБ орташа балы артса
да, қалалық және ауылдық оқушылардың білім сапасының алшақтығы
2016 ж. 5,3-тен 2017 ж. 7 балға дейін артты (2.3.8-сурет).
2.3.8-СУРЕТ
Қала/ауыл тұрғысынан 9-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
-7,09

-5,3
42,01
35,61

34,92

30,27

2016

қала

ауыл

2017

Дереккөз: ҰТО
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9-сынып оқушыларының білім сапасында мектеп түрлері тұрғысынан да
айырмашылық бар. ОЖСБ қатысушыларының жалпы санының 4,2%-ын дарынды
балаларға арналған мамандандырылған мектептердің (ДБММ) оқушылары
құрады, 6,1% - лицей білім алушылары, 13,2% - гимназия білім алушылары, қалған
қатысушылар жалпы білім беретін орта мектептерге (ЖОМ), соның ішінде шағын
жинақты мектептерге де тиесілі. ОЖСБ-2017 нәтижелерін талдау ЖОМ
тоғызыншы сынып оқушыларының басқа оқу орындарында білім алатын
қатарластарынан артта қалатынын көрсетті. Мысалы, гимназияда білім алатын
оқушылардың ОЖСБ-2017 көрсеткіштері ЖОМ қарағанада 9,29 балға жоғары
(2.3.9-сурет).
2.3.9-СУРЕТ
Мектеп түрлері тұрғысынан 9-сыныптардың ОЖСБ орташа балы
46,75

44,62

44,57

Гимназиялар

Лицейлер

ДБММ

37,46

ЖОМ

Дереккөз: ҰТО

9-сыныпта тестілеу қазақ тілінен (міндетті) және жалпы білім беретін бір пәннен
өткізілді, олардың тізімін жыл сайын уәкілетті орган анықтайды. «Қазақ тілі»
пәнінен тест 5 ұсынылған жауаптан 1 жауап нұсқасын таңдаумен 20 тапсырманы
(1 дұрыс жауап - 1 балл), балама пәннен 5 ұсынылған жауаптан 1 жауап нұсқасын
таңдаумен 25 тапсырманы (1 балдан) және ұсынылған көптеген жауап
нұсқаларынан бірнеше дұрыс жауаптарды таңдаумен 15 тесттік тапсырманы
(2 балдан) қамтыды. Тест нәтижесінде оқушы ең жоғары 75 балды жинай алады.
«Қазақ тілі» пәнінен республикалық орташа көрсеткіш 13,17 балды құрады
(жабық тапсырмаларды сәтті орындаудың 66%-ы). Мектептер тұрғысынан ең
жоғары балды Алматы қаласындағы №159 гимназияның 9-сынып оқушылары
алды (70,99 балл). ОЖСБ-2017 мықты және әлсіз мектептердің арасындағы
айырмашылық 54,12 балды құрады.
2017 ж. ОЖСБ-ға 11-сыныптар алғаш рет қатысты (барлығы 11 025 адам, соның
ішінде қазақ тілінде - 8 099, орыс тілінде - 2 926). ҚР бойынша 11-сыныптардың
ОЖСБ орташа нәтижесі 45,98 балды құрады (ықтимал 60 балдан). ОЖСБ қазақ
тілінде білім алатын қатысушыларының көрсеткіштері орыс тілінде білім алатын
оқушылардың нәтижелерінен 2,72 балға жоғары (сәйкесінше 46,70 және
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43,98 балл). Тәуелсіз мониторингке ауылдық қатысушыларының көрсеткіштері
4,41 балға төмен (қала - 47,43 және ауыл - 43,02 балл). Ең жоғары орташа балды
Қызылорда облысының Қармақшы ауданының қазақ тілінде білім беретін
А. Жанпейісов атындағы №105 мектеп-лицейінің оқушылары жинады
(59,46 балл). 11-сынып оқушыларының ОЖСБ ең жоғары және ең төмен орташа
балдарының
арасындағы
айырмашылық
мектептер
тұрғысынан
34,88 балды құрады.
Оқушылардың нәтижелерінде өңірлер (-14,15 балл) және білім беру
ұйымдарының түрлері (–7 балл) тұрғысынан айырмашылық байқалды.
Алматы қ. мектептерінің жоғары сынып оқушылары анағұрлым жақсы
нәтижелерді (54,89 балл) көрсетті, бұнда қатысушы мектептердің ішінде
52,8% - гимназиялар, 15,4% - лицейлер, 4,8% - ДБММ және 26,7% - ЖОМ. Төмен
нәтиже БҚО-да тіркелді (40,74 балл), бұнда қатысушы мектептердің 70%
астамы - ЖОМ. Бұл кезекте, білім беру ұйымдарының түрлері тұрғысынан ОЖСБ
нәтижелерінде айырмашылық тіркелді (2.3.10-сурет).
2.3.10-СУРЕТ
Мектеп түрлері тұрғысынан 11-сыныптардың ОЖСБ нәтижелері
50,68

50,26

49,4

43,82

ДБММ

Лицейлер

ЖОМ

Гимназиялар

Дереккөз: ҰТО

ОЖСБ мазмұнына логикалық ойлауды талап ететін бірнеше дұрыс жауаптары
бар тапсырмалар енгізілді. 11-сыныптағы тестілеу Қазақстан тарихынан,
математикалық сауаттылықтан және оқу сауаттылығынан өткізілді.
1-пән - ұсынылған бес жауап нұсқасынан бір дұрыс жауап нұсқасын таңдаумен
20 тесттік тапсырма (1 дұрыс жауап - 1 балл), 2-3 пәндер - ұсынылған 5 жауап
нұсқасынан бір дұрыс жауап нұсқасын таңдаумен 30 тесттік тапсырмадан
(1 дұрыс жауап - 1 балл), соның ішінде көптеген берілген нұсқадан бір немесе
бірнеше дұрыс жауаптарымен 10 тесттік тапсырма (барлық дұрыс жауаптарды
таңдағанда - 2 балл).
МЖМБС талаптарына сай ҚР-да білім сапасын сырттай бағалаудың құралы
мектептердің мемлекеттік аттестациясы болып табылады. Бұл процедура
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аумақтық БСКД білім беру ұйымдарының мемлекеттік аттестациясының
бекітілген кестесі бойынша 5 жылда 1 рет өткізеді. Мемлекеттік аттестация
шеңберінде мектептердің МТБ қарау, МЖМБС талаптарының сақталуына
құжаттарды зерттеу, білім алушылардың нәтижелерін талдау, білім беру
процесінің барлық қатысушыларына іріктемелі сауалнама жүргізу, сабаққа
қатысу, оқушылардың білімі мен қабілеттерін бақылау кесімдері іске асырылады.
2017 ж. 789 мектеп мемлекеттік аттестациядан өтті, соның ішінде мектептердің
60,6%-ы аттестациядан өтпей қалды, 39,4%-ы аттестациядан өтпеді.
Аттестациялық комиссияның қорытындысы бойынша 463 мектеп ұйғарым
қағаздарын алды. Мектептердің аттестациядан өтпей қалуының негізгі себептері
МТБ сәйкес келмеуі және оқушылардың білімі мен дағдыларын бақылау
кесімдері нәтижелерінің төмен деңгейі болып табылады. ЭЫДҰ сарапшылары
ҚР-да мектептерді мемлекеттік аттестаттаудың келесі әлсіз тұстарын атады:
мектептерді аттестаттау жөніндегі есептер педагогикалық тәжірибені жетілдіруге
берілетін ұсыныстардың мазмұны жағынан өте шектеулілігі; мектептердің
аттестациясын өткізуге арналған анықтамалық материалдар әлі де шектелген,
өйткені оларда жақсы мектепті не сипаттайтыны жазылмайды; тексеру
функциясы қолдау функциясына қарағанда едәуір басым; мектепті аттестаттау
туралы есеп қоғамға жарияланбайды.131 Мектептер қызметінің тиімділігін
бағалайтын жаңа модельді әзірлеу қажеттілігінің туындауын ескере отырып, БҒМ
мемлекеттік бақылауды жоспарлы негізде өткізу тәртібін қысқартуды жоспарлап
отыр. Төмен нәтижелері бар ұйымдар ғана бақылауға алынатын болады деп
күтілуде. Мақсаты - қиындықтары бар мектептерге «жазалаушы» сипаттан
«қолдау көрсету» сипатына өту.132
Беделді халықаралық олимпиадалардың қорытындылары бойынша
қазақстандық құрама команда әлемде 10-орынға ие болды.133 2017 ж.
халықаралық олимпиадалардың және ғылыми жарыстардың қорытындылары
бойынша қазақстандық оқушылар 661 марапатқа ие болды, солардың ішінде 125
алтын медаль, күміс - 197, қола - 327, құрмет грамотасы - 12. 2016-2017 жж.
мерзімінде НЗМ 4 мыңнан астам оқушысы республикалық және халықаралық
олимпиадалардың, ғылыми жобалар конкурстарының жеңімпаздары болды.
2017 ж. 441 оқушы бірінші, 880 - екінші және 927 - үшінші орындарға ие болды.

131

OECD (2014) Reviews of National Policies for Education: Secondary Education in Kazakhstan, OECD
Publishing.http://dx.doi.org/10.1787/9789264205208-en. OECD/The World Bank (2015), OECD Reviews of School
Resources: Kazakhstan 2015, OECD Publishing, Paris.http://dx.doi.org/10.1787/9789264245891-en
132
БҒМ Қоғамдық кеңесі өзекті мәселелерді талқылады. Білімді ел - Образованная страна.
https://bilimdinews.kz/?p=4594.
133
Білімнің жаңа сапасы: 2017 жылдың қорытындылары және 2018 жылға арналған жоспарлар
https://primeminister.kz/ru/news/all/novoe-kachestvo-obrazovaniya-itogi-2017-goda-i-plani-na-2018-god.
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БҒДМБ оқыту сапасы бойынша 2017 ж. нысаналы индикаторына қол жеткізілді.
Өңірлік білім басқармаларының деректері бойынша, 2-11-сынып оқушыларының
жалпы санынан (2 796 331 адам) 1 738 911 оқушы134 оқу жылын үздік және жақсы
бағалармен аяқтады.135 Осылайша, «жақсы» және «үздік» үлгерімді
оқушылардың үлесі республика бойынша 62,2%-ды құрады (жоспар - 62%), соның
ішінде үздік оқушылар - 18,7%, озаттар - 43,4%.
Соңғы 4 жылда «Алтын белгі» белгісімен аяқтаған түлектердің үлесі 2 еседен
астам артты. 2017 ж. «Алтын белгі» белгісіне 4 811 үміткерден күндізгі
мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің 4 502 түлегі ерекше белгіні ақтап
шықты. Бұндай түлектердің үлесі жыл сайын артып жатыр: 2014 ж. - үміткерлердің
жалпы санынан 42,2%, 2015 ж. - 44,5%, 2016 ж. - 53,7%, 2017 ж. - 93,5%. 8 236
оқушы мектепті үздік аяқтады, бұл 2016 ж. салыстырғанда (1 028 адам) шамамен
8 есе артық. «Жекелеген пәндерді меңгерудегі ерекше жетістіктері үшін»
грамотасын 22 769 оқушы алды (2016 ж. - 19 962 ). 2017 ж. түлектердің біліміндегі
сапалық серпілісті педагогтер, біріншіден, білім алушылар үшін психологиялық
жағдайдың өзгеруімен түсіндіреді, олар емтиханды мектеп қабырғасында
тапсырды. Екіншіден, емтиханның форматы өзгерді: әрбір пән әртүрлі күнде
тапсырылды. Бұдан бөлек, мұғалімдер емтихандарға дайындық және
оқушылардың білімі тереңдей түсті деп отыр. Медальға ие болған түлектердің
рекордтық саны 2017 ж. келесі мектептерде байқалды:
• Алматы қаласындағы №178 лицей - 49 адам;
• ОҚО Мақтаарал ауданының Б.Момышұлы атындағы ОМ - 31 адам;
• Түркістан қаласындағы «Дарын» мектебі, ОҚО - 30 адам;
• Шымкент қаласындағы 3 тілде оқытатын №8 гимназия - 29 адам;
• Алматы қаласындағы №159 гимназия - 23 адам;
• БҚО Теректі ауданының лингвистикалық гимназиясы - 23 адам.
2017 ж. ЖАО бағынысты жалпы білім беретін мектептердің 9-сыныптарының
226 829 түлегі жалпы орта білімді аяқтағаны туралы куәлік алды. Солардың
ішінде түлектердің 59,3%-ы 10-сыныпта оқуды жалғастырды, 0,5%-ы басқа
елдердің оқу орындарына және 39,3%-ы ҚР колледждеріне оқуға түсті. 1%-дан
кемі жұмысқа тұрды, денсаулығына байланысты оқуды жалғастырмады немесе
ары қарай оқу траекториясын анықтай алмады.

Бірінші жарты жылдықта 1-сыныпта оқу материалын меңгеру деңгейіне бағалар қойылмайды (ҚР БҒМ 2008
жылғы 18 наурыздағы № 125 бұйрығы).
135
Білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылау, аралық және қорытынды аттестаттау өткізудің типтік
қағидаларының 3-тармағына сәйкес білім алушылардың үлгеріміне ағымдық бақылауды барлық оқу
пәндері бойынша мұғалімдер 2-11 (12)-сыныптарда оқу жылының бірінші тоқсанынан (жарты
жылдығынан) бастап жүргізеді.
134
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Жалпы білім беретін мектептердің түлегін 125 054 адам 11-сынып оқушылары
құрады.136 Солардың ішінде 60%-ы ЖОО-ға, 17,8%-ы колледждерге түсті, 0,4%-ы
әскерге шақырылды, 8,8%-ы жұмысқа орналасты. 11-сынып оқушыларының
3,3%-ы ҚР-дан тысқары жерлерге кетті, солардың ішінде 93,7%-ы шетелдік
ЖОО-на түсті. Әртүрлі себептерге байланысты (ауру және т.б.) 4,1%-ы білім
алмайды және жұмыс істемейді. Қалған түлектер (5,6%) бойынша жұмысқа
орналасу туралы деректер жоқ немесе қолда бар деректер нақты емес.
PISA-2015 халықаралық зерттеуінің деректері мектеп жағдайының оның
қызметінің тиімділігіне ықпалын дәлелдейді. Атап айтқанда, мектеп түрлері,
орналасқан жері, оқыту тілдері, оқушыларының әлеуметтік-экономикалық
мәртебесі бойынша сапалы білімге қолжетімділігіндегі айырмашылықтар
сақталуда. Министрліктің бағдарламалық құжаттарына білім беру нәтижелері
төмен мектептерді қолдау шараларын енгізу керек: нәтижелерді жақсартатын
бағдарламаларды іске асыруға арналған субсидияларды (гранттарды) бөлу
(тиімді жұмыс кестесіне өту), білім беру теңсіздігі мәселелерін және мектептер
қызметтерінің тиімділігіне ықпал ететін факторларды зерделеуге бағытталған
зерттеулерге қолдау көрсету.
2016 ж. соңында жарияланған PISA-2015 деректерін талдау қазақстандық
қатысушылардың нәтижелерінің отбасының әлеуметтік-экономикалық
мәртебесіне (ӘЭМ) тәуелділігін көрсетті. Осал білім алушылар, қолайлы ӘЭМ-лі
қатарластарымен салыстырғанда, 41 кем балл жинайды. Бұл алшақтық 1,5 оқу
жылына сәйкес келеді. Үйде бес шарттың жиынтығымен (сабақ оқуға арналған
стол, жеке бөлме, тыныш жұмыс орны, үй жұмысына арналған компьютер және
интернет) қамтамасыз етілген қазақстандық 15 жастағы білім алушылар
анағұрлым жақсы нәтижелерді көрсетті. Бұл жиынтықтан кем дегенде біреуі
болмаған оқушылар 28 балға кем нәтиже көрсетті. Осыған байланысты
балалардың сапалы білімге және олардың резильенттілігін арттыруға
мүмкіндіктерін теңестіретін ұлттық стратегияны әзірлеу керек. Резильенттілікке
қолайсыз ӘЭМ қарамастан, жоғары академиялық нәтижелерді көрсететін білім
алушылар жатады. PISA-2015 деректері бойынша, Қазақстанда резильентті 15
жастағы білім алушылардың үлесі 16,6%-ды құрайды, ЭЫДҰ елдерінде - 29,2%.
Салыстыру үшін Ресейде мұндай балалардың үлесі - 25,5%.137
Қалалық және ауылдық білім беру ұйымдары білім алушыларының
нәтижелерінде едәуір саралану сақталуда. PISA-2015 нәтижелерінің
білім беру ұйымының орналасқан жеріне байланысты 19 балдық айырмашылығы
136
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С.і. мемлекеттік, жекеменшік, кешкі, арнайы білім беру ұйымдарында және экстернат.
OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris.
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ауыл оқушылары мен студенттерінің қалалық қатарластарынан жарты жылдан
астам оқу мерзіміне артта қалғанын көрсетеді. Қала/ауыл тұрғысынан
оқушылардың оқу жетістіктері нәтижелерінің айырмашылығы, біріншіден,
ауылдық жерде ШЖМ басым бөлігінің шоғырлануымен түсіндіріледі (2.3.11-сурет).
2.3.11-СУРЕТ
Қазақстан, білім беру ұйымының аумақтық мәртебесі бойынша
PISA-2015 нәтижелері
466

447

қала

ауыл

Дереккөз: PISA-2015 халықаралық деректер қоры

PISA-2015 қорытындылары бойынша қазақ және орыс тілінде білім алатын
мектеп және колледж оқушыларының математикалық құзыреттері деңгейінде
едәуір алшақтық байқалды. Бұл айырмашылық (36 балл) бір оқу жылына сәйкес
келеді (PISA-2015: қазақ тілінде - 447, орыс тілінде - 483 балл), сондай-ақ ішінара
ШЖМ жартысынан астамының қазақ тілінде білім беруімен түсіндіріледі.
Осылайша, ШЖМ-де білім сапасын және деңгейін арттыруға назар аудару қажет.
Осыған байланысты 2017 ж. қыркүйектен бастап еліміздің шағын жинақты
мектептеріне «BilimBook» білім беру жүйесін енгізу бойынша Майкрософт және
BilimMediaGroup компаниялармен бірлескен пилоттық жоба іске асырыла
басталды. «BilimBook» жүйесі әрбір оқушының оқуының дербестендірілуін
енгізуге мүмкіндік береді, бұл кейін қалалық және ауылдық мектептердің
арасында білім сапасын теңестіру, сондай-ақ пәндерді ағылшын тілінде табысты
оқыту бойынша міндетті іске асыруға көмектеседі. Әрбір оқушы мен мұғалімге ең
соңғы әзірлеменің оқытатын девайсы ұсынылады, бұнда еліміздің жетекші
әдіскерлері әзірлеген білім беретін интерактивті сабақтар орналастырылады.
Құрал-жабдықтың үштігімен (проектор, компьютер, проекциялық экран) 1 440
ШЖМ жабдықталды. 2018 ж. олармен барлық ШЖМ-ді жабдықтау жоспарланды.
ҚР Үкіметі мен Халықаралық Қайта құру және Даму Банкінің арасындағы «Орта
білімді жаңғырту» жобасын іске асыру жөніндегі қарыз туралы келісімге қол
қойылды (2017 ж. тамыз). Негізгі мақсаты - орта білім беру жүйесінің сапасын
арттыру, реформаларға қолдау көрсету, білімнің қолжетімділігін және теңдігін
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ұлғайту. Жоба білімнің жаңартылған мазмұнын енгізуге жәрдемдеседі. Ол
әлеуметтік-экономикалық және гендерлік теңсіздікті азайтуға, тең академиялық
мүмкіндіктерді қамтамасыз етуге бағытталады. Білім сапасын арттыру және
3 миллионнан астам оқушы үшін теңдікті қамтамасыз ету басты пайда болып
табылады. Орта мерзімді және ұзақ мерзімді перспективада Жоба адами
капиталды дамытуға қосылған лайықты үлес болмақ, ол бүгінгі оқушылардың
болашақ табысының артуын, олардың өнімділігінің ұлғаюын және ел
экономикасының дамуын қамтамасыз етеді.
Техникалық және кәсіптік білім
ТжКБ жүйесінде білім беру қызметтерінің сапасы колледждердің мемлекеттік
аттестациядан өтуі және аккредитация арқылы қамтамасыз етіледі. Колледж
түлектерінің жұмысқа орналасуы, ТжКБ түлектерін тәуелсіз сертификаттау, ТжКБ
студенттерінің WorldSkills халықаралық қозғалысына қатысуы ТжКБ кадрларын
даярлау сапасының және тиімділігінің негізгі көрсеткіштері болып табылады.
ТжКБ жүйесінде мемлекеттік аттестаттау білім беру ұйымдары ұсынатын білім
беру қызметтерінің МЖМБС талаптарына сәйкестігін бақылау мақсатында
өткізіледі. Бұл процедура «Білім беру ұйымдарын мемлекеттік аттестаттау
қағидаларына» сәйкес 5 жылда 1 рет өткізіледі. 2017 ж. барлығы 76 ТжКБ ұйымы
мемлекеттік аттестаттаудан өтті. Солардың ішінде колледждердің 49%-ы
аттестатталды, 51%-ы МЖМБС-на сәйкес келмейді және аттестаттауды өткізу
барысында анықталған кемшіліктерді жоюды талап етеді (2.3.12-сурет).
2.3.12-СУРЕТ
Колледждердің мемлекеттік аттестация қорытындылары, бірл.
98
76
57
41

37

2016
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Барлығы

МЖМБС-на сәйкес келеді

39

МЖМБС-на сәйкес келмейді

Дереккөз: ҚР БҒМ БҒСБК

Тәуелсіз аккредитация көрсетілетін қызметтер сапасын арттыру үшін өткізілді.
Қазақстанда колледждер аккредитациясын өту ТжКБ жүйесі міндеттерінің бірі
болып табылады. ҚР «Білім туралы» Заңына сәйкес 2020 жылдан бастап мемлекет
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мемлекеттік тапсырысты аккредитациядан өткен колледждерге ғана беретін
болады. Мемлекеттік аттестациямен салыстырғанда, тәуелсіз аккредитация
процедурасы ТжКБ жүйесін жетілдірудің неғұрлым тиімді құралы болып
табылады. Аккредитация білім беру ұйымын ұсынылатын қызметтердің сапасына
арттыруға, неғұрлым жоғары мақсаттарға қол жеткізуге жәрдемдеседі және
ынталандырады. Бұл процедура ерікті негізде уәкілетті органның тізіліміне енген
аккредиттелген органдарда ғана өткізіледі. Есепті жылы 477 мемлекеттік
колледжден аккредитация процедурасынан 34 (7%) мемлекеттік колледж өтті.
ТжКБ студенттерінің тәуелсіз сертификаттаудан сәтті өтуі - олардың даярлық
сапасының маңызды көрсеткіші. Халықаралық тәжірибені ескере отырып, бүгін
Қазақстанда біліктілікті бағалау және беру функциясы жекеменшік секторға
берілді. Тәуелсіз сертификациядан ҰКП сертификаттау орталықтарының тізіліміне
енген тиісті орталықтардан, сондай-ақ РҒӘО-нан өтуге болады. Енгізілген
жаңалықтарға сәйкес, ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың қорытынды
аттестациясы кәсіптік даярлық деңгейін бағалау және біліктілікті беру
процедурасын қамтымайды. Қазіргі уақытта бұл өзгерістерге сәйкес НҚА жаңарту
бойынша жұмыс жүргізіліп жатыр. 2017 ж. ТжКБ колледждерінің барлығы 64 267
түлектері тәуелсіз сертификаттаудан өтті. Тәуелсіз сертификаттаудан өткен
түлектердің ең көп үлесі Ақтөбе, Қарағанды облысында және СҚО-да тіркелді.
Павлодар облысы, ОҚО, сондай-ақ Астана қ. бұл көрсеткіш бойынша ең аз үлесін
көрсетті (2.3.13-сурет). Тәуелсіз сертификаттауды дамыту бойынша қолжеткізілген
нәтижелерге қарамастан, оны жетілдіру соның ішінде нормативтік-құқықтық
базаны құру бойынша тетіктерді ары қарай нығайту керек.
2.3.13-СУРЕТ
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Өңірлер тұрғысынан тәуелсіз сертификаттаудан өткен колледж
түлектерінің үлесі, 2017 ж., %

Дереккөз: ҰБДҚ
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Соңғы жылы ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасу едәуір артты. Елімізде ТжКБ
түлектерінің жұмысқа орналасуын қамтамасыз ету мақсатында тиісті жағдайлар
жасалып жатыр. Оқу орындары мен ТжКБ арасында ынтымақтастық туралы
бірқатар меморандумдар мен келісімдер жасалды. Бұл келісімдер шеңберінде
тәжірибеден өтуге арналған орындарды ұсыну және колледж түлектеріне
жұмысқа орналасуға жәрдемдесу қарастырылған. Сонымен қатар,
ЖАО ЕХӘҚМ-мен және облыстардың, Астана және Алматы қалаларының
әкімдіктерімен бірлесіп, соның ішінде «Еңбек ресурстары орталығы» АҚ
деректерін пайдалана отырып, ТжКБ оқу орындарының түлектерінің жұмысқа
орналасуына мониторинг жасау тетігін әзірледі. Оқу орындары жұмыс
берушілермен бірлесе отырып «мамандықтар жәрмеңкесін» өткізеді. ТжКБ
колледждеріне дуалды оқытуды кеңінен енгізу де түлектердің жұмысқа
орналасуына жәрдемдеседі. Барлық осы шаралар жас мамандардың колледжді
аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасуларына оң ықпал етеді. Үш жылда
мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алған ТжКБ түлектерінің
жұмысқа орналасу көрсеткіші 24%-ға артты және 2017 ж. 92%-ды құрады
(2.3.14-сурет).
2.3.14-СУРЕТ
ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасуы динамикасы, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Жұмысқа орналасуды өңірлер тұрғысынан салыстыру барлық облыстарда бұл
көрсеткіштің өскенін көрсетті. Оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы жұмысқа
орналасқан түлектердің едәуір өсуі Ақмола облысында (+32%) және СҚО-да
(+34%) байқалды. 2017 ж. ТжКБ түлектерінің 100% дерлік жұмысқа орналасуына
Ақмола облысы қол жеткізді. Жұмысқа орналасқан ТжКБ түлектерінің ең төмен
көрсеткіші Жамбыл және Қызылорда облыстарында тіркелді.
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2.3.15-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасуы, %
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Колледж түлектерінің жалақысы - ТжКБ тиімділігінің тағы бір көрсеткіші болып
табылады. Сарапшылар табыстың аз-көптігіне алған білімнің орнықты әсер
ететінін дәлелдеді. Бүкіл әлем бойынша 193 елде оқуға кеткен әрбір қосымша
жылдың табыстылық нормасы - 10%.138 ЗТМО деректеріне сүйенсек, ТжКБ
түлектерінің орташа жалақысы 68 мың теңге. Бұл ретте ол қызмет саласына, еңбек
нарығының конъюнктурасына, белгілі бір салаларға бизнестің араласуына
байланысты құбылып отырады. Мысалы, ең жоғары айлықты «Мұнай-газ бен
химиялық өнеркәсіп» және «Геология, тау-кен ісі мен пайдалы қазбалар»
мамандығы бойынша жұмыс істейтіндер алады. Аталмыш саладағы орташа
айлық сәйкесінше - 178 мың және 127 мың теңге. Бұл салалар ЖОО түлектері үшін
де еңбек нарығындағы жоғары ақылы мамандықтар болып табылады. Ал ең
төмен айлықты «Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология» мамандығы
бойынша оқығандар алады (47 815 тг.).

Адамдар мен ғаламшар мүддесіндегі білім: баршаға арналған орнықты болашақты құру, Білім мониторингі
жөніндегі дүниежүзілік баяндама, UNESCO, 2016
138
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2.3.16-СУРЕТ
Колледж түлектерінің қызмет түрлері бойынша жалақылары
Ауылшаруашылығы, ветеринария және экология

47 815

Көлік

56 000

Құқық

58 000

Байланыс, телекоммуникациялар және ақпараттық технологиялар

60 000

Өнер және мәдениет

60 000

Ғимараттар мен құрылыстарды пайдалану

61 000

Білім беру

64 373

Өндіріс, құрастыру, пайдалану және жөндеу (салалар бойынша)

68 000

Сервис, экономика және басқару

68 000

Медицина, фармацевтика
Энергетика
Металлургия және машина құрылысы
Геология, кен өнеркәсібі және пайдалы қазбалар өндірісі
Мұнайгаз және химия өндірісі

70 511
73 000
78 000
127 000
178 000

Дереккөз: ЗТМО

Қазақстан командасының WorldSkills International халықаралық конкурсына
екінші рет қатысуы, 2015 ж. қарағанда, анағұрлым сәтті болды (+ 26). 2017 ж.
қазанда Қазақстан Абу-Даби қаласында (БАӘ) өткен WorldSkills Competition 44-ші
халықаралық чемпионатына қатысты. Чемпионат жұмысшы мамандықтардың
кең спектрін, соның ішінде құрылыс, өндіріс технологиялары және инженерия,
көлік және логистика, әлеуметтік қызметтер, креативті өнер, дизайн
технологиялары және ақпараттық технологиялар салаларын қамтитын 51 құзырет
бойынша өткізілді. Чемпионатқа 77 мемлекет, 1300 қатысушы қатысты.
ҚР құрамасы 23 құзырет бойынша қатысты. 23 сарапшы және 25 қатысушы
қатысты. Чемпионат қорытындылары бойынша ҚР командасы 14 270 ұпай жинап,
жалпы командалық есепте 24-орынға ие болды. Осы нәтиже 2015 ж. чемпионат
нәтижесінен едәуір жоғары, бұл конкурсанттардың құзыреттер бойынша
шеберлік пен дайындық деңгейлерінің жоғарылау динамикасын көрсетеді.
Қазақстанда WorldSkills жобасын дамытудағы оң тенденцияларға қарамастан,
оны іске асыру одан арғы жетілдіруді талап етеді. Қазақстанның осы халықаралық
конкурсқа қатысу нәтижелері қатысушылардың кәсіптік дайындық деңгейінің
жеткіліксіздігін дәлелдейді. Ескірген МТБ, ағылшын тілін меңгерудің төмен
деңгейі Қазақстан командасына жоғары позицияларды алуға мүмкіндік бермейді.
Елімізде бұл жобаны іске асыруға арналған жүйелі шаралар жоқ.
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2.3.2-КІРІСТІРМЕ
WorldSkills қатысушысының жетістікке жету тарихы
WorldSkills International конкурсы - бұл жастардың өзін және кәсіптік
дағдыларын көрсету мүмкіндігі. Осылайша, Сергей Белоносовтың
2015 ж. Сан-Паулуда өткен конкурсқа қатысуы оның кәсіби
дамуындағы және мансабындағы жаңа серпіліс болды. Сол кезде
Сергей әлемнің 72 елі өкілдерінің арасынан үздік отыздыққа кірді
және медальмен марапатталды. Екі жыл өткенде Сергей Алматы
қаласындағы беделді мейрамханалардың бірінде бас аспазшы
болып жұмыс істейді. Бүгін Сергей сұранысқа ие маман болып
отыр. Оны әртүрлі шеберлік-кластарына, қазылар алқасының
мүшесі ретінде конкурстарға, аспазшылықпен байланысты әртүрлі
бағдарламаларға қатысу үшін теледидарға шақырады
Дереккөз: http://picbear.online/sergeibelonosov (фото), http://kasipkor.kz

WorldSkills халықаралық чемпионатына Ұлттық чемпионат жеңімпаздары
қатысты. Ұлттық чемпионатқа барлығы 221 конкурсант қатысты.
Қатысушылардың жұмыстарын 300-ден астам сарапшы, соның ішінде еліміздің
барлық өңірлерінен келген тәуелсіз және өндірістік оқыту шеберлері бағалады.
2017 ж. өңірлік чемпионаттарға барлығы 2 000-нан астам колледж студенті, білім
беру және бизнес жүйесінен 400-ден астам сарапшы қатысты. Кәсіптік
қоғамдастықтарды дамыту және «Жас кәсіпқойлар (WorldSkills Ресей)»жұмысшы
кадрларды дамыту агенттігі» Одағының өкілдері мен еліміздің 16 өңірінен 81
сарапшыны 30 құзырет бойынша WorldSkills халықаралық стандарттарына оқытты
(2.3.2-кесте).
2.3.2-КЕСТЕ. Өңірлер тұрғысынан жүлделі орындар
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Өңір
Ақмола
Алматы қ.
Қостанай
Астана қ.
Қарағанды
Маңғыстау
СҚО
БҚО
ШҚО
ОҚО
Павлодар
Ақтөбе
Жамбыл
Атырау
Қызылорда
Алматы

Алтын

Күміс

Қола

6
5
5
4
3
3
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

3
6
1
4
3
1
0
1
3
5
1
1
1
0
0
0

6
5
0
2
4
0
0
0
3
0
3
2
1
1
0
0

Медальдардың
жалпы саны
15
16
6
10
10
4
2
2
6
5
4
3
2
1
0
0
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Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
Жоғары білім сапасы - әртүрлі мүдделі тараптар түрліше түсіндіретін кешенді
ұғым. БҒДМБ кадрларды даярлауды, жұмысқа орналастыруды және QS WUR
халықаралық рейтингіндегі қазақстандық ЖОО-ның орнын басты назарға алады.
Бұл рейтинг сарапшылар сауалнамасына, жұмыс берушілердің бағалауына,
ОПҚ/студенттердің арақатынасына, шетелдік студенттер мен ОПҚ санына,
дәйексөз индексі негізіндегі академиялық мәртебеге ерекше көңіл аударады.
Ұлттық аккредиттеу агенттіктері ЖОО сапасын қамтамасыз ету стандарттарына:
тиімді стратегиялық жоспарлауды, менеджмент пен ақпаратты басқаруды,
студентке бағдар беруді, білім беру бағдарламаларын, ОПҚ-ның, ғылыми-зерттеу
жұмысының сапасын, ресурстарды, қоғамды ақпараттандыруды, әр кезеңде
сапаны сырттай қамтамасыз етуді енгізеді.139
ДЭФ ЖБИ білім беру жүйесінің сапасын білім беру бағдарламаларының,
түлектердің соңғы нәтижелері мен еңбек нарығы қажеттіліктерінің арасындағы
келісімділік ретінде анықтайды.140 Қазақстан 2017-2018 ЖБИ «Жоғары білім
және кәсіптік даярлық» (Higher education and training)141 бесінші бағытында жалпы
56-орынға ие болды. Бұл бағыттардың қосындылары біліммен қамтуға,
талапкерлердің математикалық және жаратылыстану-ғылыми дайындығы,
мектептер менеджментінің сапасы мен өндірістен қол үзбей біліктілікті арттыру
мүмкіндігіне ерекше көңіл бөледі.
Бұл тарауда ЖОО-ның сапасы мен тиімділігі ЖОО білім беру сапасының
жоғарыда аталған мақсаттарын барынша ескеретін 5 көрсеткіш бойынша
бағаланады. Бұл (1) сапаны қамтамасыз ету жүйесі (аккредитация),
(2) студенттердің Оқу жетістіктерін сырттай бақылау нәтижелері, (3) қазақстандық
ЖОО-ның университеттердің әлемдік рейтингтерінде болуы, (4) жұмысқа
орналасу және (5) түлектердің жалақылары.
Сапаны қамтамасыз ету жүйесі (аккредиттеу)
2017 ж. қаңтардан бастап ЖОО-ның мемлекеттік аттестациясын ЖОО-дың
халықаралық аккредиттеу толығымен алмастырды. ҚР 2007142 және 2017 жж.143
Жоғары білім беру саясатына Елдік шолу жүргізгенде ЭЫДҰ және Дүниежүзілік
банк сарапшылары Қазақстанға ЖОО-ның аттестациясын өткізуден бас тартуды
ұсынды. Уақыттың сын-тегеуріндеріне және осы ұсыныстарға жауап ретінде ЖООЖоғары білім беру ұйымдарын институционалдық аккредиттеу стандарттары, БСБТҚА, 2017
ЭЫДҰ Жоғары білім беру саясатына кейінгі шолуы, 2017
141
https://www.weforum.org/reports/the-global-competitiveness-report-2017-2018
142
ЭЫДҰ Жоғары білім беру саясатына кейінгі шолуы, 2007
143
http://edukation.kz/abiturientu/news-vuz/item/1884-s-2017-goda-gosudarstvennaya-attestatsiya-vuzovprekrashchaetsya-kazhdyj-chastnyj-vuz-smozhet-vydavat-diplomy-svoego-sobstvennogo-obraztsa
139
140

188

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

ның мемлекеттік аттестациясымен қатар жоғары білімнің еуропалық кеңістігінде
мойындалған ерікті аккредиттеу де әрекет етті. Бұл процедураға және
аккредиттеу агенттіктеріне сенімнің артуына қарай аккредиттеуден өтуге ниет
білдірген ЖОО саны артты. Осылайша, 2016 ж. қорытындылары бойынша
азаматтық ЖОО-дың 96-сы және білім беру бағдарламаларының 59%-ы
агенттіктерде аккредиттеуден өтті. 2017 ж. 5 азаматтық ЖОО және 188 бағдарлама
аккредиттелді.
2.3.3-КІРІСТІРМЕ
Аттесттау мен аккредиттеудің айырмашылықтары
Аттесттау
Бақылау және қадағалау сипатына ие

Аккредиттеу
ЖОО жұмысын жетілдіруге жәрдемдеседі

Стандарттарға толық сәйкес келуін
талап етеді

Стандарттарға толық сәйкес келуін
талап етпейді

Ағымдағы жағдай мен өткенге шолу
жасауды бағалайды
Нормативтермен салыстырады
Уәкілетті органмен (ҚР БҒМ) жүзеге
асырылады

Жағдайды келешекті ескере отырып
бағалайды
Стратегиялық басқаруды бағалайды

Тек қазақстандық сарапшыларды тартады

Аккредиттеу органдарымен өткізіледі
Тәуелсіз сарапшыларды, жұмыс берушілерді,
шетелдік сарапшыларды, студенттерді
тартады

Дереккөз: Закирова Г.Д. Система обеспечения качества на национальном и институциональном
уровнях

Ұлттық аккредиттеу органдарының тізіліміне 10 агенттік: 4 қазақстандық және
6 шетелдік агенттік кіреді.144 Олардың барлығы - білім сапасын қамтамасыз ету
жөніндегі халықаралық еуропалық желілердің толық құқылы мүшелері.
2017 ж. екі қазақстандық агенттік беделді еуропалық құрылымдардағы мүшелігін
кеңейтті. Осылайша, ENQA Жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі
еуропалық қауымдастықтың (АРТА 2016 ж. қарашадан бастап, БСБТҚА 2017 ж.
ақпаннан бастап) және EQAR Жоғары білім сапасын қамтамасыз ету жөніндегі
агенттіктердің еуропалық тізілімінің толық құқылы мүшесі мәртебесі (АРТА және
БСБТҚА 2017 ж. маусымнан бастап) берілді. Халықаралық аккредиттеу
ЖОО-ның бәсекеге қабілеттілігін арттыру үшін маңызды, өйткені шетелдік
серіктестермен ынтымақтастықты кеңейтуге мүмкіндік береді (бірлескен
зерттеулер, қос диплом бағдарламалары, студенттер мен ОПҚ академиялық
ұтқырлығы).
Халықаралық
аккредиттеудің
арқасында
қазақстандық
ЖОО-ның түлектері оқуды сондай-ақ шетелдік ЖОО-да да жалғастыра алады.
Аккредитацияжәне рейтинг тәуелсіз агенттігі, Білім сапасын бағалаудың тәуелсіз қазақстандық агенттігі,
Қазақстандық инженерлік білім беру қауымдастығы және Білім сапасын акрредиттеу және сараптама жасау
жөніндегі тәуелсіз агенттік
144
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Осындай артықшылықтары болғандықтан және мемлекеттік аттестациядан бас
тартқандықтан, 2017 ж. ҚР «Білім туралы» Заңына шетелдік немесе ұлттық
аккредиттеу агенттіктерінде халықаралық аккредиттеуден өткен ЖОО-ның ғана
мемлекеттік білім беру тапсырысы негізінде кадрларды даярлауды
қаржыландыруға құқылы екендігі туралы ереже енгізілді (62-баптың
5-1-тармақтары).
2.3.4-КІРІСТІРМЕ
Жоғары білімдегі сапаны қамтамасыз ететін халықаралық желілер
ENQA - жоғары білімдегі сапаны қамтамасыз ету жөніндегі еуропалық желі. Еуропалық жоғары
білім сапасының жоғары деңгейге артуына жәрдемдеседі. Әлемнің 28 елінен 51 агенттікті
толық құқылы мүшесі ретінде, 35 елден 51 агенттікті аффилирленген мүшесі ретінде қамтиды.
EQAR - жоғары білімнің еуропалық кеңістігінде сапаны қамтамасыз ету жөніндегі беделді
ұйым. Әлемнің 24 елінде 47 агенттігі бар. EQAR стейкхолдерлердің еуропалық кеңістіктегі
жоғары білім сапасына сенімділігін арттыру үшін агенттіктер туралы сенімді және нақты
ақпаратты ұсынады.
Дереккөз: БСБТҚА

Қазақстанда халықаралық рейтингтермен қатар ЖОО-ның ұлттық рейтингтері
де жұмыс істейді. Шетелдік студенттер үшін ЖОО-ның халықаралық рейтингтері
негізгі бағдар болса, ел ішінде ұлттық рейтингтер соғұрлым танымал бола бастады.
Бүгінгі таңда әлемнің 50-ден астам елінде әртүрлі ұйымдар өздерінің ұлттық
рейтингтерін жариялайды.145 Қазақстанда ЖОО рейтингін өткізуге өкілетті екі
агенттік бар - БСБТҚА және АРТА (2.3.3-кесте). БСБТҚА 2008 ж. бері, АРТА 2014 ж.
бастап ЖОО-ның рейтингін жүргізеді.
2.3.3-КЕСТЕ. БСБТҚА және АРТА ЖОО ұлттық рейтингтерінің әдіснамасы146
Рейтинг
БСБТҚА



АРТА










145
146
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Индикаторлар
Академиялық қызмет (білім беру бағдарламаларының саны, ОПҚ, ҒЗЖ,
халықаралық ынтымақтастық, ақпараттық қамтамасыз ету)
ЖОО беделіне қатысты сарапшылар бағасы
Жұмыс берушілер алдындағы беделі
Дарынды студенттер мен ОПҚ шоғырлануы («Алтын белгі» иегерлері,
мемлекеттік тапсырыс, ОПҚ арасында – мемлекеттік сыйлық, «ЖОО-ның
үздік оқытушысы» атағының иегерлері үшін ЖОО-ның тартымдылығы)
Академиялық ұтқырлық
Түлектердің бәсекеге қабілеттілігі (сапа және жұмыс берушілердің ЖОО
білім беру бағдарламаларын мойындау деңгейі және олардың еңбек
нарығының қажеттіліктеріне сәйкес келуі)
ОПҚ, докторанттар мен магистранттардың ғылыми мақалаларының
бәсекеге қабілеттілігі

https://online.zakon.kz/Document/?doc_id=31026956
http://www.iaar.kz/ru/rejting/rejting-vuzov-2018

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

Үздік көпбейінді ЖОО-ның ұлттық рейтингіндегі үздік-10-ты мемлекеттік ЖОО,
соның ішінде екеуі - ұлттық құрады. QS WUR әлемдік университеттер
рейтингіндегі сияқты, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және Л. Н. Гумилев атындағы
ЕҰУ ұлттық контексте өздерінің бірінші екендерін растады (сәйкесінше 1 және 2
орындар). Әлемдік рейтингтерге қарағанда, мұндай ұлттық рейтингтер жоғары
білімді республикамызда алғысы келетін талапкерлерге көбірек ақпарат береді
(2.3.17-сурет). ЖОО дербестігін кеңейту жағдайларында сапаны қамтамасыз етудің
ішкі жүйесінің маңызы арта түседі. Осыған байланысты ЖОО-н білім сапасын
басқару бойынша үлкен жұмыс күтіп отыр.
2.3.17-СУРЕТ
БСБТҚА нұсқасы бойынша Қазақстанның үздік көп бейінді ЖОО
ұлттық рейтингінің үздік 10 ЖОО, 2017 ж.147
Әл-Фараби
ат. ҚазҰУ

Л.Н. Гумилев
ат. ЕҰУ

М.Әуезов
ат. ОҚМУ

Академик Е.А.
Бөкетов ат. С. Торайғыров
ҚарМУ
М. Х. Дулати ат.
ат. ПМУ
С. Аманжолов
ТарМУ
ат. ШҚМУ

Х.А. Ясауи
ат. ХҚТУ

Қоркыт Ата
ат. ҚызМУ А. Байтұрсынов
ат. ҚМУ

Дереккөз: БСБТҚА

Студенттердің оқу жетістіктерін сырттай бағалаудың нәтижелері
Жоғары білімнің оқу жетістіктерін сырттай бағалау - жоғары білім жүйесінің
сапасы мен тиімділігін мониторингтейтін негізгі құрал болып табылады. 2017 ж.
тестілеуге еліміздің 104 ЖОО-нан 42 592 студент қатысты (студенттердің жалпы
санының 92%-ы). Әртүрлі себептерге байланысты (ауыру, конференцияларға
қатысу, спорт шаралары және т.б.) 3 715 (8,02%) студент тестке қатыса алмады.
2017 ж. ЖБ ОЖСБ-ға 101 мамандық бойынша 8 даярлық бағытының студенттері
қатысты: білім беру - 20 мамандық, гуманитарлық ғылымдар - 9, құқық - 3;
әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес - 8; жаратылыстану
ғылымдары - 12; техникалық ғылымдар мен технологиялар - 28;
ауылшаруашылық ғылымдар - 12; қызмет көрсету - 9.
Еліміз бойынша орташа көрсеткіш 81,25 балды құрады (2.3.19-сурет). Бұл 2016 ж.
нәтижеден 1,6%-ға артық. Орташа балдың өсуіне қарамастан, бұл нәтиже несиелік
технология шкаласына сай «С» белгісіне сәйкес келеді (дәстүрлі баға «3»). Ел
бойынша 50 балл жинай алмаған студенттердің саны (несиелік технология
147

https://nkaoko.kz/rejting-vuzov/rejting-vuzov-kazakhstana-2017/natsionalnyj-rejting-luchshikh-mnogoprofilnykhvuzov-kazakhstana
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бойынша «F», дәстүрлі баға «2») 6 173 адамды немесе 14,5%-ды құрады. 50 балл
жинай алмаған қазақ тілінде білім алатын студенттердің саны (4 142 адам) орыс
тілінде білім алатын студенттердің санынан (2 031 адам) 2 есе артық.
Дайындық бағыттары тұрғысынан «Гуманитарлық» ғылымдар» (92,34) және
«Құқық» (91,32) мамандықтары көшбасшылық орында. «Әлеуметтік
ғылымдар, экономика және бизнес» (76,69) мен «Техникалық ғылымдар және
технологиялар» (76,79) бағыттары бойынша орташа балл ең төмен болды.
«Техникалық ғылымдар мен технологиялар» бағыты бойынша ең төменгі орташа
балл болса да, бұл бағыттың бітіретін курс студенттері 2016 ж. салыстырғанда, ең
жоғары оң динамиканы көрсетті (+5,99 балл). Техникалық ғылымдардан басқа,
орташа балдың артуы «Құқық» (+6,92), «Жаратылыстану ғылымдары» (+3,02),
«Қызмет көрсету» (+0,33) бағыттары бойынша да тіркелді. Қалған бағыттар
бойынша көрсеткіштердің шамалы төмендеуі байқалды, мысалы, «Білім беру» 0,75, «Гуманитарлық ғылымдар» - 4,86, «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және
бизнес» - 2,81. «Ауылшаруашылық ғылымдар» бойынша қатты төмендеу (–10,82)
тіркелді.
2.3.18-СУРЕТ
Дайындық бағыттары тұрғысынан жоғары білім ОЖСБ 2017 ж. орташа балдары/жоғары білім
ОЖСБ 2016 ж. орташа балдары

Дереккөз: ҰТО

ЖОО ішінде ең жоғары нәтижені Шырақбек Қабылбаев атындағы ҚР ІІМ
Қостанай академиясы (128,75 балл), азаматтық ЖОО-нан академик
Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті (112,54) көрсетті.
Академик Е. А. Бөкетов атындағы ҚарМУ - рейтингтің бірінші ондығында аталған
жалғыз мемлекеттік ЖОО. ОЖСБ нәтижелері бойынша азаматтық ЖОО-лар
арасында рейтинг көшбасшысымен бірге үздік ондыққа Қарағанды облысының
төрт ЖОО кіргенін атап өткен жөн (Барымбек Бейсенов атындағы ҚР ІІМ
Қарағанды академиясы - 115,47; «Болашақ» академиясы - 112,26;
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық университеті - 104,43) (2.3.4-кесте).
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2.3.4-КЕСТЕ. 2017 ж. ОЖСБ бойынша ең жоғары орташа балл алған үздік 10 ЖОО
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЖОО атауы
Шырақбек Қабылбаев атындағы ҚР ІІМ Қостанай
академиясы
Барымбек Бейсенов атындағы ҚР ІІМ Қарағанды
академиясы
Е.А.Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік
университеті
«Болашақ» академиясы
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
университеті
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Қазақстан-Британ техникалық университеті
Қожа Ахмед Ясауи атындағы Халықаралық ҚазақТүрік университеті
Мардан Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан
гуманитарлық институты

Орташа балл
128,75
115,47
112,54
112,26
104,97
104,43
99,66
97,48
97,23
95,62

Дереккөз: ҰТО

Алматы экономика және статистика академиясының студенттері ең төмен нәтиже
көрсетті - 43,65 балға ие болды (несиелік шкала бойынша баға «F» немесе дәстүрлі
баға «2») (2.3.5-кесте). Ең төмен орташа балл алған ЖОО-ның 80%-ы - жекеменшік.
ОЖСБ нәтижелерінің кестесінде 10-орын алған жалғыз мемлекеттік ЖОО - Атырау
мұнай және газ университеті (49,82).
2.3.5-КЕСТЕ. 2017 ж. ОЖСБ бойынша ең төмен орташа балл алған 10 ЖОО
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ЖОО атауы

Орташа балл

Халықаралық білім беру корпорациясы
Еуразиялық технологиялық университет
Л. Б. Гончаров атындағы Қазақ автомобиль-жол
академиясы
Атырау мұнай және газ университеті
Қазақстан инженерлік-технологиялық университеті
«Ақмешіт» гуманитарлық-техникалық институты
Атырау инженерлік-гуманитарлық институты
Маңғыстау гуманитарлық-техникалық университеті
Қазақ хабарлама жолдары университеті
Алматы экономика және статистика академиясы

54,31
53,78
52,08
49,82
49,49
49,48
46,47
44,2
43,72
43,65

Дереккөз: ҰТО

Ұлттық ЖОО едәуір вариативті нәтиже көрсетеді. Еліміздің екі ірі ұлттық
ЖОО бірінші ондықта орналасса, Қазтұтынуодағы Қарағанды экономикалық
университеті (64,81 балл), Қазақ ұлттық өнер университеті (63,67 балл), Қазақ
ұлттық аграрлық университеті (61,37 балл) анағұрлым төмен көрсеткіштері
ЖОО-ң нәтижелеріне жақын қалды.
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Қазақстандық ЖОО-ның әлемдік университеттер рейтингінде ұсынылуы
Шетелдік студенттер мен ЖОО-ның халықаралық рейтингтері олардың сапасын
салыстыратын сенімді құрал ретінде қарастырылады. 2017 ж. Hobsons талдау
компаниясы 34 мыңнан астам шетелдік студенттен сауалнама алды.
Студенттердің 19,6%-ы халықаралық рейтингтері ЖОО және білім алатын елді
таңдауда маңызды рөл атқарғанын айтты. Студенттердің 23,5%-ы ЖОО
халықаралық рейтингтері ЖОО таңдаған кезде негізгі бағдар болғанына
толығымен келісті.148
Әлемдік білім беру кеңістігінде аса көрнекті әрі салмақты үш рейтинг бар: QS
World University Rankings (QS WUR), Times Higher Education (THE), Shanghai
Academic Ranking of World Universities (ARWU). Рейтингтердің әдіснамасы
ЖОО-ның негізгі үш миссиясын қамтиды - оқыту/сабақ беру, ғылыми қызмет және
қоғамға қызмет ету (2.3.6-кесте).
2.3.6-КЕСТЕ. Университеттердің әлемдік рейтингтерінің әдіснамаы, 2017 ж.
Рейтинг
(негізі
қаланған жыл)

Индикаторлар




QS WUR (2010)






148

194

Академиялық беделі
(сарапшылар
сауалнамасы) - 40%
Жұмыс берушілер
арасындағы беделі - 10%
«ОПҚ/студент»
арақатынасы - 20%
Дәйексөз индекстеріндегі
орны - 20%
Шетелдік ОПҚ саны - 5%
Шетелдік студенттер
саны - 5%

Сараланатын
ЖОО-лар саны

Рейтингтің Топ
10-дығы, 2017/18

959

1. Массачусетс
технологиялар
институты
2. Стэнфорд
университеті
3. Гарвард
университеті
4. Калифорния
технологиялар
институты
5. Кембридж
университеті
6. Оксфорд
университеті
7. Лондон
Университеттік
колледжі
8. Лондон
Империялық
колледжі
9. Чикаго
университеті
10. Швейцарияның
Цюрих жоғары
техникалық
мектебі

http://monitor.icef.com/2017/09/what-rankings-are-most-important-to-students/
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ARWU (2003)








THE
(2010)






Білім сапасы (Нобель
сыйлығын немесе
математикадан Филд
сыйлығын алған түлектер
саны) - 10%
ОПҚ сапасы (Нобель
сыйлығын немесе
математикадан Филд
сыйлығын алған ЖОО
түлектерінің саны;
21 сала бойынша жиі
дәйексөз келтірілетін
қызметкерлер
саны) - 40%
Ғылыми қызметтің
тиімділігі (Nature және
Science журналдарында
жарияланған мақалалар
саны; Thomson Reuters
Science Index және
Citation Social Science
Citation Index Дәйексөз
индексіндегі мақалалар
саны) - 40%
Бір адамға шаққандағы
академиялық жұмыстың
тиімділігі - 10%
Сабақ беру (білім беру
ортасы: сарапшылар
сауалнамасы,
«ОПҚ/студент»
арақатынасы,
«докторант/бакалавр»
арақатынасы, ЖОО
табысы) - 30%
Ғылыми қызмет (ғылыми
зерттеулер көлемі,
олардан түсетін табыс,
бедел) - 30%
Дәйексөз келтіру - 30%
Халықаралық қызмет
(«шетелдік
студенттер/ұлттық
студенттер»
арақатынасы, «шетелдік
ОПҚ/ ұлттық ОПҚ»
арақатынасы,
халықаралық
ынтымақтастық) - 7,5%
Индустрияға қосатын
үлесі (білім
трансфері) - 2,5%

1

1

820

103

1. Гарвард
университеті
2. Стэнфорд
университеті
3. Кембридж
университеті
4. Массачусетс
технологиялар
институты
5. Берклидегі
Калифорния
университеті
6. Принстон
университеті
7. Оксфорд
университеті
8. Колумбия
университеті
9. Калифорния
технологиялар
институты
10. Чикаго
университеті

1. Оксфорд
университеті
2. Кембридж
университеті
3. Калифорния
технологиялар
институты
4. Стэнфорд
университеті
5. Массачусетс
технологиялар
институты
6. Гарвард
университеті
7. Принстон
университеті
8. Лондон
Империялық
колледжі
9. Чикаго
университеті
10. Швейцарияның
Цюрих жоғары
техникалық
мектебі
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Қазақстандық ЖОО-лар QS WUR рейтингіне ғана енген. 2016-2019 жж. БҒДМБ
2017 ж. қарай 11 қазақстандық ЖОО-ның рейтингке кіруін нысаналы индикатор
ретінде белгіледі. Алайда, есепті жылы рейтинг агенттігі 8 ЖОО-н атады. 2017 ж.
сараланған әлем ЖОО-ның жалпы саны 959-ға дейін артқанын атап өткен жөн
(2016 ж. - 916 ЖОО, 2015 ж. - 891 ЖОО).
Соңғы үш жылда QS WUR рейтингіне кірген қазақстандық ЖОО-ның көбі өз
позицияларын жақсартты. Қазақстандық ЖОО-лар ішінде әл-Фараби атындағы
Қазақ ұлттық университеті (236-орын) көшбасшылығын орнықты ұстап тұр,
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті 9 позицияға жоғарылағанын
көрсетті (336-орын). Тек С. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық техникалық
университеті позициясын ұстай алмай, рейтингтен шығып қалды (2.3.7-кесте).
2.3.7-КЕСТЕ. QS WUR 2017/18 рейтингіндегі қазақстандық ЖОО-лар
2017-2018
=236
336

2016-2017
236
=345

2015-2016
=275
371

411-420

411-420

551-600

491-500

501-550

601-650

501-550

601-650

701+

651-700

701+

701+

651-700

651-700

701+

801-1000

701+

701+
701+

ЖОО атауы
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті
Қ. И. Сәтпаев атындағы Қазақ ұлттық техникалық
зерттеу университеті
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік
университеті
Академик Е. А. Бөкетов атындағы Қарағанды
мемлекеттік университеті
Қазақстан-Британ техникалық университеті
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық
қатынастар және әлем тілдері университеті
С. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық техникалық
университеті

Дереккөз: QS WUR149

2016-2019 жж. БҒДМБ QS WUR рейтингінде аталған Қазақстан ЖОО-ның санын
2019 ж. қарай 16-ға дейін жеткізуді мақсат етті, яғни аталған ЖОО санын 8-ден
екі есе арттыру керек. Бұл нысаналы индикаторға қол жеткізу тәуекелді талап
етеді, өйткені ЖОО-мен кешенді жұмыстар өткізу керек және бұл көрсеткішке қол
жеткізуге берілген уақыт кезеңі де шектеулі.
QS британдық рейтинг агенттігі әлем университеттерінің жаһандық рейтингімен
қатар, әлемдік ЖОО-ын өңірлер тұрғысынан да саралайды. Осылайша,
QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings рейтингі, QS EECA
Еуропаның және Орталық Азияның дамушы елдерінің ЖОО-ын саралайды.150
149

150
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018
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2017 ж. рейтингте 18 елдің, соның ішінде Қазақстан, Ресей, Венгрия, Чехия,
Түркия, Эстония және т.б. ЖОО-ы болды. QS EECA рейтингін жасағанда
QS сарапшылары әртүрлі елдердің ЖОО-да батыс еуропалықтардан немесе
америкалықтардан өзгеше, жеке даму басымдықтары болуы мүмкін деген фактіні
ескереді. Сондықтан бұл рейтинг үшін арнайы әдіснама әзірленді. Негізгі
рейтингтің бұдан бұрын пайдаланылған критерийлерімен қатар, ол үш жаңа
көрсеткішке сүйенеді. Солардың арасында Webometrics бойынша интернет
ресурстардың тиімділігі, ОПҚ санына қатысты жарияланған мақалалардың
арақатынасы және ғылыми дәрежесі бар қызметкерлердің үлесі.
QS EECA рейтингі барлығы 299 ЖОО-ны саралады, Қазақстан атынан 22 ЖОО
өкілдік етті (Ресей - 95, Түркия - 44, Украина - 16, Беларусь - 4, Эстония - 3,
Қырғызстан - 1). Қазақстандық ЖОО саны 2016 ж. салыстырғанда 1,2 есе артты
(2016 ж. - 18 ЖОО, 2015 ж. - 14 ЖОО) (2.3.8-кесте).
2.3.8-КЕСТЕ. QS EEACA 2017/18 рейтингіндегі қазақстандық ЖОО-лар
2017-2018

2016-2017

2015-2016

ЖОО атауы

10
24
50
68
77
78
=86
112
114
142
=147
=147
161-170
161-170
171-180
201-250
201-250
201-250
201-250
251-300
251-300
251-300

11
33
=49
=70
86
84
91
101-110
111-120
131-140
151-200
111-120
-/151-200
151-200
-/151-200
151-200
151-200
151-200
-/-/-

21
33
54
63
=67
81
74
100
111-120
111-120
131-140
101-110
-/-/-

Әл-фараби атындағы ҚазҰУ
Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ
Қ. И. Сәтпаев атындағы ҚазҰЗТУ
ҚБТУ
КазҰАУ
М. Әуезов атындағы ОҚМУ
Абай атындағы ҚазҰПУ
Академик Е.А.Бөкетов атындағы ҚарМТУ
КарМТУ
Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ
АТУ
ҚазХҚжӘТУ
Нархоз университеті
С. Торайғыров атындағы ПМУ
Қожа Ахмед Ясауи ХҚТУ
І. Жансүгіров атындағы ЖМУ
М. Қозыбаев атындағы СҚМУ
С. Сейфуллин атындағы ҚАТУ
Семей қаласының Шәкәрім атындағы МУ
ИнЕУ
Қорқыт Ата атындағы ҚызМУ
Жәңгір хан атындағы БҚАТУ

141-150
-/131-140
-/-/-/-/-/-

Ескертпе: «-/-» сараланбады дегенді білдіреді.
Дереккөз: QS EECA151
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Жұмысқа орналасу
ЭЫДҰ сарапшылары түлектердің жұмысқа орналасуын ЖОО-дағы оқытудың
сапалық көрсеткіштерінің негізгі индикаторы деп санайды.152 Түлектердің
67% жұмыспен қамтылуы - ЖОО білім сапасы жетістігінің немесе күйреуінің негізгі
факторы.153 2017 ж. ел бойынша 127 084 адам оқу бітірді. Түлектердің 78,6%-ы
жұмысқа орналасты, яғни 2016 жылмен салыстырғанда +0,2%. Мемлекеттік білім
беру тапсырысы бойынша білім алған түлектердің оқуды аяқтағаннан кейінгі
бірінші жылы мамандығы бойынша жұмысқа орналасуы 2016-2019 жж. БҒДМБ
басты индикаторы болып табылады. БҒДМБ 2017 ж. қарай мұндай түлектердің
85% мамандығы бойынша жұмысқа орналасуын мақсат етті. Іс жүзінде оқуды
аяқтағаннан кейін 43 182 түлектің 37 428-і немесе 86,7%-ы бірден мамандығы
бойынша жұмысқа тұрды.
QS Graduate Employability Rankings түлектерді жұмыспен қамту жөніндегі
әлемдік университеттер рейтингінде ЖОО қызметі мен түлектердің жұмысқа
орналасуы арасындағы өзара байланысты ескеріледі. Бағалау кезінде негізгі
критерийлердің ішінде жұмыс берушілердің арасындағы беделі, жұмыс
берушілермен серіктестік түлектердің жетістікке жетуі, жұмыс берушілер мен
студенттердің өзара әрекеттесуін ұйымдастыру және жұмысқа орналасқан
түлектердің үлесі қарастырылады. Осылайша, ЖОО-ның жұмысқа
орналасқандардың санын санап қана қоймай, түлектің жұмысқа орналасуына
жәрдемдесуін ескеру бұл рейтингтің ерекшелігі болып табылады.
Ағылшын елдерінің ЖОО өз студенттерінің одан әрі жұмысқа орналасуына аса
қолайлы жағдайлар жасайды. 2017 ж. QS Graduate Employability Rankings
әлемнің 65 елінен 495 ЖОО-н саралады (2016 ж. - 300). Түлектердің жұмысқа
орналасуы бойынша рейтинг көшбасшыларының үштігін АҚШ ЖОО құрады.
Стэнфорд университеті көшбасшы болып қалды. Лос-Анджелестегі Калифорния
университеті, ол Массачусетс технологиялар институтын 5-орынға ығыстырып,
екінші орынға тұрды. Гарвард университеті көшбасшылар үштігін аяқтайды. Бір
қызығы өткен жылдың қола жүлдегері - Цинхуа Университеті - биыл рейтингтің 10
жолына жайғасты. Рейтингтің топ-10-дығының басым бөлігіне АҚШ (5 ЖОО),
сондай-ақ Ұлыбритания (Кембридж және Оксфорд университеті) және Австралия
(Сидней және Мельбурн университеті) ЖОО да кірді. Қазақстандық ЖОО-дың
ішінде әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті алғаш рет аталды
(251-300 позициясы). Ресейден рейтингке 11 ЖОО кірді.
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ЭЫДҰ Жоғары білім беру саясатына кейінгі шолу, 2017
Е. Сағадиев, https://www.youtube.com/watch?v=XNj7-j1Vt0Y&feature=youtu.be
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2.3.9-КЕСТЕ. QS Graduate Employability Rankings нұсқасы бойынша ЖОО
түлектерінің жұмысқа орналасу рейтингінің Топ-10-дығы, 2017/18 жж.
ЖОО атауы

Мемлекет

2017-2018

2016-2017

1

1

2

15

3

-/-

Стэнфорд университеті
Лос-Анджелестегі Калифорния
университеті
Гарвард университеті

4

4

Сидней университеті

5

2

Массачусетс технологиялық институты

6

5

Кембридж университеті

Ұлыбритания

7

11

Мельбурн университеті

Аустралия

8

8

Оксфорд университеті

Ұлыбритания

9

9

Берклидегі Калифорния университеті

10

3

Цинхуа университеті
М. В. Ломоносов атындағы Мәскеу
мемлекеттік университеті
Санкт-Петербург мемлекеттік
университеті
Мәскеу мемлекеттік халықаралық
қатынастар институты
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық
университеті

111-120

101-150

141-150

151-200

201-250

101-150

251-300

-/-

АҚШ
АҚШ
АҚШ
Аустралия
АҚШ

АҚШ
Қытай
Ресей
Ресей
Ресей
Қазақстан

Дереккөз: QS Graduate Employability Rankings154

Түлектердің жалақысы
Түлектердің жалақысы - түлектің еңбек нарығындағы жағдайының негізін
қалайтын «өлшем». Жұмыс беруші жалақысымен маманның құзыреттерін,
қабілеттерін және өнімділігін анықтайды, олар, өз кезегінде, оның тәжірибесіне
және жеке ерекшеліктеріне байланысты болады. Дегенмен, сарапшылар түлектің
жалақысын білім сапасының жалғыз дұрыс көрсеткіші ретінде абсолюттеу қате
деп ескертеді.155 Бұл өлшемді жоғары білім сапасының басқа да параметрлерімен
бірге пайдаланған жөн.
2017 жылғы ЖОО түлектерінің жалпы санынан 97 264 бакалавриат түлегінің
(76,5%), 12 595 магистратура түлегінің (69%), 360 докторантура түлегінің (50%)
қолға түскен деректері талданды. 2017 ж. Қазақстанда ЖОО түлегінің орташа
жалақысы бакалавриатты аяқтағаннан кейінгі бірінші жылы 129 277 теңге болды
(2.3.19-сурет). Бұл жалпы ел бойынша орташа жалақысының (150 827 теңге) 86%-ын
құрады. Әрбір білім деңгейінің қосымша құны туралы гипотеза және халықаралық
тәжірибе расталды (2.3.5-кірістірме), яғни адамның орташа жалақысы әрбір кейінгі

154
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https://www.topuniversities.com/university-rankings/employability-rankings/2018
https://iq.hse.ru/news/177665414.html
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білім деңгейін алуына қарай артады. Осылайша, магистратура түлегі ЖОО-н
аяқтағаннан кейін бакалавриат түлегінен 30%-ға артық табыс тапса, ал PhD
докторы магистрден 15%-ға артық алады.
2.3.19-СУРЕТ
Түлектердің дайындық деңгейі тұрғысынан жалақысы, 2017 ж., теңге
129 277

Бакалавриат

167 434

192 103

Магистратура

Докторантура

Дереккөз: ЗТМО

2.3.5-КІРІСТІРМЕ
Білімнің жалақыға ықпалы
Халықаралық зерттеулер жоғары білімнің болуы түлектің табыс деңгейін арттыратынын
растайды. 2011 ж. Жаңа Зеландия Білім министрлігі өткізген «Білімнің табыс деңгейіне
ықпалы» зерттеуінің деректері бойынша, жоғары білімді адамдар, мектеп түлектеріне
қарағанда, сағатына $7 артық табыс алады. АҚШ-та мектеп түлектеріне қарағанда ЖОО
түлектері 1,7 есе артық, магистр дәрежесінің иегерлері 2,1 есе артық, доктор дәрежесінің
иегерлері 3,1 есе артық алады. Ресейде магистрлер, бакалаврлармен салыстырғанда, бірінші
жұмыс орнында-ақ жалақысына 30% қосымша ақы алады.
Дереккөз: Жоғары экономика мектебінің Білім беру институты

Жоғары жалақының артуына септігін тигізетін білім дағдылар мен құзыреттерді
дамытуға ықпал етеді. Осылайша, ЭЫДҰ PIAAC ересектердің құзыреттерін зерттеу
нәтижелері ересектердің білім деңгейі мен құзыреттерінің арасындағы тікелей
байланысты көрсетті: білім деңгейі неғұрлым жоғары болса, ол меңгерген
дағдылар саны соғұрлым көп болады (2.3.20-сурет).
2.3.20-СУРЕТ
Білім деңгейлері бойынша ересектердің (25-65 жас) сауаттылығы, 2016 ж.

Дереккөз: OECD Skills Studies. Skills Matter. Further Results from the Survey of Adult Skills
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«Техникалық ғылымдар мен технологиялар» бағытының түлектерінде
жалақының ең жоғары деңгейі тіркелді - 170 342 теңге. Бұл жалпы ел бойынша
осы мамандық өкілдері анағұрлым жоғары жалақы алатындығымен түсіндіріледі.
Осылайша, өнеркәсіп саласының қызметкерлері орташа есеппен 214,2 мың теңге
алады, бұл ел бойынша жалақының орташа деңгейінен 1,3 есе артық. Одан кейін
жұмысқа орналасқан бірінші жылы жоғары жалақыны (144 746 теңге) «Әлеуметтік
ғылымдар, экономика және бизнес» бағытының түлектері алады. «Құқық»,
«Қызмет көрсету» және «Әскери іс және қауіпсіздік» бағыттары түлектерінің
айлығы шамамен бір деңгейде (2.3.21-сурет).
2.3.21-СУРЕТ

102 201

132 934

79 725

125 586

106 362

170 342
98 767

144 746

102 604

125 057

106 226

94 858

Түлектердің дайындық бағыттары тұрғысынан жалақысы, теңге

Дереккөз: ЗТМО

Түлектердің жалақысының ең төменгі аралығы 79 725 - 106 362 теңгені
құрайды. Ол ауылшаруашылық («Ветеринария», «Ауылшаруашылық
ғылымдар»), жаратылыстану ғылымдары, әлеуметтік салалар («Білім беру»,
«Денсаулық сақтау және әлеуметтік қамтамасыз ету»), сондай-ақ «Гуманитарлық
ғылымдар» мен «Өнер» бағыттарына тән. Ал, ең төмен жалақы ветеринарияны
меңгеретін түлектерде тіркелді - 79 725 теңге. Бұл ветеринар дәрігердің орташа
жалақысының 81,5%-ын құрайды (97 802 тг.). «Ветеринария» бағытынан кейінгі ең
төмен жалақыны педагогикалық мамандықтардың түлектері алады - 94 858 теңге.
Бұл орта мектеп мұғалімінің орташа айлығының (114 299 тг.) 83%-ын құрайды. Бұл
бағыттар түлектерінің төмен жалақысы жалпы ел бойынша осы мамандықтар
өкілдерінің жалақысының жоғары болмауына (ел бойынша орташа жалақының
сәйкесінше 65% және 76%-ы).
Сапа мен тиімділік
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Түлектері ең жоғары жалақы алатын ЖОО-ның бірінші ондығында техникалық
ЖОО-ы жайғасты (10-нан 6). Техникалық ЖОО-ымен қатар топ-10-дыққа
медициналық, экономикалық және қаржы бағыттарының мамандықтары кірді.
Техникалық ЖОО-ның көшбасшылығы, жоғарыда айтылғандай, жалпы ел
бойынша техникалық бағыт түлектерінің анағұрлым жоғары жалақы
алатындығынан. ҚБТУ - ондықтың үздік ЖОО-ны. Түлектерінің жалақысы
ҚР орташа айлықтан 2,6 есе артық (2.3.22-сурет).
2.3.22-СУРЕТ
Түлектері ең көп жалақы алатын 10 ЖОО, 2017 ж., теңге
КБТУ
АМГУ
РЗИ
ГТА
Қаржы
академиясы
AlmaU
Азаматтық авиация
академиясы

232 425

236 567

БҚЗТУ

245 208

259 459

259 926

КИМЭП

276 807

284 591

317 840

323 013

394 285

«ҚДЖМ» ҚМУ

Дереккөз: ЗТМО

Түлектері ең аз жалақы алатын ЖОО-дың рейтингін гуманитарлық және
педагогикалық университеттер құрайды. Екі ЖОО-да тек педагогикалық бейін
ғана бар, олар: Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық университеті және
Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті. Көп бейінді ЖОО-дың басым
бөлігі оңтүстік өңірлерде орналасқан: 5 - ОҚО, 2 - Қызылорда облысында. ОҚО
ЖОО түлектерінің төмен жалақысы облыстағы орташа айлықтың (103 225 тг.)
төмен болуынан. Түлектердің еңбек нарығындағы «құндылығы» бойынша үздік
ЖОО мен нашар ЖОО арасындағы алшақтық - бес есе, орташа жалақыдағы
айырмашылық - 324 269 теңге (2.3.23-сурет). Бұл жағдай ЖОО-ның әлеуметтік
бағытына да байланысты. Көріп тұрғанымыздай, мұндай университеттердің
70%-ы - мемлекеттік. Сонымен қатар, бұл түлектердің негізгі жұмыс орны
мемлекеттік сектор - білім және мәдениет ұйымдары болып табылады. Қазір аз
ақы төленетін болса да, бұл салалар адами капиталды156 жинайтын басты көздер
болып табылады. Білім беру саласына жекеменшік инвестицияларды көбірек
тарту болашақта осы салалардағы мамандардың әл-ауқатының жалпы деңгейін
Ю. Корчагин. Адами капитал - тұлғаны, экономиканы, қоғамды және мемлекеттілікті қарқынды әлеуметтікэкономикалық дамыту факторы. ЖЭМ, 2011
156
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арттырады деп күтілуде. Мемлекеттік ЖОО-ның қазіргі жағдайы олардың
шаруашылық дербестігін, қаражат профицитін басқару мүмкіндігін, филиалдар
мен өкілдіктер құру, қолда бар бөлмелерді жалға беру және т.б. шектейді. Ал,
халықаралық тәжірибе қаржылық және ұйымдық мәселелердегі дербестікті
қолдайды. Бұндай дербестік келешекте еңбекке анағұрлым жақсы жағдай
жасауға - бәсекеге қабілетті жалақы, оқу және өндірістік инфрақұрылымды
жетілдіруге қаражат салуға мүмкіндік береді.157
2.3.23-СУРЕТ
Түлектері ең аз жалақы алатын 10 ЖОО, 2017 ж., теңге

Қ.А. Ясауи ат.
ХҚТУ

«Сырдария»
Университеті
ОҚМПИ

70 016

ОҚМФА

72 324

76 867

78 957

85 027

М. Әуезов ат.
Қызылорда қ.
ОҚМУ
«Болашақ»
университеті М.Сапарбаев ат.
ОҚМИ

85 384

85 535

ТарМПИ

85 878

Қоркыт Ата ат.
ҚызМУ

86 668

86 895

М. Өтемісов
ат. БҚМУ

Дереккөз: ЗТМО
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2.2-тармақшасын қараңыз
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Қорытындылар мен ұсыныстар
 Мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері мен дағдыларын
бақылау бойынша индикаторлар жүйесін енгізу МДТО саясатының
назарын сандық көрсеткіштерге қол жеткізуден сапалық
көрсеткіштерге қол жеткізуге ауыстырды. Бірінші мониторингтің
нәтижелері бойынша 4-5 жастағы балаларда дағдылар дамуының
жоғары деңгейі, 2-3 жастағы балаларда төмен деңгейі тіркелді.
БҒДМБ жаңа көрсеткішінің деректері негізінде мектепке дейінгі
білімнің сапасын арттыру бойынша шараларды ойластыру қажет.
 Білім алушылардың оқу жетістіктерін халықаралық (PISA-2015,
PIRLS-2016) және ұлттық өлшеу (ОЖСБ) деректері бойынша ҚР-да
мектептердің түрлері, орналасқан жері, оқыту тілі және оқушының
әлеуметтік-экономикалық мәртебесіне қарай сапалы білімге
қолжеткізудегі айырмашылықтар сақталып келеді. Ең алдымен
ШЖМ-дегі білім деңгейін және сапасын арттыруға назар аудару
керек.
 Білім беру нәтижелері төмен мектептерді қолдау бойынша
шараларды енгізу керек: қиын жағдайдағы мектептерге субсидиялар
(гранттар) бөлу, білім теңсіздігі мен мектеп қызметінің тиімділігіне
ықпал ететін факторларды зерттеу ұсынылады.
 ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасуының оң динамикасына және
WorldSkills халықаралық чемпионатындағы позициялардың
жақсаруына қарамастан, жұмыс берушілер сауалнамасының
нәтижелері
олардың
түлектердің
дайындық
деңгейіне
қанағаттанбайтынын көрсетті. Кадрларды даярлау мен еңбек нарығы
сұранысының арасындағы айырмашылықты азайту үшін
қабылданған шараларды тиімді іске асыру керек.
 Аккредиттеуге өту мен біртіндеп ЖОО-ның дербестігін кеңейту
арқылы эмпирикалық әдістер негізіндегі сапаны қамтамасыз ететін
ішкі жүйені дамыту өзектірек бола бастады. Тәжірибеге сүйенсек,
сапа менеджменті жүйесі сапаны қолдауды қамтамасыз ете
алмайды, өйткені процестерді бақылауға көбірек бағытталған.
 QS WUR рейтингіндегі ЖОО саны БҒДМБ-ның нысаналы міндетіне сай
келмей отыр. ЖОО-ның рейтингте аз болуының себептерін анықтау
керек және олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыру бойынша
ұсыныстарды ойластыру керек.
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Педагогтер

Қысқаша түйіндеме
Мектепке дейінгі білім
 МДТО жүйесінде педагогикалық кадрлардың саны - 90 671 адам, солардың
ішінде қалалық жерде - 51 994, ауылдық жерде - 38 677.
 2016 - 2017 жж. кезеңінде мектепке дейінгі ұйымдардан 36 111 кадр кетті
(28,5%). Нәтижесінде кадрларға қажеттілік едәуір артты және 32 966
адамды құрады.
 Жоғары білімді педагогтердің үлесі техникалық және кәсіптік білімі бар
педагогтерден шамамен екі есе артық (сәйкесінше 63,6% және 34,8%).
2015 ж. бері жоғары білімді педагогтердің үлесі 2,7%-ға артты.
 Ел бойынша педагогтердің үштен бір бөлігінде (33,6%) «Мектепке дейінгі
тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша біліктілігі бар. Бұндай
педагогтердің үлесі Атырау облысында (50%), Алматы қ., БҚО-да,
Қарағанды және Ақтөбе облыстарында басым (40%).
 40 жастан асқан педагогтерде кәсіптік дайындық деңгейі анағұрлым
жоғары. Бейінді біліммен 40-49 және 50-59 жастағы педагогтердің үлесі
сәйкесінше 39,4% және 42,1% құрады.
 Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінің 55,3%-ында санат жоқ. Бұл
жұмыс өтілі аз жас педагогтер санының көп болуымен түсіндіріледі.
Педагогтердің жартысына жуығының (46,8%) кәсіби тәжірибесі 5 жыл және
одан да кем.
 Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінің орташа жасы 34,6 жасты
құрады. Бұл ЭЫДҰ елдері бойынша орташа мәннен (41 жас) анағұрлым аз
және Кореяның көрсеткішімен (35 жас) салыстыруға келеді.
 Мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына арналған біліктілікті арттыру
бағдарламалары жаңартылды. Олар үшін менеджмент саласында
біліктілікті арттыру курстарының 6 білім беру бағдарламасы бекітілді.
Жалпы орта білім
 ҚР мектептерінде 285 996 мұғалім жұмыс істеді. 2016 ж. бері олардың саны
11 239 адамға артты.
 ҚР педагогикалық құрамның 80,3%-ы - әйелдер, TALIS-2013 қатысушы
елдер бойынша орташа - 69%.
 Мектептерге 5 000 жуық маман керек. Әрбір мұғалімге шаққанда 10 оқушы
тиесілі болды.
 Мұғалімдердің 90,5%-ында және мектеп директорларының 99,7%-ында
жоғары педагогикалық білім болды.
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 Жоғары білімі бар ауылдық және қалалық мұғалімдердің пайыздық
арақатынасында айырмашылық қысқарып келеді: 2016 ж. - 3,5%,
2017 ж. - 3,2%.
 БҒДМБ-ның «Педагогтердің жалпы санынан жоғары және бірінші санаты
бар педагогтердің үлесі» 2017 ж. жоспарлы көрсеткішіне қол жеткізілді
(51,7% - в 2017 ж.).
 Қалада жоғары санатты мұғалімдердің үлесі, ауылға қарағанда, анағұрлым
жоғары (сәйкесінше 16,5% және 30,6%).
 Педагогикалық корпустың жас мамандармен толығуы 3,1%-ды құрады,
бұл БҒДМБ тиісті көрсеткішіне қол жеткізілгенін дәлелдейді.
 Қазақстандық педагогтің орташа жасы - 41 жас, орташа жұмыс өтілі 16 жыл.
 Мектеп басшыларының басым бөлігі 50 жастан асты және олардың
директор лауазымында 10 жылдан астам жұмыс өтілі бар.
 Директорлық корпусында әйелдер әлі де басым, ер адамдардың үлесі 43,4% (2016 ж. - 43,9%).
 Өңірлерінде басшы кадрлардың резервін даярлау; педагогикалық салаға
икемділігі бар оқушыларды анықтау және қолдау бойынша оң тәжірибесі
бар.
 «Жас мұғалім мектебі» барлық дерлік жерде жұмыс істейді.
 Менеджмент саласында басшы кадрлардың қысқа мерзімді курстарынан
2 964 басшы өтті (2016 ж. - 2 800 адам).
 Орта білімнің мазмұнын жаңарту шеңберінде біліктілікті арттыру
курстарында 74 558 педагог оқытылды (2016 ж. - 74 149 адам).
 Мұғалімнің орташа жалақысы - айына 114 445 теңге (2016 ж. - 95 108тг.), бұл
ел бойынша орташа көрсеткіштен 32%-ға кем.
Техникалық және кәсіптік білім
 Соңғы үш жылда ИПҚ саны 2 290 адамға азайды. Өндірістік оқыту
шеберлерінің үлесі әлі де төмен және ИПҚ жалпы санынан шамамен
13%-ды құрайды.
 Академиялық және ғылыми дәрежелі оқытушылардың саны артты.
Магистр дәрежесі бар ТжКБ оқытушыларының ең жоғары көрсеткіштері
Алматы және Астана қалаларында байқалды.
 2015 ж. бері 55 жастан асқан және зейнет жасындағы ИПҚ көрсеткішінің
3,5%-ға өсуі байқалды. Бұл кезекте, 25-54 аралығындағы жастағы
оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі азайып барады.
 14 261 ИПҚ «Өрлеу» ҰБАО АҚ, «Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ базасында,
шетелдік орталықтарда, кәсіпорындарда, сондай-ақ халықаралық жобалар
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шеңберінде және т.б. біліктіліктерін арттырды. «Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ
әзірлеген БА курстарының жаңа моделі бойынша мемлекеттік ТжКБ
ұйымдарының 5 200 басшысы және ИПҚ оқыды.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
 2017 ж. ЖОО-лардың ПОҚ саны 38 212 адамды құрады. ЖОО-ның бір
оқытушысына 7 студент тиесілі болды.
 Педагог
мамандығының
феминизациясы
сақталып
келеді.
Оқытушылардың жалпы санынан 24 626 әйел, немесе 64%.
 PhD дәрежесі бар оқытушылар санының артуы есебінен ЖОО-ның
оқытушылық корпусы біртіндеп жаңартылуда (2017 ж. - 1 854 адам).
 Педагогикалық мамандықтардың 600 оқытушысы ағылшын тілінде сабақ
беру және меңгеру деңгейін арттыру бойынша оқудан өтті.
 1 765 профессор мен доценттер алыс және таяу шетелдегі ЖОО-да сабақ
берді және зерттеу жүргізді.
 «Болашақ» халықаралық стипендиясы ЖОО-ның 58 оқытушысына берілді,
солардың ішінде «магистр дәрежесін алу үшін ғылыми-педагог
қызметкерлер» санаты бойынша 38, «тағылымдамадан өту үшін ғылыми
қызметкерлер» санаты бойынша 20 стипендия берілді.
 ЖОО-ның топ-менеджментіне шетелдік мамандарды тарту шеңберінде 23
қазақстандық ЖОО-на 26 шетелдік маман шақырылды.
 ЖОО оқытушысының жалақысы қалған білім деңгейлерінен анағұрлым
жоғары - 136 662 теңге (ел бойынша орташа еңбекақыдан 91%).
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Соңғы жылдары мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту педагогикалық кадрлары
санының артуы тіркелді. 2017 ж. педагогикалық кадрлардың саны 90 671 адамды
құрады: 51 994 адам қалалық жерде және 38 677 адам ауылдық жерде. 2016 ж.
салыстырғанда, мектепке дейінгі ұйымдарда педагогикалық кадрлардың саны
5 875 маманға артты. Бір мезгілде қалалық жердегі педагогтердің саны шамамен
екі есеге артты (39 975 адам). Осылайша, 2016-2017 жж. кезеңінде 36 111 адамды
(28,5%) құраған кадрлардың кетуі анық. Сонымен қатар, мамандықтың
феминизациясы мәселесі әлі де өзекті болып қалып отыр: 88 105 адам - әйелдер.
2.4.1-СУРЕТ
Педагогикалық контингенттің динамикасы, адам
90 671

84 796

80 857
49 393

51 994

48 130

38 677

36 666

31 464

2015

2016
барлығы

қала

2017
ауыл

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында кадрларға қажеттілік күрт артты.
Бір жылда мектепке дейінгі ұйымдар үшін қажеттілік 31 342 маманға артты және
32 966 педагогті құрады. Солардың ішінде 15 791 ауылдық жерге қажет. Бұндай
өсудің себебі 2017 ж. мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласынан кадрлардың
едәуірінің кетуі болуы мүмкін. Бұл ретте, 7 120 жас кадр келді
(2016 ж. салыстырғанда - 384 адам), бұл бар қажеттіліктің тіпті үштен бірінен
жаппайды (21,6%).
Мектепке дейінгі ұйымдардың педагогтерінің білім деңгейінің динамикасы
тұрақты. 2017 ж. жоғары білімді педагогтердің саны 57 689 адамды құрады,
соның ішінде 23 425 адам ауылдық жерде жұмыс істейді. ТжКБ-мен мектепке
дейінгі ұйымдар педагогтерінің саны 31 522 адамға жетті: 14 388 адам - ауылдық
жерде. Осылайша, жоғары білімді педагогтердің үлесі ТжКБ-мен педагогтер
санынан шамамен екі есе артық (сәйкесінше 63,6% және 34,8%).
2015-2017 жж. кезеңінде жоғары білімді педагогтердің үлесі 2,7%-ға артты, ТжКБмен педагогтердің үлесі 3,5%-ға кеміді.
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Қажетті білімді және дағдылы педагогтер санын арттыру білім беру саясатының
басты бағыттарының бірі болып табылады. 2017 ж. «Мектепке дейінгі тәрбие
мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары біліммен және ТжКБ-мен мектепке
дейінгі ұйымдар педагогтерінің саны сәйкесінше 13 510 және 16 924 адамды
құрады. Солардың ішінде ауылдық жерде жоғары білімді 6 089 адам, ТжКБ-мен
7 429 адам. Осылайша, 2017 ж. «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы
бар педагогтердің үлесі 33,6%-ға тең. Бұл БҒДМБ 2017 ж. көрсеткішінен (40%)
6,4%-ға төмен. БҒДМБ 2019 ж. көрсеткішіне (50%) қол жеткізу үшін жылдық өсім
жоспарланған 2018 ж. 5,7% және 2019 ж. 4,3% орнына кем дегенде 8,2% құрауы
тиіс.
Бейінді білімнің болуы педагогтердің кәсіби дайындық деңгейін арттырады
және мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасына тікелей әсер етеді.
2017 ж. бес өңірде (Атырау, Қарағанды, Ақтөбе облыстары, БҚО және Алматы қ.)
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді және
ТжКБ-мен мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі 40%-дан артты.
Солардың ішінде ең жоғары көрсеткішке Атырау облысы (54,9%) қол жеткізді.
Қызылорда, Жамбыл облыстарында, ОҚО-да және Астана қ. бұл көрсеткіш
20%-дан шамалы артық (2.4.2-сурет).
2.4.2-СУРЕТ
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары білімді және
ТжКБ педагогтердің өңірлер тұрғысынан үлесі, 2017 ж., %
54,9
48,8

47,4

46,8

37,1

35,3

34,3

33,8

24,6

25,4

36,7
21,5

36,5

40,1

38,3
23,1

Дереккөз: ҰБДҚ

Педагогтердің сапалық құрамы соңғы үш жылда тұрақты болып қалып отыр.
Педагогтердің кәсіби деңгейі мектепке дейінгі ұйымдарда оқу-тәрбие процесінің
сапасына ықпал етеді. 2015-2017 жж. мерзімінде жоғары санатты педагогтердің
үлесі 6,6%-дан 7,2%-ға дейін артты (+0,6%). 2017 ж. мектепке дейінгі ұйымдар
педагогтерінің жартысында санат болмады (55,3%). Бұл көрсеткіш 2015 ж. бері
айтарлықтай өзгеріссіз қалды.
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2.4.3-СУРЕТ
Педагогтердің сапалық құрамы, адам
50 137 47 269
44 744
22 315 20 728 20 327
6 533

5 925

5 364

Жоғары санат

11 686 10 874 10 422

Бірінші санат
2017

Екінші санат
2016

Санатсыз

2015

Дереккөз: ҰБДҚ

Санатсыз педагогтердің ең жоғары үлесі ОҚО, Маңғыстау және Қызылорда
облыстарында тіркелді. ОҚО-да мұндай көрсеткіштер халықтың жоғары
тығыздығының, сондай-ақ мектепке дейінгі жастағы балалар санына
(394 551 адам) байланысты болуы мүмкін. Нәтижесінде, бұл өңірдегі бірінші
кезектегі міндет балалардың қамтылуына және мектепке дейінгі ұйымдар
желісіне сәйкес педагогтердің сандық құрамын қамтамасыз ету болып табылады.
Педагогтердің сапалық құрамы бойынша ең жақсы көрсеткіштер Павлодар,
Қарағанды облыстарында және Алматы қ. тіркелді. Бұнда педагогтердің
жартысынан астамында санат бар (2.4.4-сурет).
2.4.4-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдардағы жоғары, бірінші және екінші санатты
педагогикалық кадрлардың үлесі, 2017 ж., %
48,2

44,4

42,7

49,2

46,9

48,6

55,8

57,8
48,6
38,6

38,4

34,3

54,2

46,5

53,9
42,4

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесінде жас педагогтердің саны басым.
2017 ж. мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің орташа жасы 34,6 жылды
құрады. Бұл көрсеткіш 2015-2017 жж. бойы тұрақты дерлік (2016 ж. 34,4 жас,
2015 ж. 36,1 жас). ЭЫДҰ елдерінде мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
педагогтерінің орташа жасы - 41. Бұл көрсеткіш мектепке дейінгі білім берудің
үздік жүйелі елдерінің бірі - Швецияда жоғары (44 жас). Қазақстандық
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педагогтердің орташа жасы Кореяның көрсеткішімен салыстыруға келеді
(35 жас).158
Қазақстанда кадрлардың қартаюы мәселесі өзекті емес. 2017 ж. деректер
бойынша, елімізде жас педагогтердің саны зейнеталды жастағы педагогтердің
санынан екі есе артық. 30 жасқа толмаған педагогтердің үлесі 30%-ды құрады. Бұл
кезекте, 50 жастан асқан педагогтердің үлесі 15%-дан аспайды. Азия елдерінде
кадрлардың қартаюы мәселесі жоқ. Мысалы, Жапонияда мектепке дейінгі
ұйымдар педагогтерінің жартысынан астамы 30 жасқа толмаған (55%), бұл
кезекте, 50 жастан асқан педагогтердің үлесі небәрі 9%-ды құрады, Кореяда
педагогтердің 33%-ы 30 жасқа толмаған және 5%-ы 50 жастан асқан. Керісінше
жағдай Швецияда (15% 30 жасқа толмаған, 36% 50 жастан асқан), Нидерландыда
(17% 30 жасқа толмаған, 35% 50 жастан асқан), Чехияда (16% 30 жасқа толмаған,
42% 50 жастан асқан), Латвияда (15% 30 жасқа толмаған, 33% 50 жастан асқан)
байқалды.159
Арнайы білімді педагогтердің үлесі 40 жастан асқан жас тобында жоғары.
2017 ж. деректер бойынша, 40 жасқа толмаған педагогтердің үлесі 60,6%-ды
құрады. Алайда, кәсіби дайындық деңгейі 40 жастан асқан педагогтерде
анағұрлым жоғары. Осылайша, бейінді біліммен 40-49 жас және 50-59 жас
топтары педагогтерінің үлесі сәйкесінше 39,4% және 42,1% құрады. Бұл кезекте,
30 жасқа толмаған педагогтердің арасында тек 31,3%-ында ғана, 30-39 жас
тобының педагогтерінің арасында тек 28,1%-ында ғана бейінді білім бар.
2016 ж. салыстырғанда, әрбір жас тобында бейінді білімді педагогтер үлесінің
орташа есеппен 1,5%-ға төмендеуі байқалды. Арнайы білімі жоқ жас
мамандардың келу ағыны осы жүйеде кадрлардың жоғары деңгейдегі
жетіспеушілігін көрсетеді (2.4.5-сурет).
2.4.5-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің жас құрамы, 2017 ж.
28 117

26 853
8 412
30 жасқа дейін

22 358
7 887

30-39 жас
барлығы

8 812
40-49 жас

11 808
4 969
50-59 жас

1 535

354

2 506

59 жастан асқан Зейнетақы жасы

соның ішінде бейінді білімі барлар

Дереккөз: ҰБДҚ

ЭЫДҰ Статистикалық қорының деректері, Distribution of teachers by age and gender: Teachers' average age
https://stats.oecd.org
159
ЭЫДҰ Статистикалық қорының деректері, Distribution of teachers by age and gender: Share of teachers by age
range https://stats.oecd.org
158
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Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің шамамен жартысының (46,8%) кәсіби
тәжірибесі 5 жыл және одан да кем мерзімді құрайды (42 432 адам). Мектепке
дейінгі ұйымдарда 17 323 педагогтің 6-10 жыл, 10 756 педагогтің 11-15 жыл,
20 160 педагогтің 16 жыл және одан артық жұмыс тәжірибесі бар. ОҚО
педагогтердің басым бөлігі кәсіби мансабын салыстырмалы тұрғыдан жақында
бастаған жалғыз өңір болып табылады. Бұнда 5 жыл және одан кем жұмыс өтілі
бар педагогтердің саны 5 жылдан астам жұмыс өтілі бар педагогтерден шамамен
үштен бір бөлікке артық. Жалпы алғанда, барлық өңірлерде педагогтердің көбінің
кәсіби жұмыс өтілі 10 жылдан аспайды (2.4.6-сурет).
2.4.6-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің педагогикалық өтілі, 2017 ж., адам
Алматы қ.

2 503

1 020

712

Астана қ.

1 724

723

ШҚО

2 600

1 066

СҚО

1 053

618

Павлодар

1 737

1 001

ОҚО

444

Қызылорда

3 151

1 218

БҚО
Атырау
Алматы
Ақтөбе
Ақмола

1 488

701

2 105
369
719

495

1 116

739

1 329
4 051

690
503

532

898

1 588

752
6-10 жыл

11-15 жыл

1 210

1 130
920

346

896

1 595

1 944

782

1 764

1 377

1 459

2 556

1 089

708

2 790

5 жыл және одан кем

1 269

3 281
686

Жамбыл

730

607

11 161

2 049

1 374

388

1 805

Қарағанды

988

675

Маңғыстау

Қостанай

1 758

993
520
482

1 646
1 023
1 025

16 жыл және одан артық

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі ұйымдар басшыларына арналған біліктілікті арттыру
бағдарламалары жаңартылды. 2017 ж. педагогикалық процестерді басқару,
педагогикалық квалиметрияны пайдалану, апаттар тәуекелін төмендету,
мектепке дейінгі ұйымдарды басқарудың жаңашыл тәсілдері, тәрбиелеушінің
қызметінде АКТ пайдалану және т.б. бойынша менеджмент саласында біліктілікті
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арттыру курстарының мектепке дейінгі ұйымдар басшыларына арналған 6 білім
беру бағдарламасы бекітілді.160
Жалпы орта білім
2017 ж. ЖАО бағынысты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін
мектептерде 285 996 мұғалім, олардың 58,7%-ы ауыл мектептерінде, жұмыс
істейді. ҚР-да мұғалімдердің көп бөлігінің (90,5%) жоғары педагогикалық білімі
бар. Салыстыру үшін, Австралияда және Польшада - 99,9%, Кореяда - 99,8%,
Италияда - 80,5%. Жоғары білімі бар ауыл және қала мұғалімдерінің пайыздық
арақатынасындағы айырмашылығы біртіндеп азайып келе жатқанын атап өткен
жөн: 2016 ж. - 3,5% (91,9% және 88,4%), 2017 ж. - 3,2% (92,5% және 89,3%).
Педагогтердің сапалық құрамын талдау, 2016 ж. салыстырғанда, жоғары (+3,1%)
және бірінші (+0,8%) санатты мұғалімдер пайызының артып келе жатқанын
көрсетті, сонымен қатар, екінші санатты (–1,1%) және санатсыздардың (–3%)
үлесі азайып барады (2.4.7-сурет).
2.4.7-СУРЕТ
Педагогтердің сапалық құрамының динамикасы, %

25,0

26,0

23,0

27,3

26,2

25,1

29,4

28,8

29,6

18,3

19,0

22,1

2015
Жоғары санат

Бірінші санат

2016
Екінші санат

2017
Санатсыз

Дереккөз: ҰБДҚ

Қалалық және ауылдық мектептер педагогтерінің сапалық құрамында
айырмашылықтар, сондай-ақ өңірлер тұрғысынан білікті мұғалімдердің
әркелкі бөлінісі байқалды. Мұғалімдердің басым бөлігі ауылдық мектептерде
жұмыс істеуіне қарамастан, жоғары санаттылардың үлесі, қалалық мектептерге
қарағанда, шамамен екі есе төмен (16,5% және 30,6%). Жоғары санатты
мұғалімдік құрамның төмен пайызы БҚО (14,3%), Қызылорда (14%) және Ақмола
ҚР БҒМ 2017 жылғы 2 мамырдағы № 202 «Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016
жылғы 28 қаңтардағы № 92 «Мектепке дейінгі, орта, қосымша білім беру, сондай-ақ арнаулы білім беру
ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту
туралы» бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V1700015182
160
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(15,8%) облыстарында байқалды. Жоғары білікті кадрлармен ең көп қамтамасыз
етілу Алматы (35%) және Астана (33,7%) қалаларында, Павлодар облысында
(31,7%) тіркелді (2.4.8-сурет).
2.4.8-СУРЕТ
Жоғары санатты педагогтердің бөлінісі, 2017 ж., %
35,0 33,7

31,7
26,7 25,8

23,0 22,5 22,2 21,7

20,0 19,8 19,6 19,2 18,5

15,8 14,3
14,0

Дереккөз: ҰБДҚ

БҒДМБ-ның «Педагогтердің жалпы санынан жоғары және бірінші санатты
педагогтердің үлесі» 2017 ж. жоспарлы көрсеткішіне қол жеткізілді.
ҚР мұғалімдік корпустың 51,8%-ында жоғары және бірінші біліктілік санаттары
болды. Бұл көрсеткіш жеті өңірде республика бойынша орташа мәннен жоғары.
Білікті мұғалімдердің ең жоғары пайызына (жоғары + бірінші санаттар) Павлодар
облысы қол жеткізді, дегенмен, жоғарыда аталғандай, жоғары санатты
педагогтердің құрамы бойынша Астана және Алматы қалалары көшбасшы болды
(2.4.9-сурет).
2.4.9-СУРЕТ
Жоғары және бірінші санатты педагогтердің құрамы, 2017 ж., %
61,3

56,5 55,7 55,3 54,3 53,8
52,8 51,8 51,2 51,1 50,9 50,6 50,3 50,0
49,8 48,1

42,9

Дереккөз: ҰБДҚ
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Ел мұғалімдерінің жалпы құрамынан 23,1%-ында біліктілік санаты жоқ.
Біліктілік санаты жоқ педагогтердің ең жоғары үлесі (35%) Маңғыстау облысында
тіркелді (2016 ж. - 37,6%). Бұл фактінің себептерінің бірі біліктілік деңгейін арттыру
үшін педагогтердің тиісті жұмыс өтілінің болмауы. 2017 ж. ҚР бойынша 3 жылдан
кем жұмыс өтілі бар 34 775 мұғалім болды (олардың жалпы санынан 12,2%).
Бұндай педагогтердің ең көп үлесі Маңғыстау (19,8%), Алматы (14,7%), Ақтөбе
(14,1%) облыстарына және Астана (14,8%) және Алматы қалаларына (17,1%)
тиесілі. Мұғалімдік кадрлардың қатарына 2017 ж. педагогикалық ЖОО-ның және
колледждердің 8 850 түлегі қосылды (3,1%), бұл БҒДМБ-ның «Педагогтердің
жалпы санынан жас педагогтердің үлесі» көрсеткішіне қол жеткізілуін дәлелдейді.
Олардың көбі - 1 318 (3,8%) Алматы облысына келді. Пайыздық арақатынаста жас
мамандардың ағыны 2017 ж. Маңғыстау (5,4%), Ақтөбе (4,4%) облыстарында
және Алматы қаласында (4,7%) республикалық көрсеткіштен едәуір жоғары
болды.
ҚР-да педагогикалық корпустың жас ерекшеліктері тиімді білім беру
процесін ұйымдастыру үшін нәтижелі әрі оңтайлы болып табылады.
Қазақстандық педагогтің орташа жасы - 41 жас. TALIS оқыту және сабақ беру
мәселелері бойынша халықаралық зерттеуінің деректері бойынша
мұғалімдердің орташа жасы Италияда - 48,9, Эстонияда - 47,9, Малайзияда 38,9, Сингапурда - 36. Қазақстанның барлық мұғалімдерінің жартысынан
астамы (55,6%) - бұл 30-49 жастағы адамдар. Жас мамандарға жатқызуға
болатындар (29 жасқа дейін) - шамамен 20%. 50-59 жастағы педагогтер 21,6%. 59 жастан асқандар - 2,9% (2.4.10-сурет).
2.4.10-СУРЕТ
ҚР педагог кадрларының жасы бойынша құрамы, 2017 ж., %
28,5

27,1
21,6

19,9

2,9
20-29 жас

30-39 жас

40-49 жас

50-59 жас

59 жастан асқан

Дереккөз: ҰБДҚ

ҚР мұғалімдерінің қалыптасқан әлеуеті педагогикалық тәжірибені
қалыптастыруға және тәжірибе алмасуға, жаңашыл қызметті ұйымдастыруға
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мүмкіндік береді. Қазақстандық мұғалімнің орташа жұмыс өтілі - 16 жыл.
Салыстыру үшін, Эстонияда - 21 жыл, Италияда - 19 жыл, Англияда - 12 жыл,
Сингапурда - 9 жыл. 2.4.11-суретте келтірілген жұмыс өтілі бойынша деректер
Э.Ф.Зеердің тұжырымдамасына сәйкес педагогтің кәсіби тұрғыдан қалыптасуын
шартты түрде төрт кезеңге бөлуге болады.161 Нәтижесінде, жаңа бастаған және
жас мұғалімдердің, тәжірибелі мұғалімдердің, шебер мұғалімдердің және
тәлімгер педагогтердің оңтайлы арақатынасын бақылауға болады. Бұл бөлініске
сәйкес, 11 жылдан артық жұмыс өтілі бар мұғалімдердің басым бөлігі (62,5%)
кәсіби шеберліктің «шыңында» тұр.
2.4.11-СУРЕТ
ҚР педагог кадрларының өтілі бойынша құрамы, 2017 ж.162

37,2%
25,3%
15,8%
21,7%
Жаңа бастаған
және жас
мұғалімдер
(5 жылға дейін)

Тәжірибелі
мұғалімдер
(6-10 жыл)

Шебер педагог
(11-20 жыл)

Тәлімгер
педагог
(20 жылдан
артық)

Э.Ф.Зеер бойынша жұмыс өтіліне қатысты
кәсіби даму кезеңдері

Қазақстанның жалпы білім беретін мектептерінің мұғалімдік кадрларының
құрылымы жоғары феминизацияланған. ҚР-да педагогикалық құрамның
80,3%-ы - әйелдер (2015 ж. - 80,5%, 2016 ж. - 81%), әлемде - 69%. Әлем бойынша
орташа мәннен жоғары көрсеткіш Латвияда - 88,7%, Ресейде - 86%, Эстонияда 84,5%, Италияда - 78,5% байқалды. Нидерланды - 54,6%, Мексика - 53,8% және
Жапония - 39% сияқты елдерде мұғалімдердің арасында әйелдер бәрінен де аз.
Мектептегі жұмыс Қазақстанның мұнайлы өңірлеріндегі163 және шағын және орта
бизнесі дамыған республикалық маңызы бар қалалардағы ер адамдар үшін

Петрова О.А. Жұмыс өтілінің және басқа факторлардың демонстрациялы педагог тұлғасының
педагогикалық ерекшеліктеріне ықпалы //Халықаралы ғылыми-зерттеу журналы. 9-шығ. 3-бөлім.
Психологиялық ғылымдар. - 2016.
162
Жұмыс өтілі бойынша мұғалімдердің үлесі ҰБДҚ-нан алынды.
163
ҚР статистика комитетінің деректері бойынша, Қазақстанда елдің басым мұнай кен орындары
орналасқан Маңғыстау және Атырау облыстарының тұрғындары ең көп шығыстарға ие болады.
161
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анағұрлым аз тартымды. Ер педагогтердің үлесі ОҚО, СҚО және Қызылорда
облысында басым (2.4.12-сурет).
2.4.12-СУРЕТ
Мұғалімдердің гендерлік құрамы, 2017 ж., %
Мангистауская
Маңғыстау
Алматы қ.
Атырау
Астана қ.
Қарағанды
Жамбыл
Алматы
Ақтөбе
Қостанай
ҚР
ШҚО
Павлодар
Ақмола
БҚО
Қызылорда
СҚО

88
12
87,5
12,5
87
13
85,7
14,3
83,8
16,2
81
19
81
19
81
19
80,3
19,7
80,3
19,7
80
20
80
20
80
20
79,5
20,5
78,5
21,5
76,8
23,2
75
25
Әйелдер

Ерлер

Дереккөз: ҰБДҚ

Білім беру саласында кадрлармен қамтамасыз ету әртүрлі өңірлерде және
әртүрлі пәндік салаларда ерекшеленеді. Өткен жылдың деректерімен
салыстырғанда, 2017 ж. педагогтерге қажеттілік артты және 4 952 адамды құрады
(+472). Бастауыш сынып - 1 056 адам (+365), математика - 523 (–76), орыс тілі - 705
(+118) және ағылшын тілі - 563 (+118) мұғалімдеріне ең көп сұраныс болды.
Алматы (110), Маңғыстау (79) және Атырау (75) облыстарында бәрінен орыс тілі
пәнінің мұғалімдері көп керек; бастауыш сынып - ОҚО-да (102), Атырау (139)
облысында және Астана қ. (104); математика - Қарағанды облысында (93);
ағылшын тілі - ШҚО (82 адам).
Жалпы алғанда, Қазақстан бойынша әрбір мұғалімге 10 оқушыдан тиесілі.
Өңірлердің ішінде бір мектеп мұғаліміне шаққанда оқушылардың ең аз саны
СҚО-да тіркелді (6,9 адам). Оқушылар мен мұғалімдер арақатынасының ең

218

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

жоғары деңгейі Астана қаласында байқалды (18,9 адам). 2017 ж. жағдай
бойынша, астаналық мектептерде 139 087 оқушы білім алды және 7 340 мұғалім
жұмыс істеді. Салыстыру үшін, Ақтөбе облысында - мектептердегі оқушылардың
саны шамамен дәл осындай (134 678 адам), ал педагогтердің саны екі есе артық
(14 907 адам). 1 жылда Астана қ. мектептерінде балалардың саны 12 296-ға,
ал мұғалімдердің саны небәрі 634-ке артты (2.4.13-сурет).
2.4.13-СУРЕТ
Бір педагогке шаққандағы оқушылардың саны, 2017 ж., адам
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Педагогикалық кадрлардың орын алған жетіспеушілігі жекелеген өңірлерде
аяқталған педагогикалық білімі жоқ тұлғаларды жұмысқа қабылдау
фактілеріне жол берді. 2016 ж. мұндай білім деңгейлі мұғалімдердің үлесі
0,04%-ды немесе 131 адамды құрады, 2017 ж. - 0,03% (107). Осылайша, БҚО-да (3),
ОҚО-да (6), Ақтөбе (4), Алматы (21), Атырау (11), Жамбыл (9), Қарағанды (1),
Қостанай (1) және Маңғыстау (16) облыстарында бастауыш сынып мұғалімдерінің
тек жалпы орта білімі ғана бар. Кәсіптік білімсіз математикадан сабақ беруге 2
қызметкерге (Ақтөбе, Маңғыстау облыстары), информатикадан - 4 (Алматы,
Атырау, Қарағанды, Жамбыл облыстары), географиядан - 2 (Атырау, Маңғыстау
облыстары), қазақ тілінен - 1 (Маңғыстау облысы), орыс тілінен - 4 (ОҚО, Қостанай,
Маңғыстау облыстары) және ағылшын тілінен - 22 қызметкерге (ОҚО, Алматы,
Атырау, Ақтөбе, Қарағанды, Маңғыстау облыстары) рұқсат берілді. Сондай-ақ
елімізде дене шынықтыру алғашқы әскери даярлық, көркем еңбек, ән-күй және
өзін-өзі танудың 69 мұғалімінде жалпы орта білім.
Педагогтерге қажеттілік көп дәрежеде мұғалімдердің педагогикалық
жүктемесін арттыру және зейнет жасына жеткен педагогтермен еңбек-шартын
ұзарту есебінен толығады. Осылайша, зейнетке шыққаннан кейін педагогикалық
қызметті 7 720 мұғалім жалғастырды (барлық педагогтердің жалпы санынан
2,7%), бұл 2016 ж. қарағанда 2,4 есе артық. Ел мұғалімдерінің 9% жуығында 1,5
мөлшерлеме, 1,6%-нда 2 мөлшерлеме педагогикалық жүктеме болды. Өңірлер
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тұрғысынан ең көп жүктеме Алматы және Астана қалаларында байқалды, бұнда
мұғалімдердің 20% астамы 1,5 мөлшерлемеге, 18% астамы 1,75 мөлшерлемеге,
9%-ы 2 мөлшерлемеге жұмыс істейді.
Қазақстанда мектеп директорларын іріктеудің негізгі критерийлері білім және
жұмыс тәжірибесі болып табылады. 2017 ж. жағдай бойынша, жұмыс істейтін
мектеп басшыларының 70% астамында 20 жылдан артық педагогикалық жұмыс
өтілі болды. Олардың шамамен барлығының (99,7%) жоғары педагогикалық
білімі болды, бірақ білім менеджменті саласында біліктілігі болмады.164 Директор
менеджмент бойынша курстардан лауазымға тағайындалғаннан кейін ғана өтеді.
Талданып отырған жылы жалпы орта және қосымша білім беру ұйымдарының
басшылық кадрларының қысқа мерзімді курстарынан 2 964 басшы өтті
(2016 ж. - 2 800). Салыстыру үшін, ЭЫДҰ 34 елінен 24-інде мектеп
директорларының 89%-ында басқару және көшбасшылық саласында білімі бар.
2017 ж. соңында ҚР БҒМ Мектеп директорларын тағайындау қағидалары
бекітілді.165 Енді олардың кандидатуралары қамқоршылық кеңеспен келісілетін
болады. Мемлекеттік орта білім беру ұйымы басшысының лауазымына үміткерді
іріктеу критерийлері ҚР заңнамасы жөнінде теориялық білім деңгейімен қатар,
білім берудегі менеджменттің негізгі қағидаттарын білуді, білім беру ұйымын сәтті
дамытудың тәжірибелік көрінісін және т.б. да қамтитын болады. TALIS-2013
деректері бойынша, әлемдегі мектеп директоры уақытының 40% астамын
әкімшілік жұмысқа және тек 21%-ын ғана сабақ беруге жұмсайды. Зерттеуге
қатысқан басшылардың оннан екеуі педагогикалық көшбасшылық саласында
оқығанын айтты. Жалпы алғанда, директорлар өз жұмысына қанағаттанады
(95,7%) және бұл мамандықты қайта таңдайтын еді (86,9%).
Мектеп басшыларының басым бөлігін директор лауазымында 10 жылдан
астам жұмыс өтілі бар 50 жастан асқан әйелдер (56,49%) құрайды. ҚР мектептегі
білім беру жүйесінің директорлық корпусында әйелдер бұрынғыдай анағұрлым
көп өкілдік етеді, ер адамдардың үлесі - 43,4% (2016 ж. - 43,9%). Салыстыру үшін,
TALIS-2013 зерттеуіне қатысушы 34 елде ер адам директорлардың үлесі 51%-ды
құрайды. 2016-2017 жж. кезеңінде мектеп директорларының жас
ерекшеліктерінің құрылымы айтарлықтай өзгеріссіз қалды. Сондай-ақ 50-59 жас
тобындағы директорлардың үлесі басым (43%). 40-49 жастағы мектептің
ҚР-да Назарбаев Университетіндегі магистерлік бағдарламалардан басқа, білім көшбасшылығы саласында
арнайы бағдарламалар жоқ. Педагогикалық мамандықтар бағдарламалары білім берудегі менеджмент
бойынша міндетті пәндерді қамтымайды. Салыстыру үшін, Ресейде жоғары білімі немесе «Менеджмент»
немесе «Мемлекеттік және муниципалдық басқару» бағыты бойынша кәсіптік қайта даярлау туралы дипломы
бар директорлардың үлесі 60%-ды құрайды.
165
Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы № 619 «Қазақстан
Республикасы Білім және ғылым министрінің 2012 жылғы 21 ақпандағы №57 «Мемлекеттік орта білім беру
мекемелерінің басшыларын конкурстық тағайындау қағидаларын бекіту туралы» бұйрығына өзгерістер мен
толықтырулар енгізу туралы» бұйрығы
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басқарушы кадрларының пайызы 36,3-ті құрайды. Директорлық корпуста
30-39 жастағылар небәрі 14,3%. 30 жасқа толмаған басшылар (1,2%), 59 жастан
асқан директорларға (5,1%) қарағанда, анағұрлым аз. Осылайша, басшы
кадрлардың қартаю мәселесі әлі де өзекті деп айтуға болады. Осыған байланысты
Қазақстанның мектептегі білім жүйесіне басқарушылардың жаңа буынының
резервін қалыптастыру және даярлау бойынша жұмысты белсендіру керек.
ҚР өңірлерінде «Басшы кадрлар резервінің мектебі» жобасын іске асыру
бойынша оң тәжірибесі бар. Жұмыс оқу семинарлары, тәжірибелік сабақтар,
тәжірибелі басшылардың шеберлік-кластары, іскерлік ойындар арқылы
жүргізіледі. Осылайша, перспективалы жас педагогтердің санынан басшылардың
кадрлық резерві қалыптастырылады. Резервтегілер білім берудегі менеджмент
курстарына жіберіледі, семинарлардың, мәжілістердің жұмысына тартылады.
Сонымен қатар, облыстық/аудандық білім басқармаларында/бөлімдерінде Жас
директорлар мектебі жұмыс істейді. Бизнес көшбасшыларды мектептегі жұмысқа
тарту бойынша Нидерландының тәжірибесі қызықты. «Сырттан басшылар»
тренингтік бағдарламасы («Bazen van buiten») бизнес сектордан бастауыш
мектептің басшыларына айналатын көшбасшыларға арналған..166 Сингапурда
мұғалімдердің көшбасшылық қасиеттерін анықтайтын бағдарлама бар. Жыл
сайын барлық мұғалімдердің көшбасшылық әлеуеті бағаланады. Осылайша,
мектеп басшыларының резерві жиналады.167
ШҚО-ның педагогикалық салаға икемді оқушыларды анықтау және қолдау
бойынша тәжірибесі таратуға лайық. Өңірде «Өзімен бірге!» атты жоба іске
қосылды, «Педагогикалық сынып» бейінінің жұмысын ұйымдастыру, оқушыларға
педагогикалық мамандықтарға кәсіптік бағдар беру бұл жобаның міндеттеріне
кіреді. Бұл жоба шеңберінде 5 жыл бойы сұранысқа ие болатын пән
мұғалімдерінің және педагогикалық қызметке бағдарланған 7-10-сынып
оқушыларының облыстық деректер қоры құрылды. Жобаны іске асыру
барысында С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік
университетінің студенттерімен кездесу күндері, «Мұғалім мамандығы игілікті!»
дөңгелек үстелдері, педагог мамандығын насихаттау мақсатында педагогикалық
еңбек ардагерлерімен, қаланың үздік педагогтерінің 9-11-сынып оқушыларымен
кездесулері өткізілді, «Біздің мұғалімдеріміздің әуестіктері» көрмесі және «Менің
мұғалімім, сізге құрмет!», «Дәстүрді жалғастыра...» акциялары ұйымдастырылды.
Салыстыру үшін, Сингапурда, Финляндияда және Оңтүстік Кореяда мектептердің
үздік түлектерінің төрттен бір бөлігі педагогикалық ЖОО-на іріктеледі.
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Мұғалімдерге сұраныс пен ұсынысқа алдын ала мониторинг жасалады,
бұл іріктелгендердің ЖОО-ны аяқтағаннан кейін жұмысқа орналасуы үшін қажет.
Жаңа бастаған педагогтердің кәсіби бейімделуіне жағдай жасау мақсатымен
көптеген мектептерде «Жас мұғалімнің мектебі» жұмыс істейді. Мектеп
директорының бұйрығы негізінде тәжірибелі педагогтердің қатарынан жас
мамандарға тәлімгерлер тағайындалады. Тәлімгерлердің қызметіне мектеп
директорының оқу жұмысы жөніндегі орынбасары және әдістемелік
бірлестіктердің (ӘБ) басшылары жетекшілік етеді. Тәлімгерлердің
кандидатуралары ӘБ отырыстарында қарастырылады және бекітіледі. «Жас
мұғалімнің мектебі» жылдық жұмыс жоспарына тәжірибелік сабақтарды,
интерактивті дәрістерді, шеберлік-кластарын, психологиялық тренингтерді, ашық
сабақтарды және т.б. өткізу кестесі енгізіледі. Ынтымақтастық жасасу мақсатымен
жас және тәжірибелі әріптестерінің сабақтарына өзара қатысу ұйымдастырылады,
заманауи сабақ әдістемесі және оны жоспарлау мәселелері бойынша кеңестер
өткізіледі. Оқу жылы бойында теориялық білімді жетілдіру және педагогикалық
шеберлікті арттыру бойынша жаңа бастаған мұғалімдерге арналған кем дегенде
төрт сабақ өткізіледі. Салыстыру үшін, ЭЫДҰ 18 елінде жас мұғалімдерге міндетті
лауазымға ресми кіріспе іске асырылады (бағдарламаның ұзақтығы 1 және 24 ай
аралығында). Англияда әрбір студент оқу уақытының кем дегенде 50%-ын
мектепте өткізеді, ал ЖОО-н аяқтағаннан кейін біліктілік емтиханын тапсырып,
тағы бір жылдық интернатурадан өтеді. Сингапурда бастауыш мектептің жас
мұғалімдері ұлттық деңгейде де, мектеп деңгейінде де мамандыққа тарту ресми
бағдарламасынан өтеді, сондай-ақ жұмысының алғашқы екі жылында тәжірибелі
тәлімгерлердің немесе жұмыс өтілі көп мұғалімдердің көмегін пайдаланады
(OECD, 2014d). TALIS-2013 зерттеуінде 3 жылдан кем жұмыс өтілі бар Шанхай және
Сингапур мұғалімдерінің 100%-ы оларға мамандыққа кіріспе бағдарламалары
қолжетімді екенін және оларға қатысатындарын атады. Алайда, мамандыққа
кіріспе бағдарламалары қолжетімді барлық елдердің мұғалімдері сол
бағдарламаларды пайдалана бермейді (мысалы, Финляндияда бағдарламаларға
қолжетімділікті 60% астамы белгілесе, қатысуды респонденттердің 20% астамы
белгіледі).168
ҚР-да білім беру қызметкерлері еңбегінің беделін арттыру мақсатында
материалдық ынталандыру шаралары белсенді қабылданып жатыр. Ауылдық
мектептерде жұмыс істеуге келген жас мамандарға мемлекет үй сатып алуға
немесе салуға бюджеттік несие, 70 АЕК мөлшерінде көтерме ақы береді. Бұдан
басқа, ауылдық жерде жұмыс істейтін педагогтердің лауазымдық айлықақысына
168

OECD (2014), Talis2013 Results: An International Perspective on Teaching and Learning, TALIS,
OECD Publishing. http://dx.doi.org/10.1787/9789264196261-en
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25% мөлшерінде қосымша ақы беріледі. ҚР Еңбек кодексіне сәйкес тиісті
бюджеттердің қаражаты есебінен жыл сайын барлық мұғалімдерге 56 күн
мөлшерінде еңбек демалысына шыққанда сауықтыру жәрдемақысы төленеді.
Білім беру қызметкерлеріне жыл сайын тегін медициналық тексеріс өткізілетінін
де атап өткен жөн.
Педагогтің қоғамдағы оң беделін қалыптастыру бойынша үнемі жұмыс
жүргізіледі.
Білім
беру
қызметкерлерінің
жылдық
тамыздық
конференцияларында және Мұғалімдер күні мерекесінде үздік педагогтер
«Ы. Алтынсарин», «Ғылымды дамытуға сіңірген еңбегі үшін», «Білім беру ісінің
құрметті қызметкері» төсбелгілермен, сондай-ақ БҒМ грамоталарымен және
алғыс хаттарымен марапатталады. Өңірлік білім басқармасының органдары
жасампаз педагогтердің форумдарын, педагогикалық әулеттердің слетін,
ғылыми-тәжірибелік семинарларды және симпозиумдарды ұйымдастырады,
кәсіби шеберліктің, педагогикалық оқулардың, зияткерлік олимпиадалардың
және қараулардың республикалық конкурстарының жылдық өңірлік турларын
өткізеді («Ұстаз - Ұлы есім», «Тәлімгер мен жас маманның педагогикалық дуэті»,
«Жүзден жүйрік», «Педагогикалық дебют», «Жаңа мектепке - заманауи мұғалім»,
«Талантты педагог - дарынды балаларға», «Үздік сабақ» және т.б.).
Конкурстардың қорытындылары мұғалімдерге біліктілік санатын мерзімнен
бұрын, сондай-ақ еңбекақыға қосымша ақы алуға мүмкіндік береді.
«Үздік педагог» республикалық конкурсы жыл сайын өткізіледі. Бұндай
ауқымды шараның мақсаты - озық мұғалімдерді анықтау, қолдау және
марапаттау; педагогикалық тәжірибені тарату және педагог еңбегінің беделін
арттыру. Конкурстың өңірлік кезеңіне 3 707 педагог қатысты, соның ішінен
республикалық турға 156 адам өтті. 64 қатысушы үздік мұғалім республикалық
конкурсының жеңімпазы атанды. Олар «Үздік педагог - 2017» төсбелгісін, құрмет
грамотасын және 1 000 АЕК мөлшерінде сыйақы алды.
Мұғалімдердің біліктілігін арттыру жүйесіне ерекше назар аударылады.
Мұғалімдердің кәсіби даму бағдарламалары ҚР-да, басқа елдермен
салыстырғанда, көбіне тегін болып жатады (жалақысы сақталады, іссапар
шығыстары төленеді және т.б.). 2016 жылдан 2017 жылға дейінгі кезеңде
мектептегі білімнің жаңартылған мазмұны бойынша курстардан 176 мыңнан
астам педагог «НЗМ» ДББҰ ПШО және «Өрлеу» ҰБАО» АҚ базасында өтті, бұл
педагогтердің жалпы санынан 53%-ды құрады. 2017 ж. ЖМЦ 11 587 мұғалімі тілдік
курстарда оқыды, соның ішінде 7 710 адам - А2 деңгейіне дейін, 3 124 - В1
деңгейіне дейін, 753 - В деңгейіне дейін. Сондай-ақ 2 500 педагог қызметкер
роботтық техника, 2 134 - инклюзивтік білім беруді дамыту бойынша курстардан
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өтті. «Өрлеу» ҰБАО» АҚ базасында «Тиімді оқыту» және «Мұғалімнің мектептегі
көшбасшылығы» тақырыптары бойынша «НЗМ» ДББҰ бағдарламалары бойынша
жетілдірілген деңгейлік курстарын 1 648 мұғалім меңгерді (2016 ж. - 1 650 адам).
«Мұғалімдердің ағылшын тілінде сабақ берудің жаңаша әдістемелерін меңгеру
бойынша кәсіби құзыреттігін дамыту» бағдарламасы бойынша тілдік курстардан
(470 сағ.) 144 мұғалім және «Мұғалімдердің пәндік және коммуникативтік-тілдік
құзыреттерін 3 тілде оқыту жағдайында қалыптастыру» бағдарламасы бойынша
тілдік курстардан (640 сағ.) 609 педагог өтті.
Педагогтерді даярлау, олардың біліктілігін арттыру, сондай-ақ педагогикалық
шеберлігін жетілдіру жүйесіне қажетті өзгерістерді педагогтың кәсіби
стандарты енгізеді. Көптеген басқа мамандықтар бойынша стандарттармен
қатар, 2017 ж. ҚР «Атамекен» ҰКП педагогтың кәсіби стандартын әзірледі.169 Бұнда
құндылықтары Еуропа Кеңесі ұсынған басты құзыреттермен салыстырылатын
заманауи педагогтің моделі салынды.170 Педагогтің кәсіби стандарты бірқатар
өзгерістерді: төрт санаттың орнынан бес санатты, санаттар арасындағы еңбекақы
алшықтығын арттыруды, санаттан санатқа өтудің бес жылдық мерзімінен бас
тартуды енгізеді.171
Министрлік мұғалімдердің педагогикалық жүктемесін азайтатын қосымша
тетіктерді қарастырып жатыр. Мемлекеттік білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие
процесін іске асыратын педагог қызметкерлердің нормативтік апталық оқу
жүктемесі 18 сағат мөлшерінде бекітілді.172 Қазақстандық мұғалімнің апталық
жұмыс жүктемесі орташа есеппен 38 сағатты құрайды, ол сабақ берумен қатар
қызметтің басқа түрлерін де қамтиды (сыныптан тыс жұмыс, есеп беру және т.б.).
Сабаққа дайындықты, педагогикалық кеңестерге қатысуды, журналдарды
толтыру, ата-аналармен жұмысты және тағы басқаны ескеретін болсақ, онда іс
жүзінде қазақстандық педагогтің аптасына едәуір көп уақыты кетеді. Министрлік
2017 ж. нормативтік апталық педагогикалық жүктемені педагог қызметкердің
лауазымдық еңбекақысының мөлшерін сақтай отырып, бастауыш сыныптарда 14
сағатқа дейін және 5-11-сыныптарда 16 сағатқа дейін қысқарту бойынша
ұсыныстар әзірледі. Сонымен қатар, «Күнделік» электронды күнделікті 2017 ж.
бастап енгізу мұғалімдерді қағаз жұмысынан біртіндеп босатуға мүмкіндік береді.
TALIS-2013 зерттеуі Жапония мұғалімі аптасына 54 сағат, Ұлыбритания 46 сағат, Финляндия - 32 сағат, ал Италия мұғалімі аптасына небәрі 29 сағат қана

«Атамекен» Қазақстан Республикасы Ұлттық кәсіпкерлер палатасы Басқарма Төрағасының 2017 жылғы 8
маусымдағы № 133 бұйрығы
170
nu.edu.ua/pub/bank/userfiles/files/nauk%20method%20rada/ekr.pdf
171
http://today.kz/news/zhizn/2017-05-31/743421-kak-profstandart-izmenit-oplatu-truda-kazahstanskih-pedagogov/
172
«Білім туралы» Заңы 52-бабының 7-тармағы
169
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жұмыс істейтінін көрсетті. Финляндия мұғалімінің аптасына 20,6 сағаты, Англия 19,6 сағаты, Франция - 18,6 сағаты, Норвегия - 15 сағаты сабақ беруге кетеді.
Білім беру саласы қызметкерінің жалақысы бірнеше факторға, соның ішінде
біліміне, санатына, жұмыс өтіліне, жүктемесіне, қосымша ақының түрлері мен
үстеме ақыға байланысты. ҚР ҰЭМ СК деректері бойынша, 2017 ж. мұғалімнің
орташа айлық жалақысы 114 299 теңге құрады (2016 ж. - 95 108, 2015 ж. - 77 542).
ҚР бойынша орташа жалақыға қатысты педагогтің жалақысы 9,5%-ға артты
(2016 ж. - 66,5%). Мұғалімнің жетістіктері бойынша еңбегіне саралап төлеу
мұғалімнің айлық табысын арттыратын жолдардың бірі болып табылады.
Мысалы, ЖМЦ пәндерін ағылшын тілінде оқыту құқығын растайтын
сертификаттары бар мұғалімдерге екі негізгі лауазымдық еңбекақы (НЛЕ)
мөлшерінде үстемеақы белгіленген (ҚР БҒМ 2017 жылғы 3 шілдедегі №135
бұйрығы). Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне жоғары санат үшін
үстемеақы НЛЕ-ден 100%-ды, бірінші санат үшін 50%-ды, екінші санат үшін 30%-ды
құрайды. НЛЕ ҚР бойынша барлық азаматтық қызметкерлер үшін бірдей болып
табылады және 17 697 теңгені құрайды. Бастауыш сынып мұғалімі санаты үшін
үстеме ақымен қатар, сынып жетекшілігі үшін 25%, 5-11(12)-сыныптарды сынып
жетекшілері 30% мөлшерінде қосымша ақы алады. Дәптерлерді тексеру үшін
мұғалімге оқытатын пәніне байланысты 20-25% төленеді. Оқу кабинеті немесе
зертхана меңгерушілігі үшін мұғалім 20-25% алады. Сондай-ақ, пән мұғалімі
бейінді пәндерді тереңдетіп оқыту үшін 25% мөлшерінде қосымша ақы алады.
Егер мектеп инновациялар және эксперимент режимінде жұмыс істесе, онда
барлық педагогикалық құрам 20% мөлшерінде қосымша ақы алады. Сондай-ақ,
ерекше білім беру қажеттілігі бар балалармен жұмыс үшін НЛЕ-ден 40%
мөлшерінде үстеме ақы қарастырылған. Сілтемеде ІІ біліктілік санаты, мамандығы
бойынша 5 жылдық жұмыс өтілі (сабақ беруге 18 сағат), сынып жетекшілігі және
дәптерлерді тексеру үшін қосымша ақысы бар мұғалімнің айлық еңбекақысын
есептеуге мысал келтірілген.173 Осылайша, педагогтің жалақысы қосымша
жүктеме есебінен артады. Жақын арадағы перспективада білімнің жаңартылған
мазмұнына көшу және 3 тілде оқыту есебінен қазақстандық педагогтің
еңбекақысы 30-50%-ға артады.
2017 ж. ақпанда Қазақстан TALIS халықаралық зерттеуінің сынақтан өтуіне
алғаш рет қатысты. Зерттеуді ЭЫДҰ өткізеді және елдерге мектепті тиімді

17 697 теңге * 3.73 = 66 009.81 теңге (бұнда 17 697 – негізгі лауазымдық айлық, 3.73 – есептік
коэффициент) /азаматтық қызметкерлердің ерекше еңбек жағдайына қосымша ақы 66 009.81 * 10 %
= 6 601 теңге/ жазбаша жұмыстарды тексеруге қосымша ақы 17 697 теңге * 20 % = 3 539 теңге/ 5-11
(12) сыныптарда сынып жетекшілігіне қосымша ақы (бұл міндет болған жағдайда) 17 697 теңге * 30%
= 5 309 теңге. Барлығы: 66 010 теңге + 6 601 теңге + 3 539 теңге + 5 309 теңге = 81459 теңге.
Дереккөз: https://edu.mcfr.kz/.../3731-poryadok-ischisleniya-zarabotnoy-platy-uchitelya-matem...
173
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басқаруға жәрдемдесетін саясатты қайта қарастыруда және әзірлеуде көмек
көрсету үшін релеванттық және сенімді халықаралық көрсеткіштерді алуға,
мұғалім еңбегінің ерекшеліктерін зерттеуге бағытталған. Зерттеу құралының
сынақтан өтуіне (сауалнамалардың электронды және қағаз форматтары)
5-9-сыныптарда сабақ беретін 600 мұғалім, ҚР 5 өңірінің (СҚО, ШҚО, ОҚО, Атырау
облысы және Астана қ.) 30 мектебінен 30 директор қатысты. 2018 ж. Қазақстан
TALIS негізгі зерттеуінің 3-кезеңіне қатысады (алдыңғы кезеңдер 2008, 2013 жж.
болды). 2019 ж. зерттеу қорытындылары бойынша ЭЫДҰ ұсыныстармен
халықаралық есепті дайындайды, олар саясаткерлерге, мұғалімдерге және
директорларға білім беру жүйесінің мықты және әлсіз тұстарын анықтауға
көмектеседі. Қазақстанның мұндай зерттеуге қатысуы - халықаралық білім беру
жүйелері көшбасшыларының үздік тәжірибесін түсінуге және алуға бірегей
мүмкіндік. TALIS - бұл педагогтердің мектептердегі қызмет, жұмыс жағдайы және
білім беру ортасы туралы дауысы. Осылайша, TALIS-2013 нәтижелері бойынша 34
қатысушы елден мұғалімдердің тек 40%-ы ғана сабақтарын бақылаудан кейін
мектеп директорларынан кері байланыс алады. Ерекше білім беру қажеттілігі бар
балалармен жұмыс істеу бойынша біліктілікті арттыру қажеттілігі мұғалімдердің
арасында бәрінен өзекті екені анықталды. Зерттеу мұғалімдердің сабақта
жобалық жұмысты (27%), АКТ (37%), сараланған (44%) және топтық (47%)
тапсырмаларды сирек қолданатынын көрсетті. Мұғалімдердің тек 30%-ы ғана
олардың мамандығы қоғамда бағалы деп санайды, бұл кезекте, басым
респонденттер (78%) мұғалім мамандығына қанағаттанады. TALIS-2013
нәтижелері көптеген елдерге білім беру саясатын реформалауға серпіліс берді
(педагогикалық мамандықтарға қабылдау тетіктерін қайта қарастыру, жоғары
педагогикалық білімді жаңғырту, мұғалімдердің мөлшерлеме жүйесін жетілдіру
және т.б.).
Техникалық және кәсіптік білім
Заманауи технологиялардың, автоматтандырудың және ақпараттандырудың
даму жағдайында ТжКБ инженерлік-педагогикалық қызметкерлеріне қойылатын
талаптары артып жатыр. ИПҚ заманауи тенденцияларға жауап беруі тиіс, ал бұл
олардан жаңа технологиялармен жұмыс жасаудың тәжірибелік дағдыларын
үнемі меңгеруді және жаңартуды талап етеді.
Соңғы үш жылда еліміздің колледждерінде ИПҚ санының азаюы байқалды.
2017 ж. барлығы 42 192 ИПҚ еліміздің колледждерінде оқу-өндірістік оқытуды
жүргізді (2.4.14-сурет). Бұл көрсеткіш 2016 ж. қарағанда 1 105 адамға артық. Бұл
кезекте, жалпы және арнайы пән оқытушылары санының азаюы (–1 596) және
өндірістік оқыту шеберлері санының артуы (+212) тіркелді.
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2.4.14-СУРЕТ
ТжКБ жүйесіндегі ИПҚ, адам
44 482

42 192
41 087

2015

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Соңғы үш жылда ИПҚ жалақысының өсуі тіркелді. Осылайша, ҰЭМ СК деректері
бойынша, 2017 ж. ИПҚ орташа айлық еңбекақысы 114 357 теңге құрады, бұл
2015 ж. салыстырғанда 27 136 теңге жоғары. Алайда, ТжКБ ұйымдарында бұл
көрсеткіштің артуына қарамастан, инженерлік-педагогикалық кадрлардың және
өндірістік-оқыту шеберлерінің жетіспеушілігі байқалады. ИПҚ жыл сайын
өндіріске кетуі бұның бір себебі болып табылады. Колледждердегі бәсекеге
қабілетсіз жалақы жұмыс істеп жүрген ИПҚ ұстап қалуға және өндірістен
қызметкерлерді тартуға мүмкіндік бермейді. ҰЭМ СК деректері бойынша инженер
өндірісте орташа есеппен шамамен 280 мың теңге табыс табады. Осылайша,
өндірістен мамандар ТжКБ ұйымдарында жұмыс істеуге мүдделі емес (2.4.15-сурет).
2.4.15-СУРЕТ
Жалақы динамикасы, мың теңге
109 233

114 357

2016

2017

87 221

2015

Дереккөз: ҰБДҚ

ИПҚ жалпы санынан өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі әлі де төмен. Дуалды
оқыту жүйесіне өткенде, оқу уақытының 70%-ы зертханаларда және
шеберханаларда өтетін тәжірибелік сабақтарға беріледі. Демек, негізгі жүктеме
өндірістік оқыту шеберлеріне түседі. Алайда, елімізде өндірістік оқыту
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шеберлерінің үлесі әлі де төмен және ИПҚ жалпы санынан шамамен 13%-ды
құрайды (2.4.16-сурет).
2.4.16-СУРЕТ
Өндірістік оқыту шеберлерінің саны, адам
44 482

42 192

41 087

5 982

5 689

5 477

2015

2016

2017

инженерлік-педагогикалық қызметкерлер
соның ішінде өндірістік оқыту шеберлері

Дереккөз: ҰБДҚ

Академиялық және ғылыми дәрежелері бар оқытушылардың саны артты.
ТжКБ жүйесінде соңғы жылы колледж оқытушыларының сапалық құрамының
жақсаруы байқалды. 2017 ж. ғылым, PhD докторы дәрежесі бар оқытушылардың
үлесі 0,3%-ды (2016 ж. - 0,1%), ғылым кандидаты дәрежесі бар оқытушылардың
үлесі 0,9%-ды (2016 ж. - 0,5%), магистр дәрежесі бар оқытушылардың үлесі 9%-ды
(2016 ж. - 4,5%) құрады (2.4.17-сурет).
2.4.17-СУРЕТ
ТжКБ жүйесінің ғылыми атақтары және магистр дәрежесі бар
ИПҚ динамикасы, адам
2 623

1 410

35

89

Ғылым докторы, PhD

271

273

Ғылым кандидаты
2016

Магистр

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Өңірлер бойынша салыстырмалы талдауға сәйкес магистр дәрежесі бар ТжКБ
оқытушыларының ең жоғары көрсеткіштері Алматы және Астана қалаларында
байқалды (2.4.18-сурет). Магистр дәрежесі бар оқытушыларының ең аз үлесі СҚОда және БҚО-да тіркелді.
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2.4.18-СУРЕТ
ТжКБ жүйесінің ғылыми атақтары және магистр дәрежесі бар ИПҚ өңірлер
тұрғысынан динамикасы, адам
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0,5

4,6

5,2
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0,6

ғылыми дәрежесі бар ИПҚ

9,9

9,4

1,9

0,7

10,7

9,7

6,5
1

2,8

1,4

0,4

3,6
0,6

1,6

магистр дәрежесі бар ИПҚ

Дереккөз: ҰБДҚ

Соңғы жылы жоғары және бірінші санатты ИПҚ көрсеткіштерінің төмендеуі
байқалды. Өткен жылмен салыстырғанда, 2017 ж. республиканың
колледждерінде жоғары санатты ИПҚ үлесі 1,3%-ға, бірінші санатты - 1,1%-ға
төмендеді. Өңірлер тұрғысынан салыстырмалы талдау жоғары және бірінші
санатты ИПҚ үлесінің еліміздің барлық дерлік өңірлерінде азайғанын көрсетті
(2.4.19-сурет). Павлодар облысында және Астана қаласында бұл көрсеткіш тұрақты
болып қалды. Жоғары және бірінші санатты ИПҚ ең көп саны Павлодар
облысында және республикалық колледждерде шоғырланды.
2.4.19-СУРЕТ
Жоғары және бірінші санатты ИПҚ үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

ТжКБ жүйесінде кадрлардың қартаюы мәселесі әлі де өзекті. Соңғы үш жылда
55 жастан асқан және зейнет жасындағы ИПҚ көрсеткішінің 3,5%-ға артуы
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байқалды. Бұл кезекте, 25-тен 54 дейінгі жастағы оқытушылардың және өндірістік
оқыту шеберлерінің үлесі төмендеп барады. Өңірлер тұрғысынан зейнет
жасындағы ИПҚ үлесінің артуы барлық дерлік жерде орын алғаны көрініп тұр. Бұл
көрсеткіштің едәуір өсуі ШҚО және Алматы қаласында байқалды. Сонымен қатар,
бұл көрсеткіштің төмендеуі Атырау және Қызылорда облыстарында байқалды
(2.4.20-сурет).
2.4.20-СУРЕТ
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ИПҚ үлесі, жас құрамы, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Шамалы өсімге қарамастан, ТжКБ жүйесіндегі жас мамандардың үлесі әлі де
төмен. 2017 ж. жас мамандардың келуі 0,8%-ға артты. Алайда, бұл көрсеткіш
2015 ж. көрсеткіштен әлі де төмен. Өңірлердің деректерін салыстыру ТжКБ жас
мамандары үлесінің еліміздің барлық өңірлерінде артқанын көрсетті. Қызылорда
және Павлодар облыстарында, сондай-ақ Астана қаласында және республикалық
колледждерде бұл көрсеткіш төмендеді (2.4.21-сурет).
2.4.21-СУРЕТ
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Дереккөз: ҰБДҚ
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ТжКБ ұйымдарының ИПҚ біліктілікті арттыру курстарынан жыл сайын өтеді.
ИПҚ біліктілігін жүйелі арттыру ТжКБ кадрларын сапалы даярлау кепілі болып
табылады. ҚР-да ИПҚ-ның әртүрлі орталықтардың базаларында жыл сайын өз
білімін жаңартуға және біліктілігін арттыру курстарынан өтуге мүмкіндіктері бар.
2017 оқу жылында барлығы 13 990 ИПҚ халықаралық жобалар және т.б.
шеңберінде «Өрлеу» ҰБАО АҚ, «Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ сияқты ұйымдарды,
шетелдік орталықтарда, кәсіпорындарда біліктілігін арттырды (2.4.22-сурет).
2.4.22-СУРЕТ
ИПҚ біліктілігін арттыру, 2017 ж., адам
«Өрлеу» ҰБАО АҚ

2869

Халықаралық жобалар шеңберінде

206

Басқа

5372

Шетелдік орталықтар

192

Кәсіпорын базасындағы тағылымдама

451

Дереккөз: ҰБДҚ

«Кәсіпқор» Холдингі» КеАҚ әзірлеген біліктілікті арттыру курстарының жаңа
моделі шеңберінде ТжКБ мемлекеттік ұйымдарының 5 200 басшысы және ИПҚ
біліктіліктерін арттырды. 4 900 ИПҚ «Техникалық және кәсіптік білім берудің
модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларын
іске асыру» курсында біліктіліктерін арттырды. Курстар ТжКБ ұйымдарының оқу
процесіне несиелік-модульдік оқыту технологиясына өтуді ескере отырып,
модульдік-құзыреттілік тәсілі негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларын
және оқу жоспарларын енгізудің әдістемесіне және әдіснамасына оқытуға
бағдарланған. ТжКБ ұйымдарының 300 басшысы «Техникалық және кәсіптік білім
беру ұйымын тиімді басқару» білім беру бағдарламасы бойынша біліктілікті
арттыру курстарынан өтті (2.4.23-сурет).
2.4.23-СУРЕТ
Біліктілікті арттыру курстарынан өткен ИПҚ саны, адам
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Дереккөз: «Кәсіпқор Холдингі» КАҚ

ТжКБ жүйесінде қол жеткізген ерекше жетістіктер үшін ең лайықты ИПҚ
республикалық конкурс шеңберінде «Үздік педагог» төсбелгісімен
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марапатталады. Педагог мамандығының мәртебесін арттыру және
шығармашылық қызметті ынталандыру мақсатында ҚР БҒМ жыл сайын «Үздік
педагог» республикалық конкурсын өткізеді. 2017 ж. техникалық және кәсіптік
білім беру жүйесінің 44 инженерлік-педагогикалық қызметкері 6-шы
республикалық «Үздік педагог» конкурсының жеңімпаздары атанды. Солардың
ішінде Щучинск қаласындағы Жоғары колледждің арнайы пәндер оқытушысы
Антон Лазорский, Ақтөбе политехникалық колледжінің арнайы пәндер
оқытушысы Ержан Утеулиев, Қарағанды кәсіптік-техникалық колледжінің арнайы
пәндер оқытушысы Дмитрий Цай және т.б. «Үздік педагог - 2017» атағына ие
болды. Дәстүр бойынша жеңімпаздар «Үздік педагог - 2017» төсбелгілерімен,
сертификаттармен және 1000 АЕК мөлшерінде сыйақымен марапатталды.
Бұл шараның маңызы мен ауқымы еліміздің білім беру жүйесін дамытуда
педагогтердің жоғары рөлін мойындауын дәлелдейді.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
АҚШ-тағы соңғы 40 жыл бойы жүргізілген зерттеу студенттердің білім
нәтижелеріне ОПҚ-ның ықпал ететінін дәлелдеді.174 Тиімді оқыту студенттердің
сыни ойлауы мен табандылығын күшейтеді, дағдыларын дамытады және оқуды
жақсы бітіруіне әсер етеді. Студенттердің жақсы нәтижелерге қол жеткізуі
ОПҚ-ның кәсіби дайындық деңгейіне байланысты. Бұл тарауда ЖОО-ның ОПҚ-сы
6 көрсеткіш бойынша сипатталады, олар: (1) сандық құрам, (2) гендерлік құрам,
(3) сапалық құрам, (4) біліктілікті арттыру, (5) академиялық ұтқырлық және
(6) жалақы.
Соңғы үш жылда жоғары білім саласындағы оқытушылар мен студенттер саны
салыстырмалы түрде өзгеріссіз. Қазақстан ЖОО-ның ОПҚ саны 2015 жылдан
бері - 38 мың (2015 ж. - 38 087, 2016 ж. - 38 241, 2017 ж. - 38 212). Бұл кезеңдерде,
ОПҚ мен студенттердің арақатынасы да түбегейлі өзгермеді - 2017 ж. 1:13, одан
алдыңғы екі жылда 1:12. Студенттер мен оқытушылар санының арақатынасы
білім сапасына тікелей байланысты: бір оқытушыға шаққандағы студенттер саны
неғұрлым аз болса, олардың өзара әрекеттесу деңгейі соғұрлым жоғары болады
(2.4.1-кірістірме).

2.4.1-КІРІСТІРМЕ
Студенттер мен оқытушылар санының арақатынасы бойынша ЖОО рейтингі
Times Higher Education рейтингтік агенттігі жыл сайын студенттер мен ОПҚ санының
арақатынасы бойынша 100 үздік ЖОО-ның рейтингін жасайды. Сонымен қатар, «студенттер
санының оқытушылар санына арақатынасы» көрсеткіші 4,5%-бен әлем университеттерінің
THE World University Rankings негізгі рейтингінің әдістемесіне кіреді. 2017 ж. студенттер мен
ОПҚ санының арақатынасы бойынша 100 үздік ЖОО көшбасшыларының қатарына Жапония
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(34) және АҚШ (25) ЖОО-лары кірді. Негізінен, студенттер контингенті 5 мыңнан аз, шағын
университеттер жоғары орындарға ие болды. Топ-100-дегі барлық ЖОО-лар THE негізгі
рейтингіне кіреді. Бірде-бір ЖОО-да көрсеткіш бір оқытушыға шаққанда 9 студенттен аспайды.
Дереккөз: «АТО» АҚ №64 дайджесті

Педагогикалық мамандықтардың феминизациясы ЖОО оқытушыларының
арасында да байқалады. Осылайша, 2017 ж. жалпы ОПҚ санынан 24 626 адам
немесе 64,4% - әйелдер екені белгілі болды. Қалыптасқан үрдіске сай «Білім беру»
бағытындағы мамандықтарға түсуге, негізінен, қыздар өтініш береді. Мысалы,
2017 ж. бұл мамандық бойынша қабылданған 39 181 талапкердің 71%-ы немесе
27 669-ы - қыздар. Бозбалалар «Техникалық ғылымдар мен технологиялар»
бағытындағы мамандықтарға көбірек тапсырады (оқуға түскендердің саны 28 581, соның ішінде 19 897 немесе 70% - бозбалалар). «Әскери іс және
қауіпсіздік» мамандығына қыздар аз тапсырады, 2017 ж. оқуға түскен 859
адамның небәрі 79-ы - қыз балалар. Болашақ мамандықты таңдау және оның
оқуға түсушілерге гендерлік тұрғыда сәйкес келуі ата-аналардың және/немесе
оқуға түсетіндердің ой-пікіріне байланысты болуы мүмкін, ал бұл арнайы
«ерлердің» және «әйелдердің» білім беру бағдарламаларының болуына талап
етеді. Нақты мамандықтардың «гендерлік» ерекшелігіне қатысты мұндай қате
түсінік тек қазақстандық қоғамға ғана тән емес (2.4.2-кірістірме).
2.4.2-КІРІСТІРМЕ
Гендерлік ерекшеліктің мамандық таңдауға ықпалы
2002 ж. Гарвард университетінің ғалымдары «Ер адамдар әлемінде оқу: бакалавриаттың
ерлерге арналған академиялық бағдарламаларындағы қыздар» атты зерттеу өткізді.
Нәтижесінде «әйелдерге тән» мамандықтарда (өнер, білім беру, гуманитарлық және
әлеуметтік ғылымдар) білім алатын қыздармен және «әйелдерге де, еркектерге де тән»
мамандықтарда білім алатын жігіттермен салыстырғанда, «ерлерге тән» мамандықтарындағы
(математика, инженерлік және жаратылыстану-техникалық ғылымдар) қыздар бірінші және
соңғы курстарында өздерінің гендерлік ерекшеліктеріне қатысты стереотиптер мен
кемсітушіліктен көп қысым көргені белгілі болды. Бұған қоса, стереотиптердің қысымы қатты
болғаны соншалықты, тіпті қыздар оқу мамандығын ауыстыру туралы да ойлана бастаған.
Дереккөз: Steele, J., James, J., (Harvard University), Barnett, R. (Brandeis University). Learning in a man’s
world: examining the perceptions of undergraduate women in male-dominated academic areas.

ЖОО ОПҚ-ның жалпы феминизациясына қарамастан, ғылыммен көбінесе ер
адамдар айналысады. 2017 ж. ЖОО ғылыми дәрежесі мен атағы бар
оқытушылардың сапалық талдауында қызықты жайт байқалды. Сонымен,
ғылыми атағы бар ОПҚ арасындағы гендерлік бөлініс мынадай болды:
профессор - 64% немесе 1 503 ер адам (барлығы - 2 349 адам), доцент - 45,3%
немесе 2 709 ер адам (барлығы - 5 983). Ғылым докторы ғылыми дәрежесі бар ер
адамдар 60% немесе 1 943 (барлығы - 3 251), ғылым кандидаты - 38,1% немесе
5 059 (13 276), бейін бойынша докторлар - 47,6% немесе 99 (208), PhD докторы 46,5% немесе 863 ер адам (1 854 PhD). Магистр академиялық дәрежесі ер
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оқытушылармен (25,8%) салыстырғанда әйел оқытушылардың басым бөлігінде
(74,2%) бар (12 098 магистрден 3 110).
Әкімшілік позицияларда және ЖОО профессорларының арасындағы әркелкі
гендерлік бөлініс Қазақстанда да, халықаралық тәжірибеде де байқалады.
Республикада жоғары білімнің жалпы феминизациясына қарамастан,
ЖОО-ның басшылық лауазымдарында ер адам менеджерлер көбірек. Мысалы,
жаңа процедура бойынша тағайындалған 13 ректордың 10-ы ер адам, тек 3-і әйел
болды (2.4.3-кірістірме).
2.4.3-КІРІСТІРМЕ
ЖОО-ның ОПҚ арасындағы гендерлік бөлінісі
Еуропа елдерінде ЖОО профессорларының арасында әйелдер саны 20%-ға өскен. Соңғы
уақытта, 2002-2009 жылдар аралығында әйел-профессорлардың көбеюі 5,1%-ды құрады, ал
еркек-профессорлар саны 3,3%-ға артқан. Мұндай жағдай әйелдердің техникалық және
инженерлік мамандықтарға ден қоюынан да байқалады: 2002-2010 жж. аралығында
әйелдердің көрсеткіштері жыл сайын 5,4%-ға өсіп отырған, ал ерлердікі - 3,1%.
Дереккөз: Fritsch, N.-S. (2015). At the leading edge – does gender matter? A qualitative study of prevailing
obstacles and successful coping strategies in academia.

ЖОО ғылыми-педагогикалық кадрлары бейін бойынша докторлар мен PhD
докторлардың есебінен жаңаруда. 2015 жылдан бері зейнет жасындағы
(63 жастан асқан) ғылыми дәрежесі бар (ғылым кандидаты, докторы)
оқытушылардың саны 5%-ға кеміді және 2017 жылы 4 564 немесе 11,9%-ды
құрады. ОПҚ бейін бойынша докторлардың және PhD докторлардың есебінен
жаңарып келеді. Осылайша, 2015 жылдан бері PhD немесе бейін бойынша доктор
ғылыми дәрежесі бар оқытушылардың саны 1,6 есе артты және 2 062 адамды
құрады (2016 ж. - 1 737, 2015 ж. - 1 273).
2.4.24-СУРЕТ
Ғылыми дәреже тұрғысынан ОПҚ саны, адам
14 340

14 023

3591
1134 139
2015
PhD философия докторы
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3499
1562 175
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2016
Бейін бойынша доктор

2017
Ғылым докторы

Ғылым кандидаты
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ЖОО ОПҚ кәсіби дамуының жоғары білім сапасын қамтамасыз ету үшін
шешуші маңызы бар. АҚШ ЖОО ұлттық зерттеу шеңберінде
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оқытушылардың 90% өздерінің мансабы мен студенттердің нәтижелерін
жаңартуда біліктіліктерін арттырудың маңыздылығын атады. ОПҚ бұдан әрі
мамандандырылған пәндерден ағылшын тілінде сабақ беру үшін біліктілікті
арттыру курстарынан өтеді.175 2017 ж. біліктілікті арттыру курстары назарын
аударған мәселе - ағылшын тілі мен пәнін коммуникативтік тәсіл мен пәндіктілдік интеграцияланған оқытудың халықаралық бағдарламасы бойынша
ағылшын тілінде тереңдетіп оқыту үшін тілдік құзіреттіліктерді арттыру (CLIL).
2017 ж. екі ЖОО базасында (әл-Фараби атындағы ҚазҰУ және Абылай хан
атындағы ҚазХҚжХТУ) 600 оқытушы, соның ішінде «5В011300-Биология»
мамандығы бойынша сабақ жүргізетін 300 ОПҚ және ағылшын тілін білетін
жас мамандарды дайындайтын педагогикалық ЖОО-лардың 300 ОПҚ
оқудан өтті.
2017 жылы, алдыңғы жылы сияқты, ЖОО-лардың педагогикалық
мамандықтағы 800 ОПҚ «Өрлеу» БАҰО» АҚ-да біліктіліктерін арттырды.
2017 ж. біліктілікті арттыру курстары тыңдаушыларының ең көбі ОҚО және
Алматы қаласынан болды, өйткені бұндағы ОПҚ ең көп болып табылады,
сәйкесінше 4 915 және 12 928 (2.4.25-сурет).
2.4.25-СУРЕТ
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Біліктілікті арттыру курстарынан өткен ЖОО оқытушыларының саны, адам
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Дереккөз: «Өрлеу» БАҰО АҚ

2016

2017

ИИДМБ аясында шетелдік ЖОО-ның ғалымдарымен ынтымақтасу кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз етудің маңызды бағыты.
2017 ж. ынтымақтастық туралы келісім негізінде ИИДМБ-ның 11 базалық
ЖОО-на АҚШ, Швеция, Польша, Ұлыбритания, Ресей, Малайзия, Түркия және
бірқатар басқа мемлекеттерден 199 ғалым келді. Шетелдік сарапшылар мен
жұмыс
берушілердің
көмегімен
студентке
бағдарланған
24 инновациялық білім беру бағдарламасы әзірленді және бекітілді.
Бағдарламалар ИИДМБ нақты жобалары мен өнеркәсіп сұраныстарына
сәйкес икемді білім беру траекторияларын қарастырады. Сонымен қатар,
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шетелдік ғалымдар дәрістер оқып,
диссертацияларға жетекшілік жасады.

дипломдық

жұмыстар

мен

ЖОО-ның топ-менеджментіне шетелдік мамандарды тарту аясында
23 қазақстандық ЖОО-на 26 шетелдік маман шақырылды. Шетелдік
мамандар білім беру бағдарламаларын әзірлеуге, семинарларды,
конференцияларды және дәрістерді өткізуге қатысты. Мысалы, М.Х.Дулати
атындағы ТарМУ Люблин политехникалық университетімен (Польша)
бірлесіп, магистратураның «Мехатроника», докторантураның «Ақпараттық
жүйелер және автоматтандыру» білім беру бағдарламаларын әзірледі.
Сұхбат барысында шетелдік мамандар Қазақстанға жұмыс істеуге
келулерінің негізгі себептері деп жоғары білім беру жүйесін дамытуға өз
үлестерін қосу мүмкіндігін, бәсекеге қабілетті жалақы мен елдің орналасқан
жерін атады.176
Мемлекеттік қолдаудың арқасында ЖОО ОПҚ-ның академиялық ұтқырлығы
едәуір артты. 2017 ж. 1 765 қазақстандық профессорлар мен доценттер Оңтүстік
Корея, АҚШ, Германия, Италия, Бельгия, Португалия және т.б. мемлекеттерде
сабақ берді және зерттеулер жүргізді. Бұл өткен жылдың көрсеткішінен (1 191) 1,5
есе артық. Бұл кезекте, шамамен 64%-ды мемлекеттік ЖОО-ның ОПҚ құрағанын
атап өткен жөн (2.4.26-сурет). Бұл Қазақстанның Болон процесіне мүше болуы,
отандық ЖОО-ның халықаралық білім беру кеңістігіндегі белсенділігінің артуы
және мемлекеттік бағдарламаларды қолдаудың арқасында жүзеге асты.
Педагогикалық қызметкерлер үшін «Болашақ» халықаралық стипендиясын алу
үшін арнайы санаттар құрылды. 2017 ж. 58 стипендия, соның ішінде «магистр
дәрежесін алу үшін ғылыми және педагог қызметкерлер» санаты бойынша 38,
«тағылымдамадан өту үшін ғылыми қызметкерлер» санаты бойынша
20 стипендия тағайындалды.
2.4.26-СУРЕТ
Сабақтар, зерттеулер жүргізу үшін шетелге барған ОПҚ саны, адам
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Дереккөз: Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы
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ЖОО оқытушысының жалақысы қалған білім деңгейлерінен анағұрлым
жоғары. 2017 ж. ЖОО оқытушысы бастауыш, негізгі және жалпы орта білім беру
жүйесіндегі мұғалімге қарағанда 19,4%-ға артық айлық алды. Бұл - ер адамдар
үшін ЖОО-ның қалған білім деңгейлерімен салыстырғанда (36%) тартымдырақ
болуының тағы бір себебі. ЖОО оқытушысының айлығы 2015 жылдан бері 30%-ға
артқан. Соған қарамастан ОПҚ еңбекақысы олардың жұмыс жүктемесіне сай
емес. Оқыту жүктемесі аптасына 20-дан 25 сағатқа дейін. Ол зерттеу жұмыстарын
жүргізуге және әлеуметтік шараларға қатысуға жеткіліксіз (АҚШ-та аптасына
12 сағат).
2.4.27-СУРЕТ
Білім беру жүйесіндегі жалақы, теңге
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Арнайы білім беру
жүйесіндегі оқытушы
2017

2016

108 510
83 377

Мектеп мұғалімі

2015

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Педагогтер
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Қорытындылар мен ұсыныстар
 Педагогтің әлеуметтік жағдайын жақсарту және оның мәртебесін арттыру
үшін мемлекет және ЖАО тарапынан көп жұмыстар атқарылды (жалақы
мен ынталандыру төлемақыларын арттыру, жүктемені азайту жөніндегі
жоспарлар, аттестация тетіктерін өзгерту және т.б.). Педагог
мамандығының қоғамдық беделін түбегейлі көтеруге жалақысының,
әсіресе еңбек жолының басындағы еңбекақының аздығы, жас
мамандардың көп кетуі, санатсыз педагогтер үлесінің көптігі кедергі
келтіреді.
 Білікті кадрларды тарту және ұстап қалу, барлық білім деңгейлерінде кәсіби
даму мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында келесі қосымша
шараларды іске асыру керек:
- МДТО педагогтерінің мәртебесін бастауыш сынып мұғалімдерінің
деңгейіне дейін арттыру;
- біліктілік санаты үшін саралап төлеуді арттыру;
- балабақшадан орын алуға жеңілдіктері бар тұлғалар санатын қосу;
- әдістемелік әдебиеттің өтемақысын беру;
- еңбек сіңірген жылдары бойынша жеңілдікті зейнет туралы мәселені
қарастыру (Ресей тәжірибесі), т.б.
 ЖОО-лар дербестігі үшін қосымша қаржыландыруды іздеу өзекті болып
табылады, бұл білім беру, зерттеу немесе кеңес қызметтерін ұсыну есебінен
жүзеге асырылуы мүмкін. ОПҚ-ның алдында байланыс орнату дағдыларын
меңгеру және жетілдіру (нетворкинг), қаржыландыру іздеу және өзін-өзі
үнемі жетілдіру, ағылшын тілін меңгеру міндеттері тұр.
 Оқытушылардың оқу жүктемесі жылына - 800 сағат, бұл олардың зерттеу
жүргізулеріне және әлеуметтік шараларға қатысуына жетпейді. ҚР «Ғылым
туралы» Заңының 9-бабына сәйкес ОПҚ үшін оқытумен қатар ғылыми
қызмет міндетті болып табылады. ЖОО-лар дербестігі үшін оқытушының
«хал-жағдайын» және оның жүктемесін кең ауқымды және
институционалдық тұрғыдан зерттеу керек.
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2.5. Қоғамдық бақылау

Қысқаша түйіндеме
 Биліктің және азаматтық қоғамның өзара әрекеттесуін жетілдіру мақсатында
ҚР-да 2016 ж. білім, ғылым, жастар саясаты және балалардың құқықтарын
қорғау мәселелері жөнінде қоғамдық кеңес құрылды.
 2017 ж. Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын
ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің типтік қағидалары әзірленді, бұнда
олардың құзыреттері, әсіресе стратегиялық, қаржылық және кадрлық
шешімдерді қабылдау саласында, едәуір күшейтілді және кеңейтілді.
 Мектептердің 60% астамында, балалар үйлерінің және ТжКБ 50% астамында
қоғамның қатысуымен қамқоршылық кеңестер жұмыс істейді.
 Жетім балаларға және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған мекемелерде басқару ашықтығының маңызды рөлі қамқоршылық
кеңестерге берілді. Олар балаларды қазақстандық азаматтардың
отбасыларына асырап алуға беру бойынша тәсілдерді жетілдіру үшін
шараларды қабылдауға уәкілетті.
 92 ЖОО-да бақылау, қамқоршылық кеңестер және директорлардың кеңестері
жұмыс істеді. Бақылау кеңестері 28 мемлекеттік ЖОО-да жұмыс істеді.
 2017 ж. Қазақстанда 130 ЖОО-ның 68-і ұйымдық-құқықтық нысан бойынша
коммерциялық емес ұйымдар болды. 28 мемлекеттік ЖОО коммерциялық
емес ұйымға қайта құру бойынша жұмысын бастады.
 ЖОО топ-менеджментін сайлаудың жаңа процедурасына сәйкес 2017 ж.
8 мемлекеттік ЖОО-ның ректоры сайланды.
 ЖОО ректорларының қоғам алдында жыл сайын есеп беру тәжірибесі белсенді
әрекет етеді. 2017 ж. ұлттық ЖОО-ның 10 есептік кездесуі өтті.
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Азаматтық қоғамды білім беру жүйесіне тарту тетігі - қоғамдық кеңестердің
және алқалы басқару органдарының білім беру ұйымындағы толыққанды
жұмыс істеуі. Еліміздің демократиялық, экономикалық және саяси дамуы
жағдайында білім беру қызметтерінің сапасын қоғамның қатысуынсыз арттыру
мүмкін емес. Кез келген білім беру ұйымының қажеттіліктері мен мүдделері жекедара болып табылады және үнемі ерекше назарды, жедел жауап беруді талап
етеді. Бұның бәрі билік пен азаматтық қоғам арасындағы қарым-қатынастар
дұрыс қалыптасқанда ғана іске асады. Қазақстанда білім беру саласындағы
демократиялық құрылыстың халықаралық тәжірибесін ескере отырып
корпоративтік басқару органдарының рөлін нығайту бойынша жұмыстар
жүргізіліп жатыр. 2016 ж. ҚР «Қоғамдық кеңестер туралы» Заңына сәйкес билік
пен азаматтық қоғамның өзара келісілген әрекеттерін жетілдіруге бағытталған
жаңа қоғамдық институт құрылды.177 2017 ж. білім беру ұйымдарындағы
қамқоршылық кеңестердің жұмысына импульс беру үшін жаңа Типтік қағидалар
қабылданды.178
Білім беру саласындағы бақылауға БҒМ жанында жұмыс істейтін қоғамдық
кеңес түріндегі қауымдастық қосылды. Бұл кеңес - азаматтардың құқықтарын,
еркіндігін және міндеттерін ескере отырып әрекет ететін беделді қоғамдық
институт. Ол министрлік жанынан құрылды, консультативтік-кеңесші және
бақылау органы ретінде жұмыс істейді, дербестікке ие. Білім, ғылым, жастар
саясаты және балалардың құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі қоғамдық
кеңес неғұрлым өзекті мәселелер бойынша азаматтық қоғамның пікірін білдіруге
арналған диалогтік алаң болып табылады. Қоғамдық кеңестің жұмысы
қарастырылатын салаларда бастамаларды тиімді жүзеге асыру үшін жан-жақты
қоғамдық бағалауға бағытталған.
2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ қамқоршылық кеңестерге қоғамды
білім беруді басқаруға тартудағы басты рөлді берді. Мемлекеттік бағдарламада
4 377 күндізгі мемлекеттік мектептегі қамқоршылық кеңестің қызметі ата-аналар
комитеттерінің функцияларына ұқсас деп атады.179 Себептері ретінде басқару
және қаржыландыру мәселелері бойынша тиісті құзыреттердің болмауы
айтылды. Мәселені шешу үшін 2017 ж. білім беру ұйымдарында қамқоршылық
кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің Типтік қағидалары

Қазақстан Республикасының 2015 жылғы 2 қарашадағы № 383-V ҚРЗ «Қоғамдық кеңестер
туралы» Заңы
178
ҚР Білім және ғылым министрінің 27.07.2017 ж. № 355 «Білім беру ұйымдарында қамқоршылық
кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің Типтік қағидаларын бекіту туралы»
бұйрығы
179
ҚР Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жж. арналған мемлекеттік бағдарламасы,
ҚР Президентінің 2016 ж. 1 наурықдағы № 205 Жарлығымен бекітілді
177
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бекітілді. Бұл қағидалар 2007 жылғы Типтік қағидаларды алмастырды.180 Типтік
қағидаларға сәйкес қамқоршылық кеңестер әскери, медициналық және арнайы
ұйымдардан басқа, барлық білім беру ұйымдарында жұмыс істеуі керек. Жаңа
құжатта қамқоршылық кеңес мүшелерін сайлау және олардың жұмыс істеу тәртібі
егжей-тегжейлі жазылған. Кеңестерді маңызды шешім қабылдайтын толыққанды
басқару органына айналдыру үшін олардың өкілеттіліктерін кеңейту анағұрлым
маңызды жаңалық болып табылады (2.5.1-кесте). Типтік қағидаларда басқару
қызметінің үш негізгі аспектісі күшейтілді: стратегияны қабылдау, бюджетті бекіту
және кадрлық саясат.
2.5.1-КЕСТЕ. Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестердің нормативтік
тұрғыдан бекітілген құзыреттерін салыстырмалы талдау181
2007 ж. Типтік қағидалардағы
мақсаттар/бағыттар
білім беру ұйымдарының жұмысына,
соның ішінде қаржылық қаражаттың
үлестірілуіне қоғамдық бақылау жүргізеді
білім беру ұйымына оның жарғылық
функцияларын іске асыруға жәрдемдеседі
білім беру ұйымының ары қарай дамуына
жәрдемдеседі
білім беру ұйымының материалдықтехникалық базасын нығайту, қаржылық
қолдауды қамтамасыз ету

білім беру ұйымының қызметіндегі
кемшіліктерді жоюға бағытталған
ұсыныстарды енгізу

білім беру ұйымының қамқоршылық
кеңестің алдындағы есебін тыңдау;
халықтың әлеуметтік жағдайы төмен
топтарынан шыққан балалардың білім
алуына, тұрмыс жағдайларын жақсартуға
және жұмысқа орналасуына жәрдемдесу;
білім беру ұйымына әлеуметтік-мәдени,
сауықтыру және дамытушы шараларды
ұйымдастыруға көмек көрсету

2017 ж. Типтік қағидалардағы
құзыреттер
білім беру ұйымы білім алушылары және
тәрбиеленушілері құқықтарының сақталуына,
сондай-ақ білім беру ұйымдарының шоттарына
түсетін қайырымдылық көмектің жұмсалуына
қоғамдық бақылау жүргізеді
білім беру ұйымының жарғысына өзгерістер
және/немесе толықтырулар енгізу туралы
ұсыныстар жасайды
білім беру ұйымын дамытудың басты
бағыттары бойынша ұсыныстар жасайды
білім беру ұйымына қайырымдылық көмек
ретінде түсетін қаражаттың үлестірілуіне
қатысады және оның нысаналы жұмсалуы
туралы шешім қабылдайды;
білім беру ұйымының бюджетін
қалыптастыру кезінде ұсыныстар жасайды
тиісті саланың уәкілетті органына немесе
білім саласындағы жергілікті атқарушы
органға білім беру ұйымының жұмысынан
қамқоршылық кеңес анықтаған кемшіліктерді
жою туралы ұсыныстар жасайды
білім беру ұйымы басшысының ұйымы қызметі
туралы, соның ішінде білім беру қызметтерін
сапалы ұсыну туралы, қайырымдылық көмекті
пайдалану туралы және жетім және атаананың қамқорлығынсыз қалған балаларды
қазақстандық азаматтардың отбасыларына
асырап алуға беру бойынша қабылданатын
шаралар туралы есептерін тыңдайды;
жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз
қалған балаларды қазақстандық
азаматтардың отбасыларына асырап алуға

ҚР Білім және ғылым министрінің міндеттерін атқарушының 2007 жылғы 22 қазандағы № 501 «Білім беру
ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің Типтік қағидаларын
бекіту туралы» бұйрығы.
181
2.5.1-кестеде қоғамдық кеңестердің кеңейтілген құзыреттері көлбеу қаріппен көрсетілген.
180
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білім беру оқу бағдарламаларын сәтті іске
асыру мақсатында білім беру ұйымының
білім алушылары мен педагогикалық
ұжымына қажетті жағдай жасау
тәрбие және білім саласында
халықаралық ынтымақтастық орнатуға
және дамытуға жәрдемдесу

беру мәселелері бойынша шараларды
жетілдіруге ұсыныстар жасайды
білім беру ұйымының қызметімен, білім
алушылар мен тәрбиеленушілерге жасалған
жағдаймен танысады, олармен білім беру
ұйымының психологымен бірлесе отырып
әңгімелеседі
білім беру ұйымы қызметінің мәселелері
бойынша конференцияларға, отырыстарға,
семинарларға қатысады
орта білім беру ұйымы басшысының бос
лауазымына үміткерлермен сұхбаттасу
қорытындылары бойынша хаттамалық
шешімдер шығарады және келісім береді

Қамқоршылық кеңестер жұмысының ашықтығы маңызды нормативтік
қосымша болды. Қамқоршылық кеңестердің қызметі үнемі БАҚ-тың ақпараттық
қолдауын талап етеді. Қамқоршылық кеңестерді құру туралы хабарламаны,
қаржылық жылдың қорытындылары бойынша олардың қызметтерінің есептерін
өзінің меншік интернет-ресурстарында және/немесе тиісті әкімшілік аумақта
таратылатын мерзімді басылымда жариялау міндетті болып табылады.
Білім, ғылым, жастар саясаты және құқық қорғау мәселелері жөніндегі
қоғамдық кеңес
Қоғамдық кеңестер қызметінің ұлттық тәжірибесі шет елдердің тәжірибесін
ескереді. Әрбір мемлекет әртүрлі басқару деңгейлерінде қоғамдық бақылау
институттарын мемлекеттік органдардың жұмысындағы ашықтықты қамтамасыз
ететін тиімді әрі әрекет ететін құрал ретінде енгізеді. Қоғамдық бақылаудың
мақсаттары мен міндеттері 2.5.2-кестеде келтірілген. Сондай-ақ бұл елдерде
азаматтық қоғамды мемлекеттік шешімдер қабылдауға тарту өзекті болып
табылады. Олар Қазақстанда мемлекеттің қоғаммен өзара әрекеттесуі сияқты
әртүрлі механизмдерді орындайды, бұл ең әуелі мемлекеттік саясаттың
ашықтығын қамтамасыз етеді.
2.5.2-КЕСТЕ. Шет елдердің қоғамдық кеңестерінің құзыреттерін
салыстырмалы талдау 182
Қоғамдық кеңестер
(Қазақстан)

Қоғамдық кеңестер
Әлеуметтік-экономикалық
(Ресей)
кеңестер (Франция)
Қоғамдық маңызы бар
Бюджеттердің және
Кеңестің құзыретіне кіретін
нормативтік-құқықтық актілердің
стратегиялық жоспарлардың
мәселелер бойынша үкіметке
және басқа құжаттардың
жобаларын талқылау
консультациялар беру
жобаларын қарастыру

Қазақстандағы Қоғамдық кеңестер: дамудың негізгі үрдістері. - Астана: ҚР Президенті жанындағы
КСЗИ, 2017. http://kisi.kz/ru/categories/books/posts/obshestvennye-sovety-v-kazahstane
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Бюджеттердің және
Мемлекеттік қызмет көрсету
стратегиялық жоспарлардың сапасына мониторинг жасауға
орындалуын талқылау
қатысу
Жемқорлыққа қарсы жұмысқа,
Атқарушы органдардың
федералдық органның
нысаналы индикаторларға
мемлекеттік сатып алу және
қол жеткізу туралы есептерін
кадрлық жұмысының тиімділігін
талқылау
бағалауға қатысу
Бюджеттік бағдарламалар
Қызметке орналасу бойынша
әкімгерінің бюджеттік
аттестациялық комиссияның
бағдарламаларды іске асыру
жұмысына қатысу
туралы есептерін талқылау
Атқарушы биліктің федералдық
НҚА жобаларын әзірлеуге
органы қызметінің жылдық
және талқылауға қатысу
жоспарларын қарастыру
Жеке және заңды
тұлғалардың мемлекеттік
Нормативтік құқықтық
басқаруды жетілдіру
актілердің жобаларына
мәселелері туралы
қоғамдық сараптама жасау
өтініштерін қарастыру
Нормативтік құқықтық
актілердің қоғамдық
Қазақстан Республикасының
сараптамасының
заңнамасын жетілдіру
қорытындылары бойынша
бойынша ұсыныстар әзірлеу,
атқарушы биліктің федералдық
мемлекеттік органдарға
органының шешімдері мен
кіргізу
есептерін қоғамдық талдау
нәтижелерін бекіту
Атқарушы биліктің федералдық
Қолданыстағы заңнамада
органының азаматтардың
қарастырылған қоғамдық
өтініштеріне жауаптарының
бақылаудың басқа
сапасына іріктемелік талдау
формаларын жүзеге асыру
жасау
Қоғамдық кеңес өкілеттілігіне
Қызмет бағыттары бойынша кіретін мәселелер бойынша
комиссиялар құру
комиссияларды және жұмыс
топтарын құру

Заң жобалары бойынша
ұсыныстар жасау және кеңес
құзыретіне кіретін заң
жобаларын әзірлеуге қатысу
Әлеуметтік-экономикалық
индикаторларды жақсарту
үшін үкіметке ұсыныстар
әзірлеу
Кеңестің құзыретіне кіретін
мәселелер бойынша бөлімдер
құру

2016 және 2017 жылдардың тәжірибесі қоғамдық кеңестің білім және ғылым
саласында көптеген маңызды міндеттерді шешуде өзектілігі және әрекетке
қабілетті екенін дәлелдеді. Білім, ғылым, жастар саясаты және балалардың
құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңес 2016 жылғы 23 ақпанда
құрылды. 2016-2017 жж. қорытындылары бойынша 9 отырыс өткізілді
(сәйкесінше 5 және 4)183, 447 сараптама (219 және 228) жасалды және 2 рет
мемлекеттік органдардың есептері тыңдалды (жылына 1).184 Қоғамдық кеңестің
Білім, ғылым, жастар саясаты және балалардың құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі қоғамдық кеңес
отырыстарының хаттамалары 2016-2017 жж.// http://www.edu.gov.kz/upload
184
Қазақстандағы Қоғамдық кеңестер: дамудың негізгі үрдістері. - Астана: ҚР Президенті жанындағы КСЗИ,
2017. - 126 б. http://kisi.kz/ru/categories/books/posts/obshestvennye-sovety-v-kazahstane-osnovnye-trendyrazvitiya
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отырысында білім мен ғылым жүйесін дамытудың әлеуметтік маңызды
мәселелері қарастырылды:
- білім берудің бағдарламалық құжаттарының жобаларын талқылау және
қарастыру («БҒДМБ іске асыру бойынша шаралар жоспары туралы» Үкімет
қаулысының жобасы; Жоғары оқу орындарының академиялық және
басқарушылық дербестігін кеңейту мәселелері бойынша ҚР кейбір заңнамалық
актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы; ҚР-ның 2025 ж. дейінгі
Стратегиялық даму жоспарының жобасы, т.б.);
- ҚР БҒМ 2015 ж. атқарылған жұмысы туралы есептерді және 2016-2019 жж.
арналған міндеттерді тыңдау және талқылау;
- БҒДМБ және басқа да бағдарламалық құжаттарды іске асыру
қорытындылары туралы жылдық есептерді тыңдау және талқылау (ҚР БҒМ
Стратегиялық және Операциялық жоспарларының 2016 ж. бірінші
жартыжылдықта орындалу барысы туралы; ҰБТ өткізуге дайындық және
Ұлттық бірыңғай тестілеудің жаңа форматын енгізу туралы, т.б.);
- азаматтардың құқықтарына және еркіндіктеріне қатысты нормативтік құқықтық
актілердің жобаларын талқылау (Қоғамдық бақылау мәселелері бойынша
ҚР-ның кейбір заңнамалық актілеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу
туралы; білім беру саласындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес шаралары
туралы; ҚР БҒМ мемлекеттік сатып алуды іске асыру тиімділігі туралы; жеке және
заңды тұлғалардың өтініштерімен жұмыс жасау туралы, т.б.).
2.5.1-СУРЕТ
ҚР Білім және ғылым министрінің қатысуымен өткен Қоғамдық кеңес отырысы
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Сондай-ақ, білім және ғылым саласындағы нормативтік құқықтық актілердің
қоғамдық мүдделерге сәйкестігін анықтау үшін мониторинг және талдау
жасалды. Барлық сұрақтар бойынша кеңес ұсыныстар берді, олардың басым
бөлігі ескерілді және орындалды.
Қоғамдық кеңестің жұмысы соның ішінде білім мен ғылымды дамытудың
әртүрлі аспектілері бойынша мақалалар, сұхбаттар және кеңес мүшелерінің
баяндамаларын қоса алғанда үнемі БАҚ-та жарияланып отырады. ҚР БҒМ
www.edu.gov.kz ресми сайтында «Қоғамдық кеңес» бөлімі бар, бұнда
олардың қызметі туралы ақпарат және атқарылған жұмыс туралы есептер
тұрақты түрде жарияланады. Кеңес жоспарында білім беру ұйымдарын
корпоративтік басқару (қамқоршылық кеңестер) қағидаларын енгізу
тиімділігін қарастыру, сондай-ақ «Қоғамдық қабылдауды» қағаз нұсқада және
«Бiлiмдi ел - Образованная страна» республикалық білім порталында
(www.bilimdinews.kz) ашу болды.185
Білім ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестер
Мектепке дейінгі ұйымдар мен жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған білім ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестер
Мектепке дейінгі ұйымдарда қамқоршылық кеңес алқалы басқару нысаны
ретінде әлі де аз пайдаланылады. Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің
Типтік қағидаларына сәйкес мектепке дейінгі ұйымдарды басқару дара
басшылық және алқалы басқару қағидаларынан тұрады. Педагогикалық және
қамқоршылық кеңестер алқалы басқару формаларына жатады.186 Мектепке
дейінгі ұйымдарға қамқоршылық кеңес білім беру қызметтерін жетілдіру
және дамыту үшін қажет. Қазіргі уақытта қазақстандық балабақшалар мен
шағын орталықтарда, негізінен, ата-аналар комитеті жұмыс істейді,
қамқоршылық кеңестер институты қалыптасу кезеңінде тұр.
Қамқоршылық кеңестер жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған
балаларға арналған мекемелердің 50%-да бар. ҰБДҚ деректері бойынша, қазір
Қазақстанда жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға
арналған 157 білім беру ұйымы жұмыс істейді, солардың 78-інде қамқоршылық
кеңестер бар (2.5.2-сурет).

185

http://edu.gov.kz/m/news/detail.php?ELEMENT_ID=2350
Мектепке дейінгі ұйымдар қызметінің Типтік қағидалары (07.04.2017 ж. жағдай бойынша өзгерістермен
және толықтырулармен), ҚР Үкіметінің 2013 жылғы 17 мамырдағы № 499 Қаулысымен бекітілді
186
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2.5.2-СУРЕТ
Қамқоршылық кеңестер жұмыс істейтін жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары, 2017 ж., бірл.
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Дереккөз: ҰБДҚ

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі балалар үйінде қамқоршылық кеңестер
бар. Деректерге сәйкес, Қарағанды облысында жетім балаларға арналған
ұйымдардың 94%-да қоғамдық бақылау органдары жұмыс істейді. ОҚО
(10-нан 7), Ақмола (10-нан 7) және Павлодар (16-дан 11) облыстарында,
сондай-ақ Алматы қаласында (9-дан 5) балалар үйлерінің жартысынан астамы
қамқоршылық кеңестердің қызметімен қамтылған. Қамқоршылық кеңестердің аз
ғана бөлігі Алматы (27%), Жамбыл және Қызылорда (сәйкесінше 20%-дан),
Қостанай (11%) облыстарына тиесілі. Осылайша, білім беру ұйымдары қызметінің
ашықтығын қамтамасыз ету, балалардың өмірін жақсарту, балалардың
құқықтарын бұзу фактілеріне уақтылы жауап беру үшін әртүрлі өңірлерде
қамқоршылық кеңестері біртіндеп құрылып жатыр.
Жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балаларды қазақстандық
азаматтардың отбасыларына асырап алуға беру мәселелері бойынша
шараларды жетілдіру жұмысы - балалар үйлеріндегі қамқоршылық
кеңестердің міндеттерінің бірі. Қамқоршылық кеңестер уәкілетті органдармен
бірге балаларды балалар үйінен асырап алушы отбасыға өтуге дайындау
бойынша неғұрлым тиімді тәсілдерді және асырап алушы ата-аналарды
дайындауға қойылатын талаптарды әзірлейді. Сондай-ақ, қамқоршылық
кеңестер жұмысының негізгі бағыттары: балалар үйлеріне әлеуметтік-мәдени,
сауықтыру және дамыту шараларын өткізуге көмек көрсету, тәрбиеленушілердің
тұрмыс жағдайын жақсарту және жұмысқа орналастыру, басшылардың есептерін
тыңдау. Қазіргі уақытта қамқоршылық кеңестің құрамында аудандардың,
қалалардың әкімдері аппараттарының өкілдері, мәслихат депутаттары, шағын
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және орта бизнестің, жергілікті атқарушы органдардың, үкіметтік емес
ұйымдардың өкілдері жұмыс істейді. Балалар үйлерінің жанындағы
қамқоршылық кеңестердің қызметі туралы ақпарат интернет-ресурстарда, ресми
сайттарда және ҚР БҒМ Балалардың құқықтарын қорғау комитетінде
жарияланады. Қоғам осылайша балалар үйлерінің тіршілік әрекетіне тікелей
қатысады, атқарылып жатқан жұмыстардың жағдайын үнемі бақылайды және
балалардың құқықтарын бұзу жағдайларының алдын алады.
Орта білім беру ұйымдарындағы қамқоршылық кеңестер
Қоғам мектептерді басқаруға белсенді араласады. БҒМ деректері бойынша,
бастауыш ШЖМ басқа күндізгі мемлекеттік мектептердің саны - 6 429. Соның
ішінде 4 207 мектепте, яғни мектептердің 65,4%-ында қамқоршылық кеңестер
жұмыс істейді (2.5.3-сурет).
2.5.3-СУРЕТ
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Қамқоршылық кеңестері бар орта білім беру ұйымдары, 2017 ж., бірл.

қамқоршылық кеңестері бар мектептер

Дереккөз: ҰБДҚ

Барлық өңірлердің мектептерінде қамқоршылық кеңестер құрылған.
2.5.3-суретте көрсетілгендей, ШҚО (84,1%), ОҚО (84,3%), Маңғыстау (82,5),
Қарағанды (73%) және Алматы (72%) облыстарының мектептерінде
қамқоршылық кеңестер анағұрлым белсенді жұмыс істейді. Қызылорда (65%)
және Павлодар (67%) облыстарының деректері республиканың жалпы
көрсеткіштеріне пара-пар. Ақмола, Атырау облыстарында және Астана қаласында
жұмыс істейтін кеңестердің үлесі - 50% және одан да кем. Жалпы соңғы үш жыл
тұрғысынан қарастырғанда, мектептердегі қамқоршылық кеңестер дамуының оң
динамикасы байқалады (2.5.4-сурет).
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2.5.4-СУРЕТ
Қамқоршылық кеңестерін құрған орта білім беру ұйымдарының үлесі, %
65,20%
61%

61,85%

2015

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Қазақстанның мектептерінде қоғамдық бақылау органдарын ары қарай
қалыптастырып, нығайту керек. Қамқоршылық кеңестердің тиімді жұмысына
жоғары сұраныс орта білім беруде ерекше байқалады, себебі мектеп контингенті
сан қилы, оқу мерзімі де ұзақ және қоғам мектептегі сапалы оқуға үлкен үміт
артады. Осыған байланысты жаңа Типтік қағидалар мектептегі қамқоршылық
кеңестердің аталған өзекті міндеттерді шешудегі өкілеттіліктерін кеңейтеді және
күшейтеді. Солардың кейбіреулері төменде егжей-тегжейлі қарастырылады.
1. Қамқоршылық кеңестер ата-аналардан «ақша жинау» мәселесін шешуге
көмектеседі. 2017 ж. ҚР Мемлекеттік қызмет істері және жемқорлыққа қарсы ісқимыл агенттігінің «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл» туралы ұлттық
баяндамасында «ақша жинаудың мақсаты, мерзімдері мен көлемі білім беру
ұйымдары жұмыскерлерінің қалауы бойынша белгіленеді. Бұл ата-аналар мен
білім беру мекемелері жұмыскерлерінің тиісті жағдай ретінде қабылдайтын
тұрмыстық сыбайлас жемқорлықтың кең таралған түрі болып есептеледі. Істің
мұндай жағдайы балабақшалар мен мектептер бюджетінің жабықтығын және
ашық болуын қиындата түседі» деп жазылған. Ата-аналар комитеттеріне
қарағанда, сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл тетігі ретінде қамқоршылық
кеңестер жұмысы ата-аналардан және демеушілік көмектен қаражат жинау
мәселесін анықтауға негізделген, өйткені мектепке түсетін қаражаттың тиімді
жұмсалуын бақылау олардың өкілеттеріне кіреді. «Биылғы жылдың тағы бір
міндеті - мектептердегі ақша жинау», - деді министр Е. Сағадиев. Ол кез келген
өркениетті қоғам мектепке қоғамдық бастама арқылы көмектесуге тырысады деп
атады. «Бірақ бұның бәрін өркениетті етіп құру керек, бұл ерікті негізде екені
көрінуі үшін қағидалар жазу керек, қамқоршылық кеңестерге мектептен бөлек
шоттар ашуға рұқсат берілетін болады».187
2. Қамқоршылық кеңестер бақылайтын демеушілік көмек мектептің білім беру
қызметтерінің сапасын арттырады. ЭЫДҰ-ның барлық елдерінде мектептерге
көмек көрсету тәжірибесі дамығандығымен қатар, ол моральдік міндет санатына
кірген. АҚШ немесе Канада сияқты елдерде демеушілер мен менторларды
187

inform.kz https://www.inform.kz/ru/erlan-sagadiev-prizval-pomogat-shkolam-civilizovanno_a3002635
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біріктіру және үйлестіру бойынша ұйымдар белсенді жұмыс істейді. Көбінесе
кәсіпкерлер демеушілік жасайды.188 Мектептердің қамқоршылық кеңестеріне
демеушілік қаражатты алу және жұмсау процесін бақылау құқығы берілген.
ҚР БҒМ басшысы қоғам өкілдерімен кездескенде мектептерге өркениетті түрде
көмектесу маңызды екенін атап өтті. «Биыл біз роботтық техника лигасын іске
қосамыз. Сондықтан біз әкімдіктерден, демеушілерден мектептерді роботтық
техникаға арналған құрал-жабдықтармен жабдықтауға ат салысуды сұраймыз».
Мысалы, Samsung-тің НЗМ-ге сыйлаған Samsung robotics klass роботтық техника
сыныбы».189 Осыған орай жаңа Типтік қағидаларда қамқоршылық кеңестер білім
беру ұйымына қайырымдылық көмек түрінде түскен қаражатты үлестіруге
қатысады және оның нысаналы жұмсалуы туралы шешім қабылдайды деп
жазылған.
3. Белсенді азаматтық позиция - қамқоршылық кеңестердің басқарушылық
функцияларын күшейтудің маңызды шарты. Осыған орай қамқоршылық
кеңестерді құрғанда, оның құрамын анықтауға ерекше назар аудару керек. Бұл
ретте қамқоршылық кеңестерді дұрыс құру, олардың құрамына белсенді қоғам
өкілдерін, мәслихат депутаттарын және БАҚ өкілдерін қосу бірінші кезектегі
мәселе болып табылады. Қамқоршылық кеңестер белсенді азаматтық
позициясы бар қоғам қайраткерлерінен құрылуы керек. ХХ ғасырдың басында
гимназиялардағы қамқоршылық кеңестердің беделін арттыру үшін жоғары
лауазымды тұлғалар және құрметке ие болған адамдар тартылғаны тарихтан
белгілі. Соның арқасында қамқоршылық кеңестердегі жұмыс беделді болды.190

2.5.1-КІРІСТІРМЕ
Мектептің қамқоршылық кеңес құрамына өңірдің
беделді уәкілдерін тартудың мысалы
№54 астаналық мектепте Астана қаласының әкімі Әсет Исекешевтің қатысуымен
қамқоршылық кеңестің бірінші отырысы өтті. Бұл мектепте кейін барлық астаналық оқу
орындарына енгізілетін қамқоршылық кеңестің моделі құрылып жатыр.
Кеңес төрағасы болып қоғам қайраткері Мұрат Әбенов сайланды. Астаналық мектептердің
жағдайын жақсартуға белсенді қатысу идеясын саясаттанушы Саясат Нұрбек, Назарбаев
Университетінің, Зияткерлік мектептердің, РФММ, БИЛ өкілдері, БАҚ өкілдері және жетістікке
жеткен қала кәсіпкерлері қолдады. Ата-аналар қамқоршылық кеңестерге қатыса алады.
Дереккөз: Астана қаласының әкімдігі (http://astana.gov.kz/ru/modules/material/16295)

OECD (2013): What makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices. Ресурстар бөлінісіндегі
мектептің дербестігі, ЭЫДҰ елдері бойынша орташа.
189
https://tengrinews.kz/kazakhstan_news/
190
«Білім сапасын арттыруға және бюджеттік және бюджеттен тыс қаражатты білім беру саласында пайдалану
ашықтығын іске асыруға арналған құрал ретінде қамқоршылық кеңестің оң келбетін қалыптастыру»/ Демеуова
М.Е., Косова И.И. және басқалар. – Алматы: «Мектептегі Қоғамдық Ұйымдар Қауымдастығы», 2011. - 104 б.
188
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4. Келешекте қамқоршылық кеңестерге мектептің ішкі өмірін
ұйымдастырудағы белсенді қатысушы рөлі беріледі. АҚШ-та, Англияда және
басқа шет елдерде орта мектептердегі қамқоршылық кеңестерінің мақсаттары
«мектептің миссиясын және міндеттерін алға жылжытумен», «сапалы білім беру
қызметтерін ұсынумен» байланысты, бұл жалпы алғанда мектеп қызметіне және
білім беру процесінің сапасын арттыруға тиімді ықпал етеді. Қамқоршылық
кеңестер мектептің білім беру саясатына қатысуға және академиялық,
басқарушылық және қаржылық еркіндігін жоспарлы түрде кеңейту үшін
стратегиялық даму міндеттерін шешуге уәкілетті. Мысалы, ата-аналар мен кейбір
мектептердің қамқоршылық кеңестері қазірдің өзінде-ақ барлық мүдделі
тараптарға ыңғайлы сабақ кестесін құрастыруға қатысады.
5. Мектептердің қамқоршылық кеңестеріне ұйым басшысының
кандидатурасын келісуге бұрын-соңды болмаған құқық берілген. Жаңа
Типтік қағидаларға сәйкес қамқоршылық кеңестер мектеп директорларының
есептерін тыңдауға және оның сайлануына ықпал етуге уәкілетті.
Қазақстандық ЖОО алқалы басқару органдарының кадрлық саясатқа қатысу
тәжірибесі бар. 2016 жылдан бастап ЖОО-н бақылау кеңестері еліміздің
мемлекеттік ЖОО-лары ректорларын сайлауға қатысты. Халықаралық
тәжірибе қамқоршылық кеңестердің орта білім берудегі стратегиялық
басқарудың және бақылаудың тиімді құралы екенін растайды.
2.5.2-КІРІСТІРМЕ
Қызметтерді мектеп әкімшілігі, қамқоршылық кеңес және білім саласындағы
мемлекеттік орган арасында бөлісудегі ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі
ЭЫДҰ-ның барлық елдерінің мектептерінде қамқоршылық кеңестер жұмыс істейді, олар
мектепті басқарумен, стратегия дамуының іске асырылуын және директордың есебін
бақылаумен айналысады. ЭЫДҰ елдерінің мектептерінде қамқоршылық кеңестер жұмыс
істейді, солардың 9-ында осы органдар арқылы мектеп ресурстарын басқару жүйесі жоғары
дамыған.
Қабылданатын шешімдер

Директор

Мұғалімдерді жұмысқа алу
Мұғалімдерді жұмыстан шығару
Мұғалімдердің еңбекақысын белгілеу
Мұғалімдердің еңбекақысын арттыру
Бюджетті әзірлеу
Мектептің ішінде ресурстарды үлестіру

49%
36%
12%
12%
24%
45%

Қамқоршылық
кеңес
27%
30%
15%
19%
48%
49%

Білім бөлімі
24%
34%
73%
69%
28%
6%

Дереккөз: What makes Schools Successful? Resources, Policies and Practices. Ресурстарды үлестіруде
мектептің дербестігі, ЭЫДҰ елдері бойынша орташа мән. Ұлыбритания, Жаңа Зеландия, Венгрия,
Дания, АҚШ, Швейцария, Канада, Ирландия, Португалия. Hanushek et al, 2011.
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Қамқоршылық кеңестердің оң келбетін қалыптастыру үшін және олардың
өкілеттіліктерін іске асыру үшін ақпараттық-насихаттау жұмысы жүргізіле
бастады. Қамқоршылық кеңестер іске кіріскен 2007 ж. бері қоғамда олардың
жұмысының қағаз түрінделігі туралы белгілі бір стереотиптер қалыптасқан,
олардың білім беру ұйымын басқарудағы рөлі жете бағаланбады және оған
сенбейді. Жоғарыда аталғандарды ескере отырып, жаңа Типтік қағидалар
әзірленген мерзімнен бастап БҒМ халық арасында ақпараттық-түсіндіру жұмысын
белсендірді. БАҚ-та, соның ішінде Интернет-ресурстарда материалдар жүйелі
жарияланады, Қазақстан мектептерінде қамқоршылық кеңестердің қызметін
өзекті ету, олардың құзыреттері мен уәкілеттіктерін түсіндіру мәселелері
медиялық тұрғыдан жарыққа шықты (мақалалар, сұхбат, ток-шоу, бейне
роликтер, дайджесттер, посттарды жариялау және т.б.).
2.5.3-КІРІСТІРМЕ
«Қамқоршылық кеңес» тақырыбында өткізілген «BILIM» ток-шоуы

Қамқоршылық кеңестер қызметі тиімді болу үшін оларды оқыту керек.
Халықаралық тәжірибе бойынша басқарушылық органдар оқу жөніндегі
нұсқаулықпен қамтамасыз етіледі, кеңес мүшелерінің біліктілігін арттыру үшін
шаралар жүргізіледі. Мысалы, АҚШ-та мектеп кеңестерінің барлық мүшелері үшін
арнайы оқу және біліктілігін арттыру міндетті. Бағдарламаларды мектеп
кеңестерінің мемлекеттік қауымдастықтары немесе мектеп кеңестері бойынша
басқа арнайы органдар ұсынады, мысалы, Ұлттық мектеп кеңестерінің
қауымдастығы.191 Қазақстанда жоғары білім беруде корпоративтік органдар
мүшелерін оқытуда бірінші қадамдар жасалды. Семинардың бағдарламасы
стратегиялық жоспарлау, жылдық есеп, қаржылық менеджмент және т.б.
мәселелерді қамтыды. Мектептердің қамқоршылық кеңестері мектепті дамытуға,
Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестердің жұмыс істеуі бойынша озық халықаралық тәжірибелер. Астана: АТО, 2011
191
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басты лауазымдарға үміткерлерді сайлауға және орта білім беру ұйымдарының
қаржылық
қызметін
бақылауға
нақты
қатысуы
үшін
оларды
оқыту - қазіргі уақытта өзекті мәселе.
Техникалық және кәсіптік білім
ТжКБ ұйымдарының 50%-дан астамында қамқоршылық кеңестер құрылды.
Кәсіптік білім беру жүйесін басқару кезең-кезеңімен мемлекеттік-қоғамдық
бақылау форматына өте бастады. ҰБДҚ деректері бойынша, республиканың
456 колледжінде қамқоршылық кеңестері жұмыс істейді, олардың ішінде
328-і мемлекеттік, 128-і жекеменшік колледждерде.
2.5.5-СУРЕТ
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Қамқоршылық кеңестер жұмыс істейтін техникалық және кәсіптік
білім беру ұйымдары, 2017 ж., бірл.

қамқоршылық кеңесі барлар

Дереккөз: ҰБДҚ

Қазақстанның барлық өңірлеріндегі колледждерде қамқоршылық кеңестері
жұмыс істейді. Ұсынылған деректерге сәйкес қамқоршылық кеңестері бар ТжКБ
ұйымдарының ең көбі Қарағанды облысында (55). Орташа көрсеткіштер Жамбыл,
Павлодар облыстары, ОҚО, ШҚО және Алматы қаласының ТжКБ ұйымдарында
байқалды (40-тан 30 бірлікке дейін). Ең азы Қызылорда облысында (11) және
Астана қаласында (10). Қазіргі таңда қамқоршылық кеңестер материалдықтехникалық базаны нығайтуға жәрдемдесу, демеушілік көмек қаражатын жұмсау,
әлеуметтік-мәдени, сауықтыру шараларын өткізуге көмектесу мәселелерін
қарастырады. Сондай-ақ олар өндірістік тәжірибені ұйымдастыруға, тұрмыс
жағдайын жетілдіру, аз қамтылған, көп балалы отбасылардан шыққан, жетім
студенттерге ыстық тамақты ұйымдастыруға, сондай-ақ «Бос орындар
жәрмеңкесін» өткізуге де қатысады.
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Жастардың еңбек нарығына сәтті интегралдануы үшін ТжКБ қамқоршылық
кеңестерінің қызметіне жұмыс берушілерді тарту керек. Турин процесінде
кәсіптік білім беру саласында корпоративтік басқарудың басты дағдыларын
қалыптастыру үшін қамқоршылық кеңестер құрылды деп аталды. Мемлекеттік
емес субъектілер ТжКБ ұйымдарының қызметіне белсене араласады.192
Қамқоршылық кеңестердің құрамына оқу орындары әкімшіліктерінің мүшелері,
оқытушылар, жекеменшік кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдардың өкілдері,
ата-аналар, жергілікті атқарушы органдардың өкілдері және т.б. кіреді. Қазіргі
уақытта «Атамекен» ҰКП осы саясатты қалыптастыруда және оны ТжКБ-де іске
асыруда жетекші рөлдердің бірін атқарады.193 Кәсіптік білім беру жүйесін
басқаруға жұмыс берушілерді және салалық кәсіпорындарды анағұрлым көбірек
тарту бойынша жұмысты жалғастыру керек. Осылайша, ЭЫДҰ елдерінде кәсіптік
білім еңбек нарығының сұранысына барынша бағдарланған, түлектердің
дағдыларының жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес келуін қамтамасыз
ету бойынша реформалар жүргізілді. Сондықтан қамқоршылық кеңестердің
жұмыс істеу тетігін анықтаумен қатар, ТжКБ-ны дамыту бойынша шешімдер
қабылдап, түлектің өңірлік еңбек нарығына қажетті модельге бағдарланған оқу
бағдарламаларын әзірлеу үшін оларды жұмыс берушілердің қызметіне
араластыру керек.
ЖОО-лардағы бақылау кеңестері
Бәсекеге қабілетті, қарқынды дамып келе жатқан және өзгерістерге жауап бере
алатын университеттердің халықаралық тәжірибесі бойынша корпоративтік
басқару - жүйелі және стратегиялық басқару мен бақылаудың тиімді құралы.
АҚШ-та жекеменшік университеттер бастапқыда дербес болғаны жоғары білім
тарихынан белгілі. Өз дербестігінің кепілдігі ретінде ЖОО-да басты басқарушылық
шешімдерді қабылдайтын кеңестер құрылды. Осылайша, білім берудің
америкалық моделі бастапқыда алқалы шешімдерді қабылдауға, жауапкершілік
пен құзыреттерді қоғам өкілдерінің арасында бөлуге бағдарланды. Бүгінгі таңда
QS WUR әлем университеттері рейтингіндегі үздік 50 ЖОО-да корпоративтік
басқару қағидалары бар. Бұндай басқару ЖОО-ның және жоғары білім беру
жүйесінің дербестігін дәлелдейді.194
ЖОО-ларға көбірек дербестік беру олардың жауапкершілігін арттырады.
Дербестік ЖОО-ларға жұмысқа қабылдау, мамандықтар және дайындық
2016-2017 Турин процессі. Еуропалық білім қоры, 2016 ж. https://www.etf.europa.eu/sites/default/files/
Alvarez-Galvan, J. A Skills beyond School Review of Kazakhstan, OECD Reviews of Vocational Education and
Training . -2014
194
Д. Н. Билялов, Жоғары білім мектебі, Назарбаев Университеті
http://nblib.library.kz/elib/Journal/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA%E%84%962/Bil
yalov%20D.N..pdf
192
193
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бағыттары тұрғысынан студенттік контингентті анықтау, академиялық
құрылымды анықтау мәселелерін өз бетінше шешу мүмкіндігін береді.
ЖОО-лардың басқарушылық дербестігін кеңейту ЖОО-лардың ұйымдыққұқықтық формасын өзгертуді талап етеді. Мемлекеттік және ұлттық ЖОО-ларды
мемлекеттің 100%-дық қатысуымен коммерциялық емес акционерлік қоғамдарға
(КАҚ) айналдыру жоспарлануда. Қазірдің өзінде Қазақстандағы 130 ЖОО-ның
68-і (52%) ұйымдық-құқықтық форма бойынша коммерциялық емес акционерлік
қоғам болып табылады. 28 мемлекеттік ЖОО коммерциялық емес акционерлік
қоғам болып қайта құрылу бойынша жұмысты бастады.
Қазақстандағы ЖОО-да орталықтандырылған басқару біртіндеп корпоративтік
басқару жүйесіне алмастырылып жатыр. 2007 ж. ЭЫДҰ сарапшылары
министрлікке
егжей-тегжейлі
реттеуден
гөрі
жауапкершілікті
195
ЖОО-лардың өзіне беруге ұсыныс жасады. 10 жылда жоғары білімді басқару
мәселесінде ілгерілеулер тіркелді. 2014 ж. мемлекеттік ЖОО олардың қызметін
басқару және бақылау мақсатында бақылау кеңестері енгізілді.
2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да білім берудегі менеджментті ары қарай
жетілдіру міндеті, соның ішінде корпоративтік басқару қағидалары бар
ЖОО-лардың санын арттыру міндеті қойылды. 2019 ж. қарай корпоративтік
басқару органдарымен ЖОО-лардың үлесін 95% дейін арттыру жоспарланды.
2017 ж. 92 ЖОО-да бақылау кеңестері, қамқоршылық кеңестер және директорлар
кеңестері жұмыс істеді. Корпоративтік басқару органдарының құрамына танымал
және ықпалды түлектер қатарынан бизнес ортаның, жергілікті атқарушы
органдардың өкілдері және т.б. кірді. Бақылау кеңестері 28 мемлекеттік ЖОО-да
жұмыс істеді.
2.5.4-КІРІСТІРМЕ
Назарбаев Университетінің қамқоршылық кеңесі
Қамқоршылық кеңес Назарбаев Университетінің қызметіне жалпы жетекшілік етеді.
ЖОО-ның қамқоршылық кеңесінің келесі өкілеттіліктері бар:
 жылдық және орта мерзімді бюджеттерді бекіту;
 университеттің атқарушы органының сандық құрамын анықтау;
 ЖОО атқарушы органдарының басшыларын және мүшелерін сайлау/қабылдамау;
 тауарлар, жұмыстар, қызметтерді сатып алу ережелерін бекіту;
 университеттің жарғысына сәйкес басқа да өкілеттіліктер.
Дереккөз: Назарбаев Университеті

ЖОО-лардағы корпоративтік басқару органдарының қызметіне мониторинг
жасау және бағалау жаңа басқару жүйесіндегі мәселелерді анықтады.
195

Жоғары білім беруге елдік шолу 2007 ж.
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Ректорлармен, проректорлармен жүргізілген сұхбат пен корпоративтік басқару
органдары мүшелерімен болған фокус-топтық пікірталастардың нәтижелері
бойынша бақылау кеңестерінің қызметі қарама-қайшылықтар жүйесі болып
көрінді. Ол, бір жағынан, отырыстарға формальді қатысады және ЖОО тағдыры
туралы «қам жейді», екінші жағынан, өздерін кең ауқымды міндеттерге
бастамашылық ету және дамудың жаһандық мүмкіншіліктерін құру кезеңінен
алып тастап, ЖОО-ның толыққанды стратегиялық дамуын қамтамасыз етпейді.
Мемлекеттік ЖОО-ларда ЖОО басшылығы мен бақылау кеңестерінің өзара
әрекеттесуі әлсіз екені байқалады. Бұл өзара әрекеттесетін тараптардың, яғни
ЖОО мен бақылау кеңесінің бір-бірінен не күтетіндерін білмегендіктен болуы
мүмкін, өйткені қазақстандық жоғары білім беру жүйесі үшін корпоративтік
басқару - жаңа құбылыс болып табылады. ЖОО басшылығы бақылау кеңестеріне
үлкен сақтықпен қарайды, оны есеп беретін қосымша орган ретінде қабылдайды.
Бақылау кеңесі өзінің ЖОО алдындағы жауапкершілігін толық түсінбейді, ЖОО-ға
аз-маз қолдау көрсетіп, формальді институт ретінде ғана әрекет етеді.196 Екінші
жағынан, бақылау кеңесі белгілі бір мәселені шешуде белсенді әрі мүдделі болса
да, ЖОО дербестігінің қазіргі дәрежесі оларды шектеуі мүмкін. Осыған орай ЖОО
дербестігін кеңейту бақылау кеңестерінің ЖОО тағдырына араласуына
жәрдемдеседі.
Бақылау кеңестері мүшелерін оқыту олардың ЖОО қызметіне мүдделілігін
арттырудағы бастапқы қадам болды. 2017 ж. жоғары білім берудегі менеджмент
бойынша ЖОО басшылар құрамының біліктілігін арттыру шеңберінде
28 мемлекеттік ЖОО бақылау кеңестерінің 94 мүшесі және 30 корпоративтік
хатшысы оқытылды. Бақылау кеңестерінің мүшелерін оқыту бағдарламасы ЖООда стратегиялық жоспарлау, ЖОО-ның стратегиялық даму жоспарына мониторинг
жасау және іске асыру, қауіп-қатерлерді талдау, қаржылық менеджмент
мәселелерін қамтыды (ЖОО-ның жылдық бюджеті, қаржылық есептілік, аудит
және бағалау, инвестицияларды басқару).

«АТО» АҚ-ның топ-менеджментті сайлаудың жаңа қағидаларын ескере отырып ЖОО-дағы корпоративтік
басқару органдарының қызметін бағалау және мониторинг жасау жөніндегі зерттеуі
196
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2.5.6-СУРЕТ
Астана қ., Қарағанды, Ақмола, Қостанай облыстары және СҚО бақылау
кеңестерінің мүшелерін оқыту, 28 тамыз 2017 ж.

Дереккөз: «АТО» АҚ

Корпоративтік басқару органдары қызметінің маңызды ықпалы ЖОО
ректорларын сайлаудың жаңа процедурасына тікелей қатысу болды. 2016 ж.
дейін мемлекеттік ЖОО ректорларын министрлік Педагог қызметкерлер мен
оларға теңестірілген тұлғалардың лауазымдарының Типтік біліктілік
сипаттамаларына сәйкес тағайындайтын.197 Бұл ректорлардың басым бөлігіне
осы лауазымда үш жылдан екі реттен көп жұмыс істеуіне мүмкіндік берді, бұл
еліміздің еңбек заңнамасына сәйкес мерзімсіз келісімшартқа негізделді.
Ректорларды тағайындаудың мұндай процедурасы сайлаудың, ашықтық пен
қоғамға есеп берудің жоқтығын көрсетеді.
2016 ж. бақылау кеңестері ректорды тағайындауға келгенде көбірек
өкілеттіліктерге ие болып, негізгі буынға айналды.198 Сол жылы ректорды ашық
конкурстық сайлау механизмі енгізілді. Үміткер негізгі біліктілік талаптарына
сәйкес келсе (жоғары білім, басшы лауазымдарда кем дегенде 5 жылдық жұмыс
өтілі199), ол өзі әзірлеген ЖОО даму бағдарламасын ұсыну керек. Бақылау кеңесі
үміткерлердің ЖОО даму бағдарламасын тыңдайды және Премьер-министр
орынбасарының төрағалығымен кемінде үш адамның кандидатурасын
197

http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 2 ақпандағы № 70 бұйрығы
199
http://adilet.zan.kz/rus/docs/V090005750_
198
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Республикалық конкурстық комиссияға жібереді. Соңғы шешім мемлекеттік
органдардың, қоғамдық ұйымдардың өкілдері мен басқа стейкхолдерлердің
қатысуымен
Республикалық
конкурстық
комиссияның
отырысында
қабылданады.
ЖОО топ-менеджментін сайлаудың жаңа процедурасына сәйкес 2017 ж.
8 мемлекеттік ЖОО-ның ректоры сайланды. 2016 ж. бастап республикалық
комиссия бақылау кеңестерінің конкурстық іріктеуі негізінде 13 мемлекеттік
ЖОО-ның ректорын сайлады (2.5.3-кесте). Ректорлардың орташа жасы - 50.
Ректорлардың 46%-ы 50 жасқа толмаған. Ректорлардың 76,9%-ы ер адамдар,
23%-ы әйелдер. Барлық сайланған ректорлар - қазақстандық ЖОО-лардың
түлектері. Ректорлардың 46%-да жаңа лауазымға сайлануға дейін ЖОО-ны
басқару тәжірибесі болды.
2.5.3-КЕСТЕ. Ашық конкурс арқылы сайланған мемлекеттік ЖОО ректорлары
туралы мәліметтер, 2016-2017 жж.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

ЖОО атауы
Х. Досмұхамедов атындағы Атырау мемлекеттік
университеті
Қостанай мемлекеттік педагогикалық институты
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік
университеті
Павлодар мемлекеттік педагогикалық
университеті
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
К. Жубанов атындағы Ақтөбе өңірлік мемлекеттік
университеті
Қарағанды мемлекеттік индустриялық
университеті
Тараз мемлекеттік педагогикалық университеті
Қазақ мемлекетік қыздар педагогикалық
институты
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік
университеті
Атырау мұнай және газ университеті
Ш. Есенов атындағы Каспий мемлекеттік
технологиялар және инжиниринг университеті
Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік
университеті

Ректор
Талтенов Абзал Ахатұлы
Әбіл Еркін Аманжолұлы
Баймырзаев Қуат Маратұлы
Нұхұлы Алтынбек
Ибатов Марат Кеңесұлы
Ердембеков Бауржан
Амангелдіұлы
Жәутіков Бақыт Ахатұлы
Кожамжарова Дария
Пернешқызы
Алдамбергенова Гаухар
Төремұратқызы
Ахметова Гаухар Ғалымқызы
Әбішев Али Әжімұлы
Ахметов Берік Бақытжанұлы
Сарыбеков Махметғали
Нұрғалиұлы

ЖОО ректорларының қоғам алдында жылдық есеп беру тәжірибесі белсенді
жүзеге асырылуда. 2017 ж. ұлттық ЖОО ректорларының 10 кездесуі өтті. Бұл
кездесулерге 5 мыңнан астам адам, соның ішінде студенттер, ата-аналар қауымы,
ЖОО түлектері, ғылыми және педагогикалық қоғам өкілдері, БАҚ және ҮЕҰ
қатысты. ЖОО ректорлары өз есептерінде 2016-2017 оқу жылының академиялық,
қаржылық, әлеуметтік-тәрбие жұмыстарының нәтижелерін ұсынды. Сонымен
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қатар, ректорлар ЖОО-ның келер жылдарға арналған даму стратегиясымен
таныстырды. Есептік кездесуде қатысушылардың қызықтыратын сұрақтарына
жауап алуға мүмкіндіктері болды, солардың ішінде жатақхана мәселесі, оқу
ақысына жеңілдіктер беру, жас отбасыларға және әлеуметтік жағдайы төмен
студенттерге көмек көрсету сияқты сұрақтар көбірек қойылды. Бұл кездесулердің
ерекшелігі - БАҚ көмегімен жариялануы («Хабар», «Қазақстан», «24KZ» ұлттық
арналары, ұлттық университеттердің онлайн-алаңдары).
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Қорытындылар мен ұсыныстар
 Қоғамдық бақылау, мемлекеттік бақылауға қарағанда, анағұрлым тиімді,
өйткені ол білім беру саласындағы барлық мүдделі тараптардың
мүдделерінің қорғалуын қамтамасыз етеді. Қазақстанда екі қоғамдық
институт қалыптасып жатыр, олар - Білім, ғылым, жастар саясаты және
балалардың құқықтарын қорғау жөніндегі қоғамдық кеңес және білім беру
ұйымдарындағы коллегиалдық басқару органдары. Оларға теңдессіз кең
өкілеттіліктер берілді. Алайда, қоғамдық бақылауға сенімсіздік және оның
рөлін жете бағаламаушылық бар, сондай-ақ оқу орындарының
көпшілігінде мұндай органдардың жұмыс істеуінің сәтті тәжірибесі жоқ.
 Коллегиалдық басқару органдары қызметінің мәртебесін және тиімділігін
арттыру үшін келесілер талап етіледі:
- фокус-топтар мен жалпы халық арасында ақпараттық-түсіндіру
жұмыстарын жалғастыру;
- 28 ЖОО бақылау кеңестерінің 94 мүшесін және 30 корпоративтік
хатшысын оқытқандай білім беру ұйымдары қамқоршылық кеңестерінің
мүшелерін арнайы оқыту.
 Басқа білім деңгейлерімен салыстырғанда, ЖОО-ларда корпоративтік
басқару органдарының қызметі белсендірек болып табылады. Алғашқы
нәтижелер бар: 2016 ж. бастап ЖОО-лардың бақылау кеңестері
ректорларды сайлауға қатысты.
 «Топ-менеджментті сайлаудың жаңа қағидаларын ескеру арқылы ЖООларда корпоративтік басқару органдарының қызметін бағалау және
мониторинг жасау» зерттеуінің қорытындылары бойынша нақты ұсыныстар
жасалды, соның ішінде:
- мүшелердің міндеттерін лауазымдық нұсқаулықтармен бекіту;
- кеңестердің ішкі тәртібі бойынша шаралар қолдану;
- төраға тоқсан сайын қайта қарастырылатын ректордың KPI-ын белгілеу;
- ЖОО дамуының жекелеген бағыттары бойынша мәселелерді шешу үшін
бақылау кеңестерінің құрылымына кем дегенде 4 комитет енгізу (қаржы,
аудит, академиялық бағдарламалар, сыртқы қатынастар және қаражат
жинау бойынша);
- бақылау кеңесінің мүшелерін корпоративтік басқару органында жұмыс
істеу бойынша оқыту.
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3-ТАРАУ
Басты назарда

3.1. Білім жүйесінің
инклюзивтілігі

Барлық балаларға бірдей сапалы білім берудің ғаламдық мәселелерін
шешудегі әлемдік тренд - инклюзивтілік. 2016 ж. 1 қаңтарынан бастап орнықты
даму саласында БҰҰ-ның 193 мүше-елі қабылдаған 17 ғаламдық мақсат күшіне
енді. «Білім беру - 2030» - кездесуінің күн тәртібінде орнықты даму мақсатының
(ОДМ) жалпы жетістігінің басты критерийі - «барлық балаларға бірдей мүмкіндік
жасау».200 4-ОДМ: «инклюзивті әрі әділ білім беруді қамтамасыз ету және өмір
бойы білім алу мүмкіндігін көтермелеу» міндеті жария етілді. ЮНЕСКО-ның
деректері бойынша мүмкіндігі шектеулі балалардың тек 10%-ы ғана мектепке
барады, 5%-ы ғана бастауыш білім алады. Ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБҚ)
бар балалар бірлескен ортаға қаншалықты ерте тартылатын болса, соншалықты
оларда әлеуметтік бейімделу тезірек және оңайырақ жүреді.
Қазақстанның білім беру саясаты барлық азаматтардың әлеуметтік,
экономикалық және мәдени мәртебесіне қарамастан сапалы білім алуды
мүмкін ететін инклюзивті қоғам құруға бағытталған. Елбасы Қазақстан халқына
Жолдауында: «Мүмкіндігі шектеулі азаматтарға көмекті күшейту қажет: олар үшін
Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуы тиіс. Ондай адамдар бізде аз емес, - оларға
қамқорлық жасау біздің азаматтық және қоғам алдындағы борышымыз» - деп
атап көрсетті.201 2015 ж. «Мүгедектердің құқығы туралы» Заңға қол қойылып,
мүгедектер құқығы туралы Конвенция ратификацияланды. Бұл заң мүгедектерге
қатысты кемсітушіліктерді жоюға, олардың еңбек етуге, денсаулығын сақтауға,
білім алуға және қоғамдық өмірге толыққанды қатысуға және жеке мобильділігін
қамтамасыз етуге бағытталған. Құжатта көбірек әлеуметтік қолдауды қажет ететін
санаттағы қоғам мүшелері ретінде мүгедек-балалар құқығын қорғауға ерекше
назар аударылған. ҚР-дағы инклюзивті білім беру саясаты халықаралық және
ұлттық құқықтық актілерге сәйкес іске асырылады. Білім беруді және ғылымды
дамытудың мемлекеттік бағдарламасында (БҒДМБ) инклюзивті білім беру білім
беруді дамытудың басым бағыттарының бірі ретінде қарастырылған. Онда
ЕБҚ-сы бар балалардың кедергісіз білім алуының және оларға басқа балалармен
бірдей жағдайды қамтамасыз етудің нысаналы индикаторлары белгіленген.202
Сонымен қатар Қазақстанда бірқатар инклюзивті білім беруді реттейтін
ведомстволық құжаттар бар, олар: ҚР БҒМ-нің бұйрығымен бекітілген «Мүмкіндігі
шектеулі балалармен психологиялық-педагогикалық жұмысты ұйымдастыруға
әдістемелік ұсыныстар», «ҚР-да 2015-2020 жж. инклюзивті білім беру жүйесін

ЮНЕСКО, «Білім адамдар мен ғаламшар үшін: барлық адамдар үшін орнықты болашақты құру»
білім беру мониторингісінің Дүниежүзілік баяндамасы 2016 ж.
201
Қазақстан Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауы.
«Қазақстан жолы – 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». - Астана, 2014 жылғы
202
ҚР БҒДМБ 2016 - 2019 жылдарға арналған, ҚР Президентінің 01.03.2016ж. №205 Жарлығымен
бекітілген
200
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одан әрі дамытуға қажетті кешенді шаралар» және «ҚР-дағы білім беруді
дамытудың тұжырымдамалық тәсілі» (3.1.1-сурет).

3.1.1-СУРЕТ
Инклюзивті білім беруді регламенттейтін
халықаралық және ұлттық құқықтық актілер

ЭЫДҰ инклюзивті білім беру саясаты мен оны жүзеге асыру механизмін
жетілдіру жұмыстарын жандандыруға кеңес береді. ЭЫДҰ-ның инклюзивті білім
беру бойынша жасаған шолуында менеджменттің және заңнамалық базаның
реттелмегендігі, қаржы мен ресурстардың жеткіліксіздігі, педагог кадрларды
дайындау жүйесінің тиімсіздігі, сыртқы қызметтердің әлсіз үйлестірілуі, қоғамдық
және жекеменшік сектордың жеткілікті дәрежеде атсалыспауы атап
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көрсетілген.203 Есеп қорытындысы бойынша Қазақстанға 37 ұсыныс берілді.
Қазіргі уақытта бұл ұсыныстар жоспарлы түрде орындалуда. Мысалы, денсаулығы
нашар балалармен жұмыс істейтін мұғалімдердің еңбекақысын көтеру
(2016 ж. ЕБҚ-сы бар балалармен жұмыс істейтін мұғалімдер үшін базалық
лауазымдық жалақыдан (БЛЖ) 40% үстемақы қарастырылған). ЭЫДҰ-ның басқа
есебінде «Үкіметтің инклюзивті білім беруді енгізу жоспарын тиімді етудің
жолдарын қайта қарауды ұсынады, өйткені ЕБҚ-сы бар балалар әлі де
мүмкіндіктердің теңсіздігінен зардап шегуде», - деп көрсетеді. 204
ЕБҚ-сы бар балалардың құқығын бекітетін заңнамалық бастамалар жасау
қажет. Қолданыстағы стратегиялық және нормативті құқықтық база инклюзивті
білім беруді кешенді дамыту үшін жеткіліксіз, сол себепті денсаулығында
ауытқулары бар азаматтарға қатысты БҰҰ-ның мүгедектер құқығы туралы
Конвенциясы аясында бастамалар қажет. Мысалы, Жол картасын дайындау
кезінде БҰҰ-ның мүгедектер құқығы Конвенциясы негізінде инклюзивті білім
беруді дамытуда, Ғаламдық ОДМ - елде инклюзивті дамытудың пәрменді
механизмі бола алады. Мүгедектер мәселелері бойынша еларалық деңгейде
2010-2020 жж. арналған Еуропалық стратегия қабылданды. Бұл мүгедек адамдар
және олардың мүддесін қорғайтын ұйымдар үшін Еуропада кедергісіз орта
құрудың саясатының негізгі құралы болып табылады. Стратегияда 8 түрлі бағыт
анықталған, олар: қолжетімділік, қатысу, теңдік, жұмыспен қамту, білім алу және
кәсіби дайындық, әлеуметтік қорғау, денсаулық сақтау және сыртқы әрекет.
3.1.1-КІРІСТІРМЕ
БҰҰ-ның мүгедектер құқығы туралы Конвенциясы шеңберінде ЕБҚ-сы бар
азаматтарға жағдай туғызу үшін шет елдердің жасаған бастамалары
Германияда 2011 ж. БҰҰ-ның мүгедектер құқығы туралы Конвенциясын жүзеге асыру
жағдайында - алдағы 10 жыл ішінде мүгедек адамдарды қолдау негізінде заңнама мен
практика арасындағы алшақтықты азайтуға бағытталған Ұлттық іс-әрекет жоспары
қабылданды. Жоспарда өмірдің барлық салаларын қамтитын сызбанұсқалар, жобалар және
213 іс-шара белгіленген.
Англияда 2004 ж. «Әрбір бала маңызды» (ECM) деп аталатын стратегиялық құжат жұмыс
істейді, бұл құжат - балалар мен жасөспірімдердің аман-саулығына қол жеткізуге бағытталған
ұлттық жоспар. 2007 ж. «Балалар жоспары» - стратегиясы жасалынды, ол 2020 ж. балалар
кедейшілігін жою және ЕБҚ-сы бар балалардың білім берудегі нәтижелерін жоғарылату, ЕБҚсы бар балалар оқыған кезеңде олардың отбасыларына көмек көрсетуге бағытталған.
Ресейде 2011-2020 жж. арналған «Қолжетімді орта» Мемлекеттік бағдарламасы жұмыс
істейді. Бұл бағдарламаның мақсаты - қоғам мүшелерімен мүгедектерді жақындастыруға

«Қазақстан, Қырғызстан Республикалар және Тәжікстан 2009: мүмкіндігі шектелген және ерекше
қажеттілігі бар оқушылар, ЭЫДҰ
204
Ұлттық білім беру саясатына шолу: Қазақстандағы орта білім беру, ЭЫДҰ, 2014 ж.
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және олардың өмір сүру деңгейін жоғарылатуға көмектесетін құқықтық, экономикалық және
институционалдық жағдайларды құру.
Сербияда мемлекеттік деңгейде 2020 ж. дейінгі инклюзивті білім берудің Жоспары
қабылданып, іс-әрекеті белгіленді. Онда құқықтың актілердегі шараларды тиімді жүзеге
асыру, көрші елдердегі ең үлгілі тәжірибелерді негізінде арнайы мектеп және арнайы
сыныптарды жалпы мектепке трансформациялау, инклюзивті білім беруге көмек көрсететін
ресурстік орталықтар желісін дамыту, денсаулығында ауытқушылықтары бар немесе
қоғамның осал топтарынан шыққан балалардың оқу қажеттілігіне, инклюзивті процестерді
басқару менеджментіне педагогтердің тиісті кәсіби құзыреттігін дамыту.205

Мемлекеттік білім беру саясатында инклюзивтілік принципін жүзеге асыру үшін
2017 ж. ҚР-да инклюзивті білім берудің Бірыңғай мониторинг шеңбері
жасалды.206 Бұл өлшемдік құжаттың негізгі міндеті - инклюзивті білім беру
бағытымен байланысты НҚА және менеджменті жетілдіру; инклюзивті білім беру
идеясын әрі қарай жалғастыру; мамандармен, әдістемелік ұсыныстармен,
материалды-техникалық қорлармен қамтамасыз ету. Бұл құжатта ұғымдық
аппарат пен білім берудің барлық деңгейлерінде мектепке дейінгі білім беруден
бастап жоғары деңгейге дейін бұл жұмысты жүзеге асырудың механизмі және
инклюзивті білім берудің нақты индикаторлары мен оларды есептеудің
әдістемесі анықталған.
ҚР-дың инклюзивті білім берудің Бірыңғай мониторинг өлшемінде нысаналы
индикаторға жетуге арналған іс-шаралар анықталған. Аталған индикаторлар
инклюзивті білім берудің нормативті-құқықтық, оқу-әдістемелік, материалдықтехникалық және мамандарды қолдау, менеджмент, барлық деңгейдегі
мониторинг және ақпараттық-түсіндіру аспектілерін қамтиды. Негіздемелік
құжатта 3 бағыт (инклюзивті мәдениет, инклюзивті саясат, инклюзивті практика)
бойынша ұлттық/аймақтық 5 түйінді міндет бойынша 24 индикатор, және білім
берудің барлық деңгейлері бойынша 60 көрсеткіш белгіленген (оның 14-і мектепке дейінгі, 16-сы - мектеп, 15-і кәсіби және техникалық, жоғары оқу орны
және ЖОО кейінгі - 15).
Қазіргі кезде әлемдік үрдіске сәйкес инклюзивті білім беру шекарасы да
кеңеюде. Инклюзивті білім беру - бұл ЕБҚ-сын, жеке мүмкіндіктерін есепке ала
отырып, барлық оқушыларға білім алуға тең қол жеткізу процесі. Инклюзивті білім
205

Germany. European Commission. November 2016;
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Germany:Special_Education_Needs_Provision_within_M
ainstream_Education; Department for Education website, available at:
https://www.education.gov.uk/publications/standard/_arc_SOP/Page11/CM%207280#downloadableparts (last
accessed 8 March 2013); ПП РФ от 1 декабря 2015 г. N 1297 «Об утверждении государственной программы РФ
«Доступная среда» на 2011 - 2020 гг». http://base.garant.ru/71265834/#ixzz4hFLIQ2dZ; Appendices. June 2016.
Human Rights Watch. https://www.hrw.org/sites/default/files/report_pdf/serbia0616_appendicesweb.pdf; European
Disability Strategy 2010-2020. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:en:PDF
206
ҚР-дағы инклюзивті білім беру мониторингінің бірыңғай шеңбері. - Астана: АТО, 2017.
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беру әр баланың қажеттілігі мен басқа жағдайларына қарамастан білім алуға
деген құқығын пайдаланып өзінің әлеуетін жүзеге асыру. Басқа сөзбен айтқанда,
инклюзия - бұл өз ретінде жеке тұлғаға бағытталған оқыту. Бұл тәсіл барлық,
соның ішінде денсаулығында ақауы барлар және қоғамда әлеуметтенуге
қиындығы бар (мінез-құлығында ауытқушылықтары бар балалар, жетім-балалар,
оралмандар және саны аз ұлт балалары және т.б.) балаларға білім беруді қол
жетімді етуді көздейді.
3.1.2-КІРІСТІРМЕ
Инклюзивті білім берудің дефинициясы
ЮНЕСКО-ның (Инклюзивті білім беруге нұсқаулық: білім беруді барлығына қолжетімді ету,
2005 ж.): Инклюзивті білім беру - бұл барлық оқушылардың әртүрлі қажеттіліктерін
қанағаттандыруға бағытталған оқушыларды білім алуға, қоғамдық өмірге, мәдени шараларға
қатыстыру мүмкіндіктерін кеңейту, сонымен қатар білім беруде әлеуметтік оқшаулануды
азайту және одан шығарып тастауға жол бермеу. Бұл процесс білім берудегі мазмұнның,
тәсілінің, құрылымның және стратегияның өзгеруімен байланысты, оның басты ерекшелігі
балалардың тиісті жас тобына сәйкес барлығын қамтитын жалпы концепция және барлық
балаларды білім берумен қамтамасыз ету бұл мемлекеттің міндеті екендігін ұғыну.
ӘДСҰ (Мүгедектік туралы дүниежүзілік баяндама, 2011): Білім беру - барлық білім
алушылардың сапалы білім алуға деген құқығының негізінде негізгі білімдік қажеттілігін
қанағаттандыру.
ҚР-дың «Білім туралы» Заңындағы анықтама: Барлық білім алушылардың ерекше
қажеттіліктері және жеке мүмкіндіктерін есепке ала отырып, тең қол жеткізуді қамтамасыз
ететін процесс.

Инклюзивті білім берудің міндеті - әлеуметтік ортаға жақсы бейімдеу және өзінөзі танытуға мүмкіндік туғызу. Инклюзивті оқи отырып ЕБҚ-сы бар балалар ашық
болуға үйренеді, айналадағы адамдармен өзара араласып өмірге қажетті қарымқатынас дағдыларын иеленеді. Ерте әлеуметтік инклюзия оларға қазіргі заманауи
өмірге бейімделіп, болашаққа деген сенімділік береді. Инклюзивті білім берудің
артықшылығы ЕБҚ-сы бар балалардың сау балалар сияқты қарым-қатынас
жасауы болып табылады. Шын мәнінде қарым-қатынас - бұл тиімді білім беру
жүйесі үшін оқытудың бастапқы нүктесі, яғни инклюзивті білім беруде оқытушы
мен оқушы бір-бірімен оқушылар сияқты қарым-қатынас жасауы тиіс. Әртүрлі
қажеттіліктері бар оқушылар бірге оқыған кезде оларда академиялық жоғары
білім мен мінез-құлық нәтижелерін, табысты әлеуметтенуге мүмкіндік беретін
әлеуметтік қарым-қатынас дағдыларын қалыптастыратындығын зерттеушілер
дәлелдеді.
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3.1.3-КІРІСТІРМЕ
ЕБҚ-сы бар балалардың инклюзивті ортада
құрдастарымен өзара әрекеттесуінің нәтижесі
ЕБҚ-сы бар балалар қарым-қатынас дағдылары жақсы балалармен араласқанда, көбінесе
болашақтағы дағдылары мен мінез-құлықтарын елестетеді.
Дені сау балалар ЕБҚ-сы бар балаларға түсінікпен және достық қарым-қатынаста болуды
үйренеді.
Дені сау балалар ЕБҚ-сы бар балалармен бірге оқыған кезде оқу сауаттылығы мен
математикадан жоғары нәтижелерге қол жеткізеді. ЕБҚ-сы бар балаларды көпшілік оқу
ортасына қосу олардың сыныптастарының оқу үлгеріміне және денсаулығына жағымды
немесе бейтарап әсер ететіндігі анықталды.
Инклюзивті ортада оқыған ЕБҚ-сы бар балалар олардың шеттетілген құрдастарына
қарағанда мектептен кейінгі өмірде табыстырақ болады, яғни олар оқу кезінде тәуелсіз өмірге
қажетті әлеуметтік маңызды дағдыларды меңгереді.
Инклюзивті білім алатын ЕБҚ-сы бар балалардың ЕБҚ-сы бар арнайы мектепте оқығандарға
қарағанда жоғары оқу орны мен колледждерге түсу мүмкіндігі 2 есе жоғары.207

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
ҰБДҚ-ға сәйкес 2017 ж. Қазақстанда 1 мен 6 жастың арасындағы ЕБҚ-сы бар
бала саны - 31 405, бұл осы жастағы барлық балалардың 1,6%-ын құрайды.
Оларға психологиялық-дәрігерлік-педагогикалық түзету көмегін көрсететін
43 арнайы мектепке дейінгі мекеме және 201 жалпы мектепке дейінгі ұйымда 469
арнайы топ қызмет етеді. Мұндай оқыту түрі мектепке дейінгі оқыту мен
тәрбиелеу жүйесінде ішінара инклюзивті ортаны дамытуға ықпал етеді.
Сонымен қатар, ЕБҚ-сы бар балаларды инклюзивті ортада оқытуға жағдай
жасалуда. 2017 ж. БҒДМБ-дағы мәліметке сәйкес «ЕБҚ-сы бар балаларды
тәрбиелеу мен оқытуға жағдай жасаған мектепке дейінгі мекеме үлесі» 15%-ға
жетіп 1 452 баланы қамтыды (3.1.2 сурет). Бұл балабақшалардың түлектерінің
40-60%-ы педагогикалық түзету көмегін ерте алып, олар жалпы білім беретін
мектептерде басқа балалармен бірге білім алуда дегенді көрсетеді.

207

Banda, Hart, & Liu-Gitz, 2010; Holahan & Costenbader, 2000; Odom&Bailey, 2001;Cole, Waldron, & Majd,
2004;Kalambouka, Farrell, Dyson, & Kaplan, 2007; Ruijs & Peetsma, 2009; Ruijs, Van der Veen, & Peetsma, 2010;
Sermier Dessemontet & Bless, 2013; Haber et al., 2016; Ryndak, Ward, Alper, Montgomery, & Storch, 2010; Test,
Mazzotti, Mustian, Fowler, Kortering, & Kohler, 2009; Rojewski, Lee, & Gregg, 2015.
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3.1.2-СУРЕТ
ЕБҚ-сы бар балаларды тәрбиелеу мен оқытуға
жағдай жасаған мектепке дейінгі мекемелер үлесі, %
ҚР

10,1

15

Алматы қ. 0,5

12

Астана қ.

12,7

ШҚО

20

16

СҚО

20,6

6,3

26,9

Павлодар

36,9

ОҚО

4,1

Манғыстау

4,6

Қызылорда

5

Қостанай

9,8
10
10,1

6,2

Қарағанды

26,9
14,2

Жамбыл

34,4
18,6

21,3

БҚО

39,4

Атырау
Алматы
Актобе
Ақмола

24,4

18,1

11,6

7,9

1,1

10,9
13,4

13

18

23
2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

ЕБҚ-сы бар балаларды жалпы оқыту мен тәрбиелеу бағдарламасымен
оқытқанда қиындықтар орын алады. Бұл жұмысты негізінен ЕБҚ-сы бар
балаларды жалпы топқа қосуда нормативтік нұсқаулықтардың болмауы
қиындатады, сонымен қатар тәрбиешілерде жеке баламен жұмыс істеуде арнайы
дағдылардың жеткіліксіздігінен болуда. Зерттеу барысында «АТО» АҚ-ның
сарапшылары көпшілік мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына барған кезде, тек
кейбір балабақшалардың ЕБҚ-сы бар балалар үшін жеке дамыту
бағдарламаларын әзірлегендігін көрсетті.208
Аймақтарда ЕБҚ-сы бар тәрбиеленушілеріне түзету-педагогикалық көмек
көрсету бойынша жергілікті жақсы тәжірибелер бар. Кейбір мектепке дейінгі
ұйымдарында мұндай көмек инклюзивті білім беру және түзету кабинеттері
(ИББжТК) арқылы көрсетіледі. Олар мектепке дейінгі мекемелермен
208

ҚР-дағы инклюзивті білім беру мониторингінің бірыңғай шеңбері. - Астана: АТО, 2017.
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қамтылмаған ЕБҚ-сы бар балалар үшін ерте кешенді түзету жұмыстарын жүргізеді.
Бұл кабинеттердегі жинақтау жұмыстары ата-аналарының өтініші мен ПМПК-ның
шешімі негізінде жасалады. ЕБҚ-сы бар балалардың бұл аудандық ППТК-нен және
облыстық РО алыста тұруы көп жағдайда олардың түзету-педагогикалық көмек
пен оқытуда қамтылмай қалуының себебі болады. Мұндай жағдайда ИББжТК-і
мекен ететін жеріндегі білім беру мекемелерінің базасында қызмет етіп, нақты
жағдайды шешеді. Дегенмен елдегі ИББжТК-нің балабақшалардағы саны өте аз.
Тек кейбір балабақшаларда ғана Ерте қызмет көмек көрсететін, ата-аналарға
арналған консультативтік бекеттер, лекотекалар бар.209
Жалпы орта білім
ЕБҚ-сы бар балалардың ең көп үлесін 7-18 жас аралығындағы мектеп
оқушылары құрайды 102 610 адам. Олар өздерінің денсаулық жағдайына
қарай білім алу кезінде тұрақты немесе уақытша қиындықтарға кезігеді. Олар
үшін 640 күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп (11 352 ад.) жанында
100 арнайы мекеме (14 579 ад.) және әртүрлі денсаулық ақаулары бар балалар
үшін 2 379 арнайы сыныптар қызмет етеді.210 «АТО» АҚ-ның зерттеулеріне
қатынасқан кейбір ата-аналарының ойынша: «арнайы сыныптарда бала саны
аз және әр балаға көбірек көңіл бөлінеді, түзету-педагогикалық көмек сапалы
көрсетіледі, ал үзілістер мен сыныптан тыс іс-шараларда дені сау құрдастарымен
қарым-қатынас орнатуға мүмкіндіктері бар».
Сонымен қатар жалпы білім беретін мектептерде ЕБҚ-сы бар балаларды оқыту
үшін инклюзивті орталар құрылуда. «АТО» АҚ зерттеулерінің деректері бойынша
ЕБҚ-сы бар балалардың ата-аналары балаларының жалпы білім беретін мектепке
оқығанын қалайды, өйткені бұл олар үшін дені сау балалармен қарым-қатынас
орнатуға, мамандық таңдауға және болашақта көмектесетін бірден-бір мүмкіндік
деп қабылдайды. Сондай-ақ, сауалнамаға қатысқан мұғалімдер де «мектепте
балалар бір-бірінің ерекшелігін түсінуге үйренеді, бір-біріне деген сенім пайда
болады, төзімділік, мейірімділік, қамқорлық сияқты сапалар дамиды». 2017 ж.
дерекке қарағанда инклюзивті жағдай жасаған 3 873 мектепте (55%) ЕБҚ-сы бар
23 940 бала оқиды. 3 жыл ішінде мұндай мектептер саны 2 есеге артқан (3.1.3 сурет).

Лекотека - отбасылардың кіші жастағы ЕБҚ-сы бар балалар үшін әртүрлі ойыншықтар, дидактикалық
материалдары мен ойын құрылғылары бар ойын кітапханасы мен ресурстық орталық. Алғаш рет Швецияда,
АҚШ-та - 1980 ж., Ресейде - 1992 ж., Қазақстанда - 1994 ж. Дереккөзі: ҚР дағы инклюзивті білім беру мониторингі
шеңберінде. - Астана: АТО, 2017
210
«Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» ҚР Заңы.
http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z020000343
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3.1.3-СУРЕТ
Инклюзивті білім беруге жағдай жасаған
жалпы білім беретін мектептердің үлесі, %
55
44,7

21,8

2015

2016

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Жалпы білім беру мекемелерінде оқитын ЕБҚ-сы бар балалар жалпы білім
беретін оқу бағдарламасымен және ҚР-ның МЖБС-ға сәйкес ПМПК ұсынған
арнайы оқу бағдарламаларымен оқиды. Бастауыш білім беретін мектептерінің
пәндері бойынша ЕБҚ-сы бар балалар үшін Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім
беру академиясы жас ерекшелігі мен денсаулығының ақауына сәйкес оқу
бағдарламасын жасады (ҚР-ның БҒМ 18.06.2015ж. №393 бұйрығымен бекітілген).
Бұл бағдарламаларды мұғалімдер арнайы сыныптардағы жұмыс істеу үшін
пайдаланады. Инклюзивті білім беруге қосылған оқушылар жалпы білім беретін
мектеп бағдарламасымен оқиды.
ЕБҚ-сы бар білім алушыларға қарай мұғалімдер жалпы білім беретін пәндердің
типтік оқу бағдарламаларын бейімдеп алуларына болады.211 Көптеген мектеп
мұғалімдері оқу бағдарламаларын ЕБҚ-сы бар балалар үшін жеке
психология-педагогикалық қолдау бағдарламаларын бейімдеуде қиналады.
Сонымен қатар педагогтер интеллектуалды ақауы бар балалардың оқу
жетістіктерін бағалау кезінде де қиналады. Бұл педагогтерге ЕБҚ-сы бар
балаларды
денсаулықтарының
түріне
қарай
оқытуға
қажетті
психологиялық-педагогикалық сүйемелдеудің, оқу жетістіктерін бағалауға және
оқу бағдарламаларын бейімдеуде әдістемелік көмектің қажет екендігін білдіреді.
Үйде оқитын 3 388 балаға ПМПК-ның кепілдемелеріне сәйкес жеке оқыту
бағдарламалары әзірленді. ҚР-дың «Білім туралы» Заңының 5-тармағының
8-тармақшасына сәйкес денсаулық жағдайына қарай ұзақ уақыт білім беру
мекемелерінің бастауыш, негізгі орта, орта деңгейлеріне оқуға бара алмайтын
Инклюзивті білім беруді жүзеге асыратын жалпы білім беру ұйымдарында оқытудың ерекшеліктері, нұсқаулықәдістемелік хат. Ы. Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА.. - Астана, 2016
211
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болса, онда оқыту үйде немесе емдеу ұйымдарында тегін ұйымдастырылады.
Үйде оқитын балаларда дәрігерлік қарсы көрсетілімдер болмаған жағдайда
аптасына бірнеше рет сабаққа, сыныптан тыс іс-шараларға қатысып,
әлеуметтенуге мүмкіндік алады.
Осылайша ЕБҚ-сы бар оқушыларға білім алуға әртүрлі мүмкіндіктер беріледі.
ҚР-да ЕБҚ-сы бар балалар үшін оқыту жүйесінің әртүрлі формалары қолданылады
(3.1.4-сурет). Берілген деректерден инклюзияның оқшауланған оқыту формасынан
(сегрегация) және оқуға қол жеткізу шектелген (эксклюзия) формасынан
артықшылығы көрнекі түрлі көрсетілген. Инклюзияда барлық оқушылар бірге тең
білім алады, яғни оқыту жүйесі балаға бағытталған немесе оның мүмкіндігіне
сәйкестендірілген. ЕБҚ-сы бар оқушыларды жалпы білім беретін мектепке
(арнайы сыныптар ашу жолымен) енгізу процесі оқу мекемесіне стандарттық
талаптарға сәйкес болуын талап етеді.
3.1.4-СУРЕТ
Мектеп жасындағы ЕБҚ-сы бар балаларды ҚР БҒМ және ЖАО қарасты
ведомстволық күндізгі мемлекеттік мектептермен қамту

ЕБҚ-сы бар 3 388
бала үйде оқиды

ЕБҚ-сы бар 11 352 бала
жалпы білім беретін
мектептегі арнайы
сыныптарда оқиды

ЕБҚ-сы бар 14 579
бала арнайы білім
беретін мектепте
оқиды

ЕБҚ-сы бар 23 940
оқушы жалпы білім
беретін мектепте
оқиды

ПМПК-ның ұсыныстары мен ата-аналардың өтініштері негізінде
мүгедек-балалар, I және II топтағы мүгедектер, бала кезінен мүгедектікке
шалдыққандар қашықтан білім беру технологиялары бойынша оқи алады.
Мұндай оқу процесін ұйымдастыру ҚР БҒМ-нің 2015 ж. 20 наурыздағы №137
бұйрығымен бекітілген қашықтықтан оқыту технологиялары бойынша оқу
Ережелерімен реттеледі. ҚР-дың Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау
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министрлігінің (ЕХӘҚМ) деректері бойынша 2016-2017 оқу жылында 2 180
мүгедек-бала қашықтықтан оқытуға пайдаланатын компьютерді тегін алды, оның
басым көпшілігі Алматы (811 адам), Жамбыл (596), Атырау(157), СҚО (195),
БҚО (185) облыстарына тиесілі.212
«Инклюзивті оқытуға қажетті жағдай» деген нақты ұғымның болмауына
байланысты аймақтардың көрсеткіштері объективті емес. Инклюзивті орта құру
жағдайын аймақтар деңгейінде қарастырғанда көш басында - Алматы және
Астана қалалары, онда 100% мектептер ЕБҚ-сы бар балалардың оқуы үшін жағдай
жасаған. ОҚО, СҚО, Павлодар, Қостанай облыстарындағы көрсеткіштер
Республика бойынша ортадан жоғары. Республика бойынша ортадан төмен (55%)
нәтиже Атырау және Алматы облыстарында (3.1.5-сурет). Дегенмен, мына
жағдайда ескермеуге болмайды, «Инклюзивті оқыту үшін жағдай жасаған
мектептер үлесі» деген көрсеткіштері бойынша, бір мектепте физикалық
кедергісіз қол жеткізу, екіншісінде – оқу-материалдық ресурс, үшіншісінде инклюзивті оқыту жағдайын кешенді қамтамасыз ету және т.с.с. Бұл ретте,
«инклюзивті білім беру үшін жағдай» деген ұғымды нормативтік деңгейде
нақтылау қажет.
3.1.5-СУРЕТ
Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған
жалпы білім беретін мектептер үлесі, 2017 ж.
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Инклюзивті білім беру жөніндегі НҚА-да ЕБҚ-сы бар білім алушылардың жеке
қажеттіліктерін ескере отырып жасалуға тиісті жағдайлардың мазмұндық
сипаттамасы толық ашылмаған. Мысалы, ҚР-дың «Білім туралы» Заңында «білім
алушы үшін арнайы жағдай» деген терминге анықтама берілген, бірақ ЕБҚ-ның
санатына сәйкес нақты жағдайлар сипаттамасы берілмеген. Заңға нақты
жағдайларды енгізу заңға тәуелді актілерді жасауға және инклюзивті білім беру
саясаты мен оның практикаға тиімді енгізілуіне көмектеседі. Бұл инклюзивті білім
Қазақстан Республикасында мүгедектердің құқықтарын қамтамасыз ету және өмір сүру сапасын
жақсарту жөніндегі 2012-2018 жылдарға арналған іс-шаралар жоспарының үшінші кезеңі (2016-2018
жылдар) https://convention.enbek.gov.kz/
212

Білім жүйесінің инклюзивтілігі

273

берудегі кешенді жағдайлардың материалды-техникалық, сондай-ақ оқуәдістемелік, мамандарға қатысты мәселелерді есепке алуда маңыздылығын
көрсетеді.
Мектепті қолжетімді, кедергісіз ету үшін пандустар тек кіре берісте ғана емес,
оқушының жүретін жолында болуы тиіс. Сонымен қатар, санитарлық
бөлмелерді нормаларға сәйкестендіру, сондай-ақ көру, есту мүшелерінде ақауы
бар балалар үшін белгі және дыбыс қондырғылары, тактилдік тақтайшалар және
т.б. орнатылуы қажет. ҚР-дың барлық мектептерінде дерлік оқу-әдістемелік
(Брайль үлкейтілген шрифтермен жазылған оқулықтар және т.б.) балалардың
арнайы қажеттіліктері есепке алынған материалдық жабдықтардың әлсіздігі
байқалады. Кейбір мектептерде мектеп ғимаратының ескеруі мен ерекше
географиялық орналасуы (ойпаты, қыратты жерлерде) кедергісіз қолжетімділікті
жасауда қиындық туғызады.
Жалпы білім беретін мектептерге ЕБҚ-сы бар балаларды оқыту процесі үшін
тиімді психология-педагогикалық қолдау қажет. Кейбір мектептерде ЕБҚ-сы бар
балалар үшін психология-педагогикалық қолдау қызметін құрудың тәжірибелері
бар. Осындай тәжірибелерді тарату үшін мұндай қызметтерді көрсетудің Үлгілі
ережелерін әзірлеу қажет. Шетелдік зерттеулер деректеріне сәйкес мүмкіндігі
шектеулі балалар басқаларға қарағанда 3 есе көбірек буллингке
ұшырайтындықтарын көрсеткен.213 Сондықтан да мектепте қолайлы
психологиялық жағдай құру маңызды, соның ішінде ЕБҚ-сы бар балалар үшін.
Қоғамдық қорлармен серіктестікте қосымша білім беру ұйымдарында
жағдайлар жасау және оны жетілдіру мәселелері көтерілуде. 2017 ж.
қыркүйекте оқушылар сарайында арнайы каратэ және жүзу секциялары ашылды.
Көптеген қосымша білім беру мекемелерінде ЕБҚ-сы бар балалар үшін
шығармашылық және спорттық үйірмелер ашылған.214 Дегенмен, бүгінгі күні
ЕБҚ-сы бар балалардың 50%-нан төмен үлесі ғана сыныптан тыс іс-шараға қатысу
мүмкіндігі бар. Әлеуметтік инклюзия мақсаты негізінде спорттық және бірлескен
сабақтар өткізу және түрлі үйірмелерге қатысу маңызды.
Ата-аналар мен педагогтерге ғылыми-әдістемелік, ұйымдастырушылық-кеңес
беріп, көмек көрсетуге арналған инклюзивті білім берудің 7 ресурстік орталығы
бар. Олар Ақтөбе, Ақмола, Қарағанды, Қызылорда, Батыс Қазақстан облыстары
мен Абай атындағы ҚазҰПУ-да қызмет етеді. Осындай орталықтардың еліміздің
басқа да облыстарында ашылуы өзекті мәселе болып тұр. ҚР-да Ұлттық ғылыми
Sullivan P M, Knutson J F (2000), “Maltreatment and disabilities: A population-based epidemiological study”, Child
Abuse and Neglect, 24, pp1257-1273.
214
http://astana.gov.kz/ru/modules/material/15265
213
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практикалық түзету орталығы және Ы.Алтынсарин атындағы ҰБА-ның жанында
инклюзивті білім беру орталығы жұмыс істейді. Ақмола облысының инклюзивті
білім беруді дамыту орталығының үйлестіру кеңесінің тәжірибесін таратуға
болатындығын айту болады. Басқа облыстарда мұндай кеңестер құру тәжірибесі
жоқ. Сондықтан да басқа облыстарға бұл тәжірибені таратып инклюзивті білім
беруді дамытудың республикалық үйлестіру кеңесін құру қажет.
Білім беру ұйымдарында арнайы педагогтерге деген қажеттілік бар. 2017 ж.
күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерде 178 логопед, 109 педагогпсихолог, 324 дефектолог, 66 сурдопедагог, 26 опигофренпедагог,
6 тифлопедагогтер қызмет етті. Маман тапшылығының орнын толтыру үшін
алдымен мамандар тізіміне «Білім беру мемлекеттік мекемелеріндегі
қызметкерлердің үлгілі штаттары» (мұғалім-логопед, олигофренпедагог,
тифлопедагог, сурдопедагог, т.б.) толықтырулар енгізу қажет. Сонымен қатар
мұндай арнайы мамандардың еңбек ақысын жоғарылату қажет (бүгінгі күнде бұл
мамандардың жеке тәжірибесінің қызмет бағасы жоғары). Бұдан басқа
инклюзивті режимде жұмыс істейтін педагогтерді ынталандыру мен мәртебесін
көтеру үшін, аймақтық және республикалық конкурстар (мысалы, «Барлық бала
үшін үлгілі мектеп», «Инклюзивті білім берудің үлгілі ресурстік орталығы» және
т.б.), тренингтер, инклюзивті білім беруді жүзеге асырудың отандық және
шетелдік табысты тәжірибелері көрсететін семинарлар өткізу маңызды.
3.1.4-КІРІСТІРМЕ
Шетелдердегі инклюзивті білім беруді дамытуға бағытталған РR-шаралар
Германияда 2009 ж. бастап Jakob Muth Preis инклюзивті білім беру үздік мектебі атты ұлттық
байқау өткізіледі.215
Ресейде 2014 ж. бастап жыл сайын Бүкілресейлік «Үлгі Ресей инклюзивті мектебі» конкурсы
өткізіледі. Сонымен қатар Бүкілресейлік жалпы білім беретін мектептердің жоғары сыныптарда
оқитын зияткерлік ауытқушылықтары бар балалар арасында «Үлгілі мамандық» жыл сайынғы
конкурсы өткізіледі. Жыл сайын Бүкілресейлік «Үздік педагог-психолог» конкурсы өткізіледі.216

Қазақстанда ЕБҚ-сы әлеуметтік, психологиялық, экономикалық, лингвистік,
мәдени себептерге байланысты балаларға инклюзивті білім беруге жағдай
жасалуда. Инклюзивті білім беруге кең мағынада алғанда басқа тілдер өкілдері
және мәдени топтар, дін өкілдері, ауылдық жерде тұратын маргинал топқа
жататын адамдар да кіргізілген. Мұндай адамдар да ерекше қажеттілігі бар
топтарға жатады, өйткені олардың әлеуметтік мәдени пішімі, тәрбиелеу үлгісі,
оқыту және тіршілігі белгіленген мемлекеттік стандарттан ерекшеленеді. Осындай
215

https://www.european-agency.org/country-information/germany/national-overview/special-needseducation-within-the-education-system
216
О.Ю.Васильева үздік инклюзивті мектептерді атады. 25 қазан 2016 ж.
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балалар сапалы білім алу мен табысты әлеуметтенуі үшін ерекше көзқарасқа
мұқтаж. Осыған байланысты ҚР-да ШЖМ және аз ұлттар тілінде оқытатын
мектептердің қызмет етуіне басты назар аударылады, бұл мүмкіндік шетелдік
және азаматтығы жоқ тұлғаларға да көрсетіледі.217
Техникалық және кәсіптік білім
2017 ж. ТжКБ ұйымдарында ЕБҚ-сы бар 2 522 студент оқыды. ЕБҚ-сы бар
тұлғалардың ТжКБ жүйесінде оқуға қолжетімділігін арттыру үшін барлық
талапкерлердің санының 1%-ы көлемінде квота бөлінеді. Негізінен ЕБҚ-сы бар
студенттер әрлеу-құрылыс жұмысының шебері, сылақшы-сыршы, ағаш шебері,
аспаз, тігін өндірісі, киім модельдеу ісі, аяқ киім жөндеу шебері, дизайн,
музыкалық орындаушылық, ақпараттық жүйелер, кітапхана ісі, т.с.с.
мамандықтары бойынша білім алады.
Барлық аймақтарда инклюзивті білім беруге жағдай жасаған ТжКБ ұйымдары
көбейіп келеді. Есепті жылы ТжКБ ұйымдарында инклюзивті оқытуға жағдай
жасау бойынша БҒДМБ-ның (25%) көрсеткішіне қол жеткізілді. 218 Сонымен қатар
мектептік білім беру деңгейіндегі сияқты «тең жағдай және кедергісіз қол жеткізу»
ұғымына материалдық ресурстар (көтерме құрылғылар, пандустар, санитарлық
бөлмедегі арнайы қондырғылар, тұтқалар, арнайы парталар, үстелдер және т.б.).
Сонымен қатар мамандар, оқу-әдістемелік әзірлемелер кіруі керек. Алайда
колледждер бұл көрсеткіш бойынша жоғарыда көрсетілген жағдайды кешенді
қарастырмайды, сол себепті мониторинг нәтижесі ҚР-дағы нақты жағдайды
көрсетуге жеткіліксіз.
3.1.6-СУРЕТ
Инклюзивті білім беруге жағдай жасаған ТЖКБ ұйымдарының саны, бірл.
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Толығырақ 2.1. тарау тармақшасында
Сонда.
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Колледждегі оқу жағдайлары инклюзивті білім беруді табысты жүзеге асыруға
әлі де болса толық дайын емес. Колледждерге сапалы білім беруге арнайы
шеберханалар, техникалық көмекші оқу құралдары және арнайы жабдықтар
қажет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін физикалық кедергілер де бар. Бұдан басқа да
оқу орындарын арнайы педагогтермен қамтамасыз ету және жұмыс жасап жүрген
педагогтерді үздіксіз біліктілігін жоғарылату ЖОБ жұмысын ұйымдастыру ісі де
өзекті болып тұр.
ЕБҚ-сы бар студенттердің жеке ерекшеліктері мен мүмкіндіктерін ескере
отырып, оқу бағдарламасын бейімдеу жұмысы басталды. ТжКБ-ның
мемлекеттік стандартына сәйкес оқу бағдарламалары әр пәнінен өндірістік
оқыту және кәсіптік практика бойынша 50%-ға дейін өзгерді, осы ретте ЕБҚ-сы
бар студенттердің әрқайсысының мүмкіндігіне қарай бейімдеуде қиындықтар
туындайды. Мемлекеттік тапсырманы жүзеге асыру үшін ҰБА «Кәсіпқор»
Холдингі» 2017 ж. «ЕБҚ-сы бар студенттер үшін арнайы бағдарлама жасаудың
әдіснамасын жасауға» кірісті. ҚР-ның ҮҚ 23.08.2012 ж. №1080 бұйрығына
сәйкес есту мүмкіндігі шектеулі тұлғаларға арналған техникалық және кәсіби
мамандықтары: 1211000 - «Тігін өндіріс және киімді модельдеу»; 304000 «Есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» (түрлері бойынша),
эксперименттік мамандық бойынша оқу жоспары 1304000 - «Есептеу
техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету» бойынша үлгілі оқу жоспары
жасалынды.219
ТжКБ деңгейіндегі инклюзивті білім беру әлеуметтік ортаға тез бейімделу мен
өзін-өзі танытуға көмектеседі. ЕБҚ-сы бар студенттер тегін тамақпен,
жатақханамен, оларға шәкіртақыға қосымша төленеді, жол жүру билеттерімен
қамтамасыз етеді. Бұдан басқа оларға кәсіби шеберлігі мен дарындылығын
көрсету үшін республика көлемінде және әлемдегі мәдени және спорттық
іс-шараларға қатысуға мүмкіндік беріледі. 2017 ж. Қазақстан алғаш рет Abilympics
және есту мүшелеріне байланысты DeafSkills деп аталатын халықаралық кәсіби
шеберлікке баулитын қозғалысқа қосылды. Мұндай конкурстар ЕБҚ-сы бар
жастарға еңбекке деген құлшынысын және кәсіби біліктілігін арттырады,
жұмысшы кәсібінің мәртебесін жоғарылатады. ЕБҚ-сы бар студенттер ТжКБ-да
оқып жүрген уақытта мамандық алу арқылы болашаққа деген сенім, олардың
курстастары мен оқытушыларында қолдау мен қолынан келетін көмек көрсетуге
деген ниет, толерантты қарым-қатынас қалыптасады.

219

http://opencollege.kz/inklyuzivnoe-obrazovanie-2017.html
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ЕБҚ-сы бар түлектер жақсы әлеуметтеніп кетуі үшін ең маңызды міндет оларды жұмысқа орналастыру. Кейбір отандық колледждер мен кәсіби
лицейлерде ЕБҚ-сы бар түлектерді фабрикалар мен кәсіпорындарға жасалған
келісімшарт негізінде жұмысқа орналастыру тәжірибесі қалыптасқан. Колледж
базасында жұмыс берушілер мен жоғары курс студенттерінің кездесулері, мастеркластар, тренингтер өткізіледі, оларда бітіретін түлектер үшін бос жұмыс
орындарының деректер қоры бар. Оқу орындарының ұйымдастыратын өндірістік
тәжірибелері одан әрі жұмысқа орналасу үшін тартымды жұмыс орны болып
табылады.
Мүгедектіктері бар тұлғаларды жұмысқа орналастыруға жәрдемдесу
механизмі әлі күнге дейін шешуі қиын мәселе болып тұр. ЭЫДҰ - бұл сұрақты
шешуде инклюзивті білім беру проблемасын дамыту бағытында мына мүмкіндікті
жасауды ұсынады, өнеркәсіп орындарында жұмыс орындарын міндетті
квоталауды кіргізу, мүгедек адамдарды оқыту және оның жұмыс орнын қайта
жабдықтау үшін жұмыс берушілерге өтемақы төлеу. Қазақстанда 2016 ж.
13 маусымында мүгедектер үшін жұмыс орнын квоталау ережесі бекітілді, осы
Ережеге сәйкес жұмыс берушілер мүгедектерге жұмыс берулері керек.
Мүгедектерге жұмысқа орналасу үшін квотаны халықты жұмыспен қамту
органдармен анықталған жұмысты орынның 2-4%-ы мөлшерінде жергілікті
атқару органдары белгілейді. Осыған байланысты кәсіпорындарда (меншік
нысана байланыссыз) жұмысқа орналастыруға кепілдік беру үшін, ЕБҚ-сы бар
түлектер үшін квоталанған жұмыс орны болуы қажет.
Мемлекет әлеуметтік жауапкершілікті өзіне алушы жұмыс берушілерді
қолдайды. Азаматтық қоғамды дамыту ассоциациясының деректері бойынша
2015 ж. өзіне мүгедек адамды жұмысқа алуға жұмыс берушінің тек 7%-ы ғана
қабілетті.220 Осыған байланысты жұмыс берушілердің мүдделерін ескере отырып,
іс-шаралар қабылдана бастады: мүгедектерді оқытқаны үшін жұмыс берушіге
өтемақы, жұмыс орнын қайта жабдықтауға өтемақы, мүгедектігі бар адамдар
сәтті жұмысқа орналасса кәсіпорындарда мемлекеттік сатып алуға қатысуда
жеңілдіктер қарастырылған. Егер кәсіпорынның қызметкерлерінің 51%-нан
астамы мүгедектер болса, онда кәсіпорын ҚҚС-дан, корпоративтік табыс
салығынан босатылады, сонымен қатар жер және мүлік салығы бойынша
жеңілдіктерді пайдаланады. Бұл шаралар базадағы бар бос жұмыс орындарына
ТжКБ-ның ЕБҚ-сы бар түлектеріне жұмысқа орналасуға мүмкіндік береді. Алайда,
мұндай тәжірибе республика бойынша жүйесіз түрде қолданылады.

220

278

http://expertonline.kz/a13387/

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

3.1.5-КІРІСТІРМЕ
Мүгедектерді жұмысқа орналастыру бойынша
мемлекеттік ынталандыру шаралары
Швеция үкіметі мүгедек адамды жұмысқа алғаны үшін жұмыс берушілерге дотация төлейді.
Мүгедек адамды жұмысқа қабылдау кезіндегі жұмыс берушінің міндеті заңнамада бекітілген.
Францияда мүгедектерді қайта оқыту және кәсіби дайындау құқығы қарастырылған, сонымен
қатар мүгедектерді квоталанған жұмыс орнына міндетті жұмысқа орналастыру (квота мөлшері
жалпы жұмыс орнының 6%-ы). Мемлекет мүгедектермен 12 айдан кем емес келісімшарт
жасасқан жұмыс берушіні ынталандырады, ондай жұмыс берушіге 1 600 евро мөлшерінде
сыйақы төленеді. Жеңілдетілген еңбек режимі бар арнайы кәсіпорындар бар, олар
мүгедектерді жұмыспен қамтуға бағытталған.
Германия мынадай принципті пайдаланады: оңалту, әлеуметтік бейімдеу және одан әрі
мүгедектерге зейнетақымен орнықты түрде қамтамасыз еткеннен гөрі экономикалық жағынан
тиімді жұмысқа орналастырады.
АҚШ-та мүгедектерді жұмысқа алудан бас тартқан жұмыс берушіге айтарлықтай мөлшерде
айыппұл салынады, ал мүгедектерді жұмысқа қабылданған кәсіпорындарға салық бойынша
жеңілдіктер беріледі.
Көптеген елдерде жұмыс беруші өзінің міндеттемесін «айырбастауға», яғни бірнеше мүгедек
адамды жұмысқа алу міндеттемесі үшін белгілі бір қаражат мөлшерін арнайы қорға жібереді,
бұл қаражат мүгедектігі бар адамдарды (quota-levy system) жұмыспен қамту үшін
пайдаланылады.221

ЕБҚ-сы бар түлектердің кейбіреулері денсаулық жағдайына байланысты
мамандығы бойынша жұмысқа орналаса алмайды. Бұл проблеманы шешу
жолдары: арнайы техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру және
мамандықтар спектрін кеңейту; аспаз көмекшісі, механик көмекшісі, слесарь
көмекшісі, электрик көмекшісі, т.б. жіктелістеріне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу. Сондай-ақ, ЕБҚ-сы бар адамдардың кедергісіз жұмысқа орналасуы үшін
ауыл, қала инфрақұрлымдарын сол адамдар үшін ыңғайландыру қажет.
ТжКБ жүйесі ЕБҚ-сы бар балалармен жұмыс істейтін дене шынықтыру
мұғалімдерін дайындайтын болады. «Дене шынықтыру және спорт»
мамандығына «Коррекциялық дене шынықтыру мұғалімі» жаңа біліктілігі
қосылды. Оқу мерзімі - негізгі орта білім бойынша және 3 жыл 10 ай, ал орта білім
базасында 2 жыл 10 ай.
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім
ЕБҚ-сы бар тұлғалардың жоғары оқу орындарына қолжетімділігін арттыру үшін
квота бөлінеді. Мемлекет жоғары оқу орнына түсу үшін ауыл жастарына, жетімбалалар мен ата-ана қамқорлығынсыз қалған балаларға, І, ІІ-топтағы мүгедектер
221
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мен бала кезінен мүгедектерге және т.б. жеңілдіктер жасайды.222 Алайда
ЭЫДҰ сарапшыларының пікірінше, бұл шаралар әлі де жеткіліксіз, сондықтан да
ЕБҚ-сы бар тұлғаларды жоғары оқу орнындағы инклюзивті ортаға енгізу
механизмін жетілдіру қажет. Бүгінгі күні жоғары білімнің ЕБҚ-сы барлар үшін
қолжетімділігі төмен (егер мектепте 3 388 мың мүгедек бала оқыса,223
колледжде - 2 522, жоғары оқу орнында - 1 054).224
Жоғары оқу орындарында инклюзивті білім беру үшін қажетті жағдай жасау
жұмыстарын жандандыру керек. БҒДМБ-ға сәйкес 2017 ж. жоғары оқу
орындарында ЕБҚ-сы бар студенттер үшін кедергісіз және тең жағдайда білім
алатын жастар үлесін 15%-ға жеткізу міндеті қойылған. Бүгінгі күні қазақстандық
жоғары оқу орындары толық көлемде инклюзивті білім беруге дайын емес.
Негізінен материалдық көмек (тамақтануға талон беру, таситын арнайы таксиинватакси және т.б.) қана көрсетіледі. Жоғары оқу орнына түсер кезде және
оқығанда (жолсеріктер, сурдоаудармашылар және басқа да көмекшілердің
болмауы, түсу емтихандарды мен бітіру емтихандары кездерінде қосымша уақыт
қарастырылмаған және т.б.). ЖОО-ға кедергісіз кіруге арналған (арнайы лифттер,
санитарлық бөлмелер, пандустар және т.б.) инфрақұрылымдар жеткіліксіз.
Көптеген университеттерде ЕБҚ-сы бар студенттерге көмек көрсететін орталықтар
жұмыс істеу керек.
Инклюзивті ортада жұмыс істейтін ЕБҚ-сы бар студенттер мен ОПҚ-ларға көмек
көрсету орталықтары жүйелі болуы керек және меншік нысанына қарамастан
барлық ЖОО-да жүргізілуі қажет. Мүмкіндігі шектеулі студенттерге қолдау
көрсету орталықтарын құру қажет. ЕБҚ-сы бар студенттер сапалы білім алып,
еңбек нарығында бәсекеге қабілетті болып, өздерін тұлға ретінде танытса алуы
үшін ЖОО-дағы инклюзияға нұсқаулықтар әзірлеп және оның практикалық жүзеге
асуына кепілдемелер дайындау қажет.225 Мұндай жұмыс Назарбаев Университеті
мен Абай атындағы Қазақтың Ұлттық Педагогикалық Университетінде
жүргізілуде.
Орталықтар ЖОО-да ЕБҚ-сы бар тұлғаларға оқу үшін кедергісіз қолжетімділік
бар екендігін тексеруі қажет. Оларға ЕБҚ-сы бар студенттер білім алуы үшін
қажетті материалдық-техникалық және білім беру процесіне қажетті жабдықтар,
оның ішінде: зертханалық сабақтарға қажетті оқу кабинеттері, кітапхана, спорт,
оқыту мен тәрбиелеуге керекті құралдар. Сондай-ақ, емханалармен
келісімшарттар бойынша жұмыстар жүргізілуі қажет; ақпараттық жүйелерге,
Толығырақ 2.1. тарау тармақшасында.
ҰБДҚ
224
ҚР ҰЭМ СК
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ақпараттық телекоммуникацияларға қолжетімділік ЕБҚ-сы бар студенттерге
ыңғайланған жатақханадағы орындарды дайындау қажет. Орталықтардың
құзырына кіретін сұрақ ЖОО-дағы мамандар әлеуеті (ОПҚ - құрамын инклюзивті
білім беруді жүзеге асыру жағдайында олардың біліктілігін жетілдіру, ЖОО-да
мүгедектігі бар адамдарды сүйемелдейтін адамдардың штатта болуын тексеру:
педагог-психолог, арнайы педагог, әлеуметтік педагог, т.б.) және бейімделген оқу
бағдарламалармен қамтамасыз ету. Мұндай орталықтар ұйымдарға әлеуметтік
мәдени толерантты орта құру мақсатында білім алушы мүгедектерге волонтерлік
көмек, әлеуметтік-психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу (әлеуметтену,
бейімдеу), тренингтер, конкурстар, әлеуметтік жобалар қызметін атқарады.
ЕБҚ-сы бар талапкерлерді кәсіби бағдарлау жұмысы кезінде, олардың
ата-аналарымен және заңды өкілдерімен, сонымен қатар жұмысқа орналастыру,
жұмыстарын ұйымдастыру кезінде бұл орталықтар қызметі өте маңызды.
ЕБҚ-сы бар тұлғалардың басқа студенттермен тең бәсекеге қабілетті білім
алуына көмек көрсету аясында университеттерді қолдау үшін волонтерлік
орталықтар ашыла бастады. 2015 ж. бастап ЖОО-да біртіндеп орталықтар ашыла
бастады, олардың үйлестірушілері мүгедек студенттерге арнайы қолдау
көрсетеді. (Абай атындағы Қазақтың Ұлттық педагогикалық Университеті,
Әл-Фараби атындағы Қазақтың Ұлттық Университеті, Дулати атындағы Тараз
Мемлекеттік Университеті, Алматы Менеджмент Университеті және т.б.).226
ЖОО-лар инклюзивті білім беру мамандарын дайындауда. Қазақстанда
5В010500 - «Дефектология» (бакалавриат) мамандығы бойынша 17 жоғары оқу
орны 9 бағытта кадр дайындайды: «Олигофренпедагог, көмекші мектептің
бастауыш, орта, жоғары сыныбының мұғалімі»; «Сурдопедагог есту қабілеті
бұзылған балаларға арналған мектептің бастауыш сынып мұғалімі, есту қызметі
бойынша мұғалім»; «Мектепке дейінгі және мектеп мекемесінің логопеді»;
«Тифлопедагог, көру қабілеті нашар балаларға арналған мектептің бастауыш
сынып мұғалімі», «Жалпы білім беретін мектептегі коррекциялық оқыту
мұғалімі», «Ақыл-ойы зақымдалған балаларға арналған арнайы мектепке дейінгі
мекеме мұғалімі», «Есту қабілеті бұзылған арнайы мектепке дейінгі мекеме
мұғалімі», «Көру қабілеті бұзылған арнайы мектепке дейінгі мекеме мұғалімі»,
«Ерте араласу маманы», Магистратура бағдарламасы бойынша: «6М010500 Дефектология» - 2 ЖОО-да, докторантура «6Д010500 - Дефектология»
мамандығы - 1 ЖОО-да бар.

226

https://www.zakon.kz/4917649-kak-realizuyutsya-prava-lyudey-s.html

Білім жүйесінің инклюзивтілігі

281

Атқарылып жатқан іс-шараларға қарамастан білім беру мекемелерінде
дефектолог-мұғалімдер әлі де тапшы. Арнайы педагогтер дайындауға
мемлекеттік тапсырыс 2017 ж. 1,62 есеге көбейіп, грант саны 470-ке жетті, оның
425-і - күндізгі, ал сырттай бөлімге 45 орын (2016 ж. - 290 орын). Сонымен қатар,
магистратураға 30 грант және PhD докторантураға 5 орын берілді. Айта кету керек,
«ҚР-дың жоғары және жоғарыдан кейінгі білім беру жіктеу ішінде»
«Дефектология» мамандығы әлемдік жалпыға түсінікті педагогикалық термин
ретінде «Арнайы білім немесе арнайы педагогикаға» ауыстырылды. Бұл әлемдегі
білім беруді гуманистік бағдарға сәйкестендіру мақсатында, адамды кемсітетін
белгінің болмауы тиіс деген бағытта енгізіліп отыр.
2016 жылдан бастап бүкіл ЖОО-ның барлық педагогикалық мамандықтарына
«Инклюзивті білім беру» міндетті пәні енгізілді. Бұл пәннің көлемі - 2 кредит,
теориялық оқыту кезеңінің 1,6%-ын құрайды.227 Бұл көлем инклюзивті білім беру
саласы бойынша базалық білім алуға ғана жеткілікті, бірақ ЕБҚ-сы бар балаларды
оқуға қажетті әдіс-тәсілдерді меңгеруге оқыту әдістемесі бойынша практикалық
дағды алуға жеткіліксіз. Салыстыру үшін, Германияда мұғалімдерді инклюзивті
білім беруге бағыттап оқытуға дайындыққа шамамен бағдарламаның 5%-дық
көлемі беріледі.
Инклюзивті жағдайда жұмыс істеуге дайын педагогтерді сапалы дайындап
шығу үшін еңбек нарығын ескере отырып, білім беру бағдарламасының
мазмұнын жаңарту қажет: ЕБҚ-сы бар балалардың әртүрлі санаттарымен жұмыс
істеуге кәсіби дайындау, ППТК, ПМПК, РО жағдайларындағы жұмыс жалпы оқу
орындарында инклюзивті және т.б. ЖОО-да, колледждерде пәндерді оқыту
әдістемелерін жетілдіру, практикалық сабақ сандарын көбейту қажет.
Педагогикалық ЖОО-лар тьюторларға (ассистент-педагогтерге) мұқтаж еңбек
нарығына ыңғайлануы керек. Әлемдік тәжірибеге сәйкес тьютор педагогикалық
білімі бар, білікті маман болуы тиіс. Ол басқа мұғаліммен бірге ЕБҚ-сы бар балалар
оқитын сыныпта бірге қызмет атқарып, ЕБҚ-сы барларға көбірек назар аударуы
қажет. Әлемнің үздік тәжірибесін пайдалана отырып, тьюторларға қойылатын
талаптар мен біліктілік сипаттамаларын заңнамалық түрде бекіту қажет.

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі мамандықтар бойынша типтік оқу жоспарларын бекіту
туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің м.а. 2013 жылғы 16 тамыздағы № 343 бұйрығы.
227
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3.1.6-КІРІСТІРМЕ
Шет елдердегі тьюторлар қызметі
Ұлыбританияда мектепке дейінгі және орта білім беру мекемелерінде арнайы білім беруге
қолдау көрсететін (SENCO) орталықтың үйлестірушілері стратегиялық (арнайы білім беру
саясатын жүзеге асыру) қызметті, сонымен қатар жедел (күнделікті оқуда процесін реттеу)
қызметін де атқарады.
Сербияда - қажет болған жағдайда ассистент-педагогтер жұмысқа тартылады, олар
балаларға мектептік міндеттерді орындауға көмек көрсетеді (сабаққа қатысу, үй тапсырмасын
орындау, т.б.) олардың мектептің іс-шараларына қатысуын ынталандырады, тілдік қолдау
көрсетеді, әлеуметтенуге көмектеседі.
АҚШ-та арнайы педагог әдеттегі педагогпен бір сыныпта бірлесіп оқыту практикасы таралған.
Олар мұғалімдерге бағдарламаларды әр ЕБҚ-сы бар балаға бейімдеуге көмектеседі. Арнайы
педагогтің мәртебесі «жоғары білікті» болуы тиіс. Арнайы мұғалім-көмекшілері ЖОО-дағы
оқудан басқа (кемінде 300 сағат көлемінде/12 кредит) екі жылдық курстан өтіп, арнайы біліктілік
(60 кредиттен аз емес) санатын алады.
Швеция мен Германияда арнайы педагог пен ассистент бірге сабақ өткізеді, жаппай мектеп
мұғалімдеріне мобильді және консультациялық көмек көрсетеді, барлық оқушылармен,
сондай-ақ жеке оқушылармен де жұмыс істейді.228

ЕБҚ-сы бар балалармен жұмыс істеуге тьюторлардың қажеттігі туралы
әлеуметтік жобалар әзірленуде. 2017 ж. Исаак Мустопуло өзінің пікірлестерімен
бірге «Индиго» деп аталатын жобаны жасады, онда тьютордың рөлі көрсетіледі.
«Егер балаға бір нәрсе түсініксіз болса, онда тьютор оның түсінуіне көмектесіп,
қарапайым тілмен түсіндіруі тиіс», - дейді жас ғалым, астрофизик, жоба авторы
Исаак Мустопуло. Тьютор қамқорлығындағы балаларға сыныптастарымен тіл
табысуға үйретуі қажет. Тьютор өзінің мысалында оған көрсетіп, дәл сол сияқты
бала, студент, оқушы болып ойнап, бірге сөйлесіп қарым-қатынас жасауы
қажет.229

228

National Coordinating Center. Think College. http://www.thinkcollege.net/about-us/think-college-grantprojects/national-coordinating-center. Germany – ANED Country Profile. Academic Network of European
Disability experts. April 2009. http://www.disability-europe.net/downloads/395-germany-aned-country-profile.
Sweden. European Commission.
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Sweden:Special_Education_Needs_Provision
_within_Mainstream_Education. Monitoring Framework for Inclusive Education in Serbia, 2014.
http://socijalnoukljucivanje.gov.rs/wp-content/uploads/2014/11/Okvir-za-pracenje-inkluzivnog-obrazovanja-uSrbiji-eng.pdf
229
2017 жылы 18 шілдеде EXPO-2017 алаңында «Өзгертуді қабылдау» жобасы аясында «Тұрақты
даму үшін білім және инновация» тақырыптық сессия өтті. Аталған іс-шара Женевадағы БҰҰ өкілдігінің
бас директорының бастамасы бойынша және стандарттау жөніндегі Халықаралық (ISO) ұйымымен,
стандарттау және сертификаттау институтымен, БҰҰ Балалар қоры (ЮНИСЕФ), Женева
университетімен (ЮНИГЕ) және т. б. өкілдермен бірлесе отырып әзірленген. Іс-шара хедлайнері Тараз қаласындағы 15 жасар мектеп оқушысы Исаак Мустопуло. ЕБҚ-сы бар балалардың жолында
туындайтын қиындықтармен кездесу барысында, Исаак пікірлестерімен бірлесе «Индиго» жобасын
әзірледі. Жоба мақсаты - ЕБҚ-сы бар балалармен жұмыс істеу үшін педагогикалық жоғарғы оқу
орындарындағы түлектер арасынан тьюторларды іріктеп алу.
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3.1.7-КІРІСТІРМЕ
Исаак Мустопулоның өзінің пікірлестерімен бірге
тьютор туралы жасаған «Индиго» жобасы

Дереккөз: https://bnews.kz/

Қоғамның инклюзия туралы дұрыс көзқарас қалыптастыру үшін, өзара қолдау
мен көмек алу үшін ақпараттық-түсіндіру жұмыстары жүргізілуде. ҚР-да
инклюзивті білім беруді дамыту жұмысы басталғаннан бері инклюзивті білім беру
туралы әртүрлі (инклюзивті білім беруді жиі дұрыс емес өте тар мағынада түсіну)
көзқарас қалыптасты. БҒДМБ-ны медиялық қолдау шеңберіндегі білім берудің
басым бағыттары қаралды, соның ішінде инклюзивті беру бағытында да бар.
2017 ж. жаңалықтар дайджесті (мысалы, «Инклюзивті білім беру», «Шағын
жинақты мектеп» тақырыптарында) дайындалды. Баспа беттерінде мақалалар,
интернет-ресурстарында жарияланды. Сонымен қатар ресми аккаунттар мен
әлеуметтік желілерде әртүрлі мақалалар, сан алуан платформаларда, танымал
блогтарда осы бағыттағы жұмыстарды түсіндіру жұмыстары жүргізілді. 2017 ж.
ҚР-дағы «Инклюзивті білім берудің бірыңғай мониторинг шеңбері» ҚР БҒМ
тапсырмасы бойынша «АТО» АҚ жүзеге асыру шеңберінде, Назарбаев
Университетінде және Ш.Уалиханов атындағы Көкшетау Мемлекеттік
университетінің диалог алаңдарында, сонымен қатар ҚР-да «Инклюзивті және
арнайы білімді дамыту перспективасы» (Қарағанды қ.) педагогикалық тамыз
кеңесінде бірнеше рет таныстырылды.
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3.1.7-СУРЕТ
«Инклюзивті білім берудің бірыңғай мониторинг шеңбері»
жобасының таныстырылымы

Қазақстанда қоғамымызда инклюзивті білім беруді дамытуға шақыратын
ұрпақ өсіп келеді. Бұның нақты мысалы - Назарбаев университетінің
студенттерінің бастамасымен құрылған «Education for All» орталығының жұмысы.
Олар үшін университет кампусында қолайлы жағдай жасалған, ең үздік
мектептерге түсуге ақысыз дайындық ұйымдастырылған, шығармашылықпен,
спортпен айналысуға мүмкіндік жасалған. Сабақтар аптасына үш рет өткізіледі,
университет студенттері математиканы, ағылшын тілін, IELTS-ты, TOEFL-ды
волонтерлік негізінде оқытып, НЗМ-не түсуге көмектеседі. Ш.Уалиханов атындағы
Көкшетау мемлекеттік университетінің студенттерінен құрылған «Феникс»
еріктілер тобы кіші және жеткіншек мектеп жасындағы балалармен әртүрлі
іс-шаралар ұйымдастырып, оларда инклюзивті мәдениет қалыптастыруға
бағыттауда.
Әлеуметтік кафелердің ашылуы, онда әртүрлі ерекшеліктері бар адамдардың
жұмыс істей алуы, инклюзивті қоғамды дамыту бағытындағы алғашқы
қадамдардың бірі болып табылады. 2015 ж. Сорос-Қазақстан қорының
қаржылық көмегімен «Психоаналитикалық ассоциация» ҚБ «Training Cafe» ашты,
онда менталдық денсаулығында ауытқушылықтары бар Алматы қаласындағы
психоневрологиялық интернат-үйінің жастары жұмыс істейді. Мұндай
дәмханаларда ЕБҚ-сы бар адамдар толыққанды жұмысқа орналасады, олар
қоғамда бұдан былай оқшауланбайтын болады. Кафе үшінші жыл жұмыс істейді
және бұл мүгедектігі бар адамдарға қоғамда бейімделу мен араласуының
көрнекті мысалы бола алады.
2017 ж. Назарбаев Университеті студенттерінің бастамасымен әлеуметтік
дәмхана ашылды. Бұл жобада ЕӨШ қамқорлығындағы 102 адам бар.
Бұл жобаға Медициналық психикалық денсаулық орталығы, олардың
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ата-аналары,
достары,
психолог
және
педиаторлар,
Назарбаев
Университетінің студенттері және кәсіби мейрамхана бизнесінің мамандары
атсалысты. Бұл жоба шеңберінде «Kunde» тренингтік орталығы құрылды, онда
оларды қарапайым дағдылар: тамақ дайындау, ыдыс-аяқ жууды, содан соң
нан пісіру, тапсырыс қабылдау сияқты дағдыларды күрделі қалыптастырады.
«Kunde»-ге жұмысқа тұрардан бұрын Астана қаласындағы психикалық денсаулық
орталығына есепке тұрып, сонымен қатар әлеуметтік бейімдеу орталығында
еңбек терапиясы мен дайындықтан өтуі қажет. Еңбек терапиясы оның
диагнозына байланысты екі айдан жарты жылға дейінгі уақытты алады, содан
кейін психологтер, дәрігерлер және ата-аналар/қамқоршылардан құрылған топ
ЕБҚ-сы бар адамдарға сай келетін жұмысқа жіберу туралы шешім шығарады.
ЕБҚ-сы бар жастарды әлеуметтік ортаға жақсылап бейімдеу мен еңбек
нарығына қосу - әлі күнге дейін мемлекеттің басты міндеттерінің бірі. Азаматтық
қоғамды дамыту ассоциациясы жүргізген сауалнамаға қарағанда 2017 ж.
Қазақстанда 630 мыңға жуық мүгедектер тіркелген. Олардың 43 мыңы Алматыда
тұрады, 3,5 мыңы ғана жұмыс істейді, ал 25 мыңы еңбекке жарамды жастағы
жоғары білімді, кәсіби білікті адамдар, бірақ жұмысқа орналаса алмайды. Бұның
бәрі ел экономикасына кері әсерін тигізеді. Дүниежүзілік банк пен Дүниежүзілік
денсаулық сақтау ұйымының баяндамасында ЭЫДҰ елдеріндегі 2014-15 жж.
қаржылық шығынды зерттеу нәтижесі жарияланды. Бұнда мәселе
пайдаланылмай отырған жұмыс күші туралы болып отыр, әр жыл сайын шығын
ЖІӨ-нің 5-10%-на жетуі мүмкін.
Инклюзивті білім беруді жүзеге асыру елдің экономикалық дамуына
айтарлықтай әсер етеді. ЮНЕСКО-ның 2009 ж. зерттеулерінің нәтижесі
бойынша
Еуропа
мен
Орталық
Азиядағы
халықтың
жұмысқа
жарамсыздығынан келетін шығын әлемдік ЖІӨ-нің шамамен 35,6%-ын
құрайды.230 Канадада өткізілген зерттеу нәтижелері: егер мүмкіндігі шектеулі
тұлға еңбек нарығының мүшесі болмаса, өндірістік шығынның мөлшері ЖІӨ-нің
7,7%-ына ($55,8 млрд) жетеді. Дүниежүзілік банк мүгедектік салдарынан
жоғалтылған қаржы мөлшері $1,4 - 1,9 млрд аралығын құрайтындығын
көрсетеді.231 Бұның барлығы Қазақстандағы инклюзивті мәдениет, инклюзивті
бизнес, барлық деңгейдегі инклюзивті білім беруді, соның ішінде ТжКБ мен
ЖОО-да дамыту қажеттігін айшықтайды.

Инклюзивтік білімге қатысты саясаттың негізгі бағыттары. ЮНЕСКО, 2009.
http://unesdoc.unesco.org/images/0017/001778/177849r.pdf
231
World Bank, Cited in Richler, D, UNESCO , EFA monitoring report - commissioned study ‘Quality Education for
Persons with Disabilities’, 2005
230
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3.2. Жоғары білім беруді
интернационалдау

Интернационалдау жоғары білім беру провайдерлерінің негізгі бағыттарының
тізімінде тұр. Интернационалдау жоғары білімді ұлттық деңгейде тұрақты
дамытуға, демек, бәсекеге қабілетті адами капиталды қалыптастыруға
жәрдемдеседі. Интернационалдау ЖОО-лардың басты стратегиялық бағыты
болып қала беруіне қарамастан, жоғары білім беру саласындағы көптеген
стейкхолдерлер бұл феномен туралы әлі де көмескі түсінікке ие. Олардың
әрқайсысы бұл ұғымды өзінше түсінеді, кеңінен тараған пікір бойынша
интернационалдау бұл шетелдік студенттерді тарту ғана.232
Интернационалдау - халықаралық, мәдениаралық және жаһандық
перспективаларды жоғары білім беру жүйесіне кіріктіру процесі, осылайша,
білімнің және зерттеудің сапасын жетілдіру жолы болып табылады.233
Бұл процесс студенттер мен ПОҚ ұтқырлығын (кіріс/шығыс), бірлескен білім беру
бағдарламаларын/дипломдарды әзірлеуді, бұқаралық ашық онлайн-курстарды
(MOOCs), бірлескен зерттеу жобаларын қамтиды.234 Интернационалдау жоғары
білімнің қолжетімділігін, инновациялығын арттырады, халықаралық стандарттардың
пайда болуын қамтамасыз етеді, халықаралық ынтымақтастықты кеңейтеді және
нығайтады.
QS WUR235 университеттердің халықаралық рейтингіндегі көшбасшы
ЖОО-ларында интернационалдау қызметі көптеген даму бағыттарын
қамтиды - ЖОО-ның стратегиялық даму жоспарын әзірлеуден бастап қашықтан
оқытуға дейін (3.2.1-сурет).
3.2.1-СУРЕТ
Интернационалданған ЖОО-ның стратегиялық даму бағыттарының моделі

Дереккөз: The Internationalisation of Higher Education Whitepaper

232

https://www.jobs.ac.uk/media/pdf/careers/resources/the-internationalisation-of-higher-education-whitepaper.pdf
Hans de Wit, http://www.erasmusplus.kz/index.php/en/component/content/article/14-sample-data-articles/161-faqrus
234
http://www.universityworldnews.com/article.php?story=2013052818005080
235
МИТ, Стэнфорд, Гарвард университеттері, Калифорния технологиялық институт, Кембридж университеті.
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Жоғары білім беруді интернационалдандыру жергілікті (ЖОО) және ұлттық
(мемлекет) ауқымында оң ықпал етеді. Жоғары білім беруді
интернационалданудың арқасында, шетелдік студенттердің саны артып жатыр,
ал олар, өз кезегінде, елдің ЖІӨ-сін арттырады және жаңа жұмыс орындарының
ашылуына жәрдемдеседі. Осылайша АҚШ-та шетелдік студенттер 2016-2017
академиялық жылы $36,9 млрд әкелді және АҚШ экономикасында
450 мыңнан астам жұмыс орнын ашты.236 Францияда 300 мың шетелдік студент
ел экономикасына бір жылда $2 млрд кіріс әкелді. Сонымен қатар, шетелдік
студенттердің 41%-ы елде болған уақытта жұмыс істейді, осылайша, өздері сирек
пайдаланатын денсаулық сақтау саласына және зейнетақы қорларына қосымша
үлес қосады.237
Шетелдік студенттерді тарту сонымен бірге елдің халықаралық аренадағы
тартымдылығын арттыратын тетік болып табылады, нәтижесінде туристтер
көбейеді. Осылайша Францияда шетелдік студенттердің 90%-ы Францияны өмір
сүру, саяхаттау және оқу үшін ұсынады екен. Сауалнамаға қатысқан
респонденттердің 85%-ы келешекте турист ретінде елге қайтіп келуге ниет
білдірді.238
Халықаралық нарықтың өзгермелі жағдайында тиімді жұмыс істей алатын
кадрларды даярлау жоғары білім беруді интернационалдаудың тағы бір ұзақ
мерзімді әсері десе болады. Біріккен Корольдіктің Халықаралық жоғары білім
бөлімі зерттеуінің нәтижелері бойынша, студенттердің академиялық ұтқырлық
бағдарламаларына қатысуы олардың шетелде жұмысқа орналасу мүмкіндіктерін
15-20%-ға арттырады.239
2016-2019 жж. арналған БҒДМБ Болон процесінің қағидаттарына сәйкес жоғары
білім беру жүйесі мазмұнының және құрылымының қажеттілігін айрықша
атады. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-ның интернационалдандыру саласындағы
негізгі қадамдары студенттердің академиялық ұтқырлығын дамыту, соның ішінде
шетелдік студенттерді тарту, «Болашақ» халықаралық стипендиясын дамыту,
ағылшын тілін меңгеру деңгейін жетілдіру, жаңа білім беру бағдарламаларын
ағылшын тілінде әзірлеу, қос дипломдық білім беруді дамыту, қазақстандық
ЖОО-лардың шетелдегі беделін арттыру.
Интернационалдау мемлекеттік саясатының негізгі бағыты студенттердің
академиялық ұтқырлығы болып табылады. 2017 ж. ЖОО-лар шетелге оқуға
236

https://www.iie.org/en/Research-and-Insights/Open-Doors/Data/Economic-Impact-of-InternationalStudents
237
http://thepienews.com/news/international-students-contribute-e1-6bn-french-economy/
238
https://thepienews.com/news/international-students-contribute-e1-6bn-french-economy
239
http://eprints.lse.ac.uk/19383/1/Studying_Abroad_and_the_Effect_on_International_Labor_Market_Mobilit
y_Evidence_from_the_Introduction_of_Erasmus.pdf

Жоғары білім беруді интернационалдау

289

барлығы 2 495 студентті жіберді, бұл 2016 ж. көрсеткіштен 2,6 есе артық.
Бұл көрсеткіш ҚР 2012-2020 жж. арналған Академиялық ұтқырлық стратегиясының
«Сыртқы ұтқырлықтың сапасын қамтамасыз ету» міндетін іске асыруды
қамтамасыз етеді: ЖБЕК елдеріне бір жылдық мерзімге баратын студенттер
контингентінің жылдық өсімі байқалды, 50%-ға.240 Алайда, бұл 2017 ж.
студенттердің жалпы санынан едәуір шамалы үлесі болып табылады - небәрі 0,5%.
2017 ж. 1 763 адам шетелге бюджеттен тыс қаражат есебінен жіберілді (71%),
мемлекет қалған 732 адамды қаржыландырды (29%). Қаржыландырумен
мәселе шығыс академиялық ұтқырлық бойынша білім алатын студенттер
аз үлесінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Бұл проблема Қазақстанға
ғана тән емес. BusinessBecause талдау компаниясының деректеріне сәйкес,
МВА-ға үміткерлердің 90%-ы шетелде білім алу мүмкіндігін қарастырады.
Бұл кезекте, респонденттердің 60% астамы МВА-ды қаржылық көмексіз ала
алмайтынын айтты.241 Осылайша, ЖОО-ларға студенттердің академиялық
ұтқырлығын ынталандыру, мемлекеттік бюджетке тәуелді болмау үшін
қаржыландыру көздерін әртараптандыру керек.
2017 ж. студенттердің көпшілігі (73,3%) Еуропа елдерінде білім алуды қалады,
24,1%-ы ТМД және Азия елдерін таңдады. Студенттердің тек 2,6%-ы ғана АҚШ-қа
оқуға кетті. Америкалық ЖОО-ларда оқу қазақстандық ЖОО-дағы академиялық
семестрдің құнымен салыстыруға келмейді, сондықтан студенттерді АҚШ-қа
жолдау мүмкіндігі айтарлықтай шектеулі.
3.2.2-СУРЕТ
ЖОО студенттерінің елдер бойынша академиялық ұтқырлық
шеңберінде бөлінісі, 2017 ж., адам
602
64

1 829

Дереккөз: Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы
ҚР-да академиялық ұтқырлықты дамыту стратегиясы, 2012 http://enickazakhstan.kz/images/doc/akadem_mobilnost/strategia-acad-mob-2020.pdf
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https://www.studyinternational.com/news/funding-studies-mba-loans-help-international-students/
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Әлемде үздік мамандар үшін қызу бәсеке жүріп жатыр. Университеттер, білім
беру консорциумдары және тұтас елдер бүгін бар күшімен халықаралық
студенттерді тартуға тырысады. Таланттар үшін күрес білім беру ұйымдарының
қарқынды әртараптануына әкеледі. 2000-шы жылдардың басында
университеттердің халықаралық рейтингтерінің (QS, ARWU, THE) пайда болуы
әртүрлі елдердің ЖОО-ларын бір-бірімен салыстыруға мүмкіндік берді,
осылайша, жаһандық бәсекелестіктің жаңа дәуірі басталды.242 Қызықты факт:
2000 және 2017 жж. аралығында химия, медицина және физика бойынша Нобель
сыйлығының жеңімпаздары болған американдықтардың 39%-ы иммигранттар
болып табылады.243
Соңғы 40 жылда әлемде шетелдік студенттердің саны 8 есе артты.244 Әлемнің ірі
державалары шетелдік студенттерді тарту саласында арнайы стратегияларды
әзірлейді. Мұндай студенттер жұмыс орындарын қолдауға қатысты
экономикалық дамумен және елге қаражат ағынын қамтамасыз етумен (оқу
ақысына және елде тұруға жұмсалатын шығындар) қатар, жоғары білімнің елдегі
мәртебесін, және жалпы алғанда, мемлекеттің беделін арттыруға оң әсер етеді.
Сонымен қатар, шетелдік студенттер қабылдаушы елдің студенттеріне де оң
ықпал етеді. Шотландия университеттерінің зерттеуі (Universities Scotland)
шетелдік университеттердің жоғары санымен университеттердің түлектері
жаһандық көріністі, түсінікті және мәдени саналуандықты құрметтеуді, сондай-ақ
жақсы тілдік дағдыларды көрсете алатынын растады.245 Бұл «жұмсақ» дағдылар
(soft skills) халықаралық еңбек нарығында жоғары бағаланады.
Әлемнің түкпір-түкпіріндегі елдер шетелдік студенттерді тарту бойынша өршіл
міндеттерді қояды. Ирландияның «Irish Educated. Globally Connected» жаңа
стратегиясы шетелдік студенттердің санын 2020 ж. дейін 15% дейін арттыру
мақсатын қойды (2016 ж. - 8,8%). Германия 2020 ж. қарай 350 мың шетелдік
студентті тартудың ұзақ мерзімді мақсатына жоспарлаған мерзімнен үш жыл
ертерек қол жеткізді.246 DAAD Германия академиялық алмасу қызметінің соңғы
статистикалық деректері бойынша, 2016 оқу жылында шетелдік студенттердің
саны 358 895 студентке дейін жетті.247 Малайзия 2020 ж. дейін кем дегенде
200 мың шетелдік студентті тарту мақсатын қойды (2017 ж. - 90 мың). 2017 ж.
мамырда Ресей «Білім экспорты» басымды жобаға бастамашылық етті, соның
«АТО» АҚ Білім берудің халықаралық жаңалықтарына шолу. №27 шығарылым
https://www.forbes.com/sites/stuartanderson/2017/10/08/immigrants-keep-winning-nobelprizes/#1a82f08a117b.
244
J.A. Douglass, R. Edelstein: The Global Market for International Students: American Perspectives, 2015
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http://www.foreignstudents.com/student-news/cultural-importance-international-students-scotland/10606
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http://thepienews.com/news/ireland-sets-e2bn-goal-for-international-education-industry-by-2020/
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https://thepienews.com/news/germany-surpasses-international-student-target-three-years-early/
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нәтижесінде шетелдік студенттердің саны 2025 ж. қарай 220 мыңнан 710 мыңға
дейін артуы тиіс.
Қазақстанда шетелдік студенттердің үлесін арттыру 2016-2019 жж. арналған
БҒДМБ және ҚР 2018-2022 жж. арналған Ұлттық экспорттық стратегияның
стратегиялық бағыты болып табылады.248 2017 ж. Қазақстан ЖОО-ларында
шетелдік студенттердің саны 13 898 адамды немесе 2,8%-ды құрады (3.2.3-сурет).
БҒДМБ 2017 ж. қарай жалпы контингенттен шетелдік студенттердің 3% үлесіне қол
жеткізу мақсаты белгіленді. Көрсеткішке қол жеткізілді деп айтуға болады,
дегенмен ол әлі де аздық етеді. 2016 ж. салыстырғанда, шетелдік студенттердің
саны небәрі 8,3%-ға ғана артты. Салыстыру үшін: АҚШ-та шетелдік студенттердің
үлесі 24%-ды, ЭЫДҰ елдерінде 9-10%-ды, Ресейде 5%-ды құрайды.
3.2.3-СУРЕТ
Шетелдік студенттердің саны және олардың студенттердің жалпы санынан үлесі
496 209

477 074

2,8%
%

2,7%

12 837

13 898

2016

2017
Барлығы

Шетелдік студенттер

Дереккөз: Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы

Қазақстандық ЖОО-лары білім алатын шетелдік студенттердің көп бөлігі
(7 828 адам) ТМД елдерінен келеді. Бұндай бөлініс себептерінің ішінде
географиялық жақындықты, экономикалық тығыз байланысты, табыс табу
мүмкіндігін және оқу тілін атауға болады. Өзбекстаннан келгендерден кейін
шетелдік студенттердің саны бойынша екінші орынды Үндістан азаматтары алады
(2 425 адам).249 Олардың ҚР ЖОО-ларында білім алуының негізгі себептері ұлттық
медициналық ЖОО-ларға түсудің қиын әрі қымбат болуы, сондай-ақ
медициналық кадрларды салыстырмалы тұрғыдан жақсы даярлау деңгейі болып
табылады (3.2.4-сурет).

248
249
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3.2.4-СУРЕТ
Шетелдік студенттердің келу елдері бойынша бөлінісі, 2017 ж., %
8%
8%
Басқа
39%
14%

ТМД
Қытай
Ауғанстан
Моңғолия

31%

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Шетелдік студенттердің көп санын тарту үшін қазақстандық ЖОО-лар жүйелі
жұмыс жасайды. Сауалнамаға қатысқан ЖОО-лардың 90-нан 80-інде шетелдік
студенттерді қолдау бойынша құрылымдық бөлімшелер - халықаралық
қатынастар департаменттері/басқармалары/бөлімдері, академиялық ұтқырлық
және халықаралық білім беру бағдарламалары орталықтары, шетелдік
студенттермен жұмыс жөніндегі бөлімдер, тіркеуші кеңселер және т.б. әрекет
етеді. ЖОО-лар 80%-ының (72 ЖОО) сайттарында шетелдік студенттерге арналған
бөлімдер бар. Бұл бөлімдердің көмегімен шетелдік студенттер бағдарламалар
бойынша қажетті ақпаратты және құжаттарды дайындау бойынша ілеспе
талаптарды және т.б. таба алады (http://www.enu.kz/ru/sotrudnichestvo/inostrannymstudentam/; http://kgu.kz/priem-inostrannyh-grazdan; http://foreign.kaznu.kz/ru). 61 ЖОО-да
шетелдік студенттердің бейімделуіне жәрдемдесетін студенттік ұйымдар да бар,
мысалы, С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина университетінде KaISA
(Kazakh International Students Association), Шығыс Қазақстан мемлекеттік
техникалық университетте Студенттер альянсі, М. Х. Дулати атындағы Тараз
мемлекеттік университетінде «Достық» Жастар студенттік ұйымы және т.б.
3.2.1-КІРІСТІРМЕ
Шетелдік ЖОО-ларда шетелдік студенттерді тарту тәсілдері
Әлеуметтік медиа және жаңа технологиялар шетелдік студенттерді тартудың тиімді
тәсілдерінің бірі болып табылады.
Жоғары академиялық үлгеріммен және қаржылық ресурстармен талапкерлердің 59%-ы
университеттерді іздеу үшін смартфондарды, 31%-ы планшет пайдаланады.
Дереккөз: Дүниежүзілік білім қызметі (World Education Services)
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Халықаралық тәжірибеде шетелдік студенттерді қолдау, бірінші кезекте, келген
елде ыңғайлы жағдай жасау арқылы іске асырылады. Студенттердің 67%-ы
ЖОО-ны таңдағанда оқу шарттарын ескеретінін еске салайық.250 Мысалы, Түркия
шетелдік студенттер оқуға баратын әлемнің топ 5 елінің қатарына кіру мақсатын
қойды. Шетелдік студенттердің санын 115 мыңнан 350 мыңға дейін үш есе
арттыру үшін Түркия Президенті Реджеп Эрдоган шетелдік студенттерге және
түлектерге мемлекет тарапынан жұмыс істеуге рұқсат беру ниетін білдірді.
Сонымен қатар, Түркияға келген шетелдік студенттер бірден медициналық
сақтандыруды ала алатын болады, бұған дейін оны үш ай күту керек болды. 251
Шетелде білім алатын қазақстандық студенттердің саны Қазақстандағы
шетелдік студенттердің санынан тез артып жатыр. ЮНЕСКО Статистика
институтының деректері бойынша 2017 ж. 89 660 қазақстандық студент шетелде
білім алды.252 Бұл қазақстандық ЖОО-лардағы шетелдік студенттердің санынан
6,5 есе артық. Жалпы алғанда, студенттердің шығыс ұтқырлығы бойынша
көшбасшы елдердің көп бөлігі шетелге оқуға кететіндерден артық шетелдік
студенттердің санын тарта алмайды. 69 895 студент (78%)253 ресейлік ЖОО-ларда
білім алады, бұл Қазақстанды Ресей ЖОО-ларындағы студенттердің саны
бойынша көшбасшы етеді. РФ-нда ресейлік білім беру қызметтерінің экспортын
дамытудың стратегиялық бағдарламасы қабылданды. Мамандар білім экспортын
дамыту үшін негізгі кедергілерді анықтау бойынша жоспарлы жұмысты өткізеді.
Ресей ЖОО-лары ҰБТ-ға дейін қазақстандық мектептерде қабылдау
комиссияларын өткізеді және түлектерді жазбаша/ауызша емтихандар негізінде
қабылдайды. Сонымен қатар, Ресей ЖОО-лары қазақстандық талапкерлерді
жеңілдетілген шарттар бойынша қабылдайды, жатақханаларда орын береді және
жекелеген жағдайларда жұмысқа орналасуға көмектеседі.
Қазақстанда шетелдік білім отандық білімге қарағанда анағұрлым беделді әрі
сапалы деген стереотип қалыптасты. Шын мәнінде, шетелде білім алу қалауы әлемдік тренд, оның өзектілігі жаһандану жағдайында жылдан жылға тек арта
береді. Мысалы, Қытайда шетелдік ЖОО-ларда білім алуға ниет білдірген
студенттер санының артуы тіркелді. Осылайша, 1978 жылдан 2016 жылға дейінгі
мерзімде Қытайдан 4,58 млн. астам студент шетелде білім алды (2016 ж. - 544,5
мың студент).254 Тек АҚШ-та ғана барлық шетелдік студенттердің үштен бір

https://www.timeshighereducation.com/news/facilities-key-students-university-choice. Тағы да
2.2-тармақшасында толығырақ.
251
https://www.dailysabah.com/education/2018/05/12/foreign-students-in-turkey-will-receive-health-insurance-workpermission-erdogan-says
252
http://today.kz/news/kazahstan/2018-05-03/765342-skolko-kazahstanskih-studentov-uchitsya-za-granitsej/
253
http://uis.unesco.org/en/uis-student-flow
254
http://news.xinhuanet.com/english/2017-12/18/c_136835296.htm
250
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бөлігі - Қытайда туылды.255 ЮНЕСКО Статистика институтының деректері
бойынша, 2017 ж. шығыс және кіріс студенттік ұтқырлықтың теріс сальдосы
709 519 адамды құрады. «Өз» студенттерін ұстап қалу мақсатымен қытайлық
билік 2017 ж. басында 2030 ж. дейін әлемдік дәрежедегі 16 жаңа университетті
құру жоспары туралы жариялады. Бұндай бастама отандық ЖОО-ларда оқу үшін
таланттарды тартуға көмектеседі. Сонымен қатар, бұл отандастарды қолдау
тенденциясы еңбек нарығында да жалғасын тапты. Қытай инновациялар
орталығына айнала бастады, ал Alibaba, Baidu және Tencent ірі технологиялық
компаниялар репатрианттарды тарту үшін жоғары еңбекақыны, мансаптық өсудің
үлкен мүмкіндіктерін және қарқындарын ұсынады. Осылайша, АҚШ-та жоғары
білім алған көптеген қытайлық IT мамандар Қытай экономикасының басты
қозғалтқыш күшіне айнала бастады. Олар Кремний алқабындағы жұмыстарын
тастап, отанына оралады, өйткені туған елі оларға өсу үшін салыстыруға келмейтін
үлкен кеңістікті және табысы жоғары жеке бизнесті ашуға мүмкіндік береді. 256
Қазақстанға елді Орталық Азияның білім беру хабына түрлендіру есебінен
жаһандану процесінің бір бөлігіне айналу керек. Елдің халықаралық
тәжірибесінде халықаралық білім беру хабтары «ақылдылардың кетуіне» тура
жауап ретінде құрылады. Бүгін хабтар мұнайлы экономикадан білім
экономикасына өту, ұлттық жоғары білімді жаңғырту, жергілікті және шетелдік
студенттерді тарту, инновацияларды дамыту, кірісті тудыру тетігі қызметін
атқарады. Осылайша, Сингапур, Малайзия, БАӘ, Гонконг, Катар, Ганада басқа
елдерге қарағанда кету көрсеткіштері анағұрлым төмен, ал студенттердің кіріс
ұтқырлығы хабтарды дамытудың арқасында 1,5-6,5 есе артты.
3.2.2-КІРІСТІРМЕ
Білім беру хабы жоғары білім беруді интернационалдаудың үшінші буыны ретінде
Генерация
Бірінші
генерация

Екінші
генерация

255
256

Басты назар
Студенттердің/ОПҚ ұтқырлығы
Студенттердің шетелдік ЖООларға білім алу үшін және ОПҚ
сабақ беру және зерттеулерді
өткізу үшін ұтқырлығы
Бағдарламалардың немесе
провайдерлердің ұтқырлығы
Студенттерді оқыту үшін білім беру
бағдарламалары мен
филиалдарының ұтқырлығы

Сипаттама
Оқу, тағылымдама, бірлескен жобаларды
өткізу және т.б. мақсатында дәреже алу
үшін бағдарлама немесе қысқа мерзімді
ұтқырлық бағдарламасы
Бағдарламалардың ұтқырлығы:
ынтымақтастық (твиннинг), қос диплом
бағдарламалары, бұқаралық ашық
онлайн-курстар

https://www.bbc.com/news/business-32969291
https://hightech.fm/2018/01/13/chinese-silicon-valley
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Үшінші
генерация

Білім беру хабтары
Елдер оқу, білім өндіру және
инновацияларды дамыту үшін
шетелдік студенттерді,
зерттеушілерді, қызметкерлерді,
білім беру бағдарламаларын, оқу
провайдерлерін, ғылыми-зерттеу
компанияларын тартады

Провайдерлердің ұтқырлығы:
филиалдарды, виртуалды
университеттерді ашу
Студенттік хаб - студенттер, білім
провайдерлері және бағдарламалары
шетелдік елге білім алу мақсатында орын
алмастырады
Таланттар хабы - студенттер,
қызметкерлер шетелге білім алу, қайта
даярлау және жұмысқа орналасу
мақсатында көшеді
Білім беру/инновациялық хаб - ғалымдар,
зерттеушілер, ЖОО-лар, ғылыми-зерттеу
институттары шетелге білім және
инновациялар өндірісі үшін орын
ауыстырады

Дереккөз: Knight (2014) Three Generations of International Academic Mobility

Бүгін халықаралық ынтымақтастық саласындағы ұлттық саясаттың назары
студенттердің академиялық ұтқырлығын дамытуға ғана аударылған. Дж. Найт
генерациялар теориясы Қазақстан жоғары білімді интернационалдау дамудың
бірінші кезеңінде тұрғанын көрсетеді (3.2.2-кірістірме). Егжей-тегжейлі
пысықталған тұжырымдамамен және ұлттық стратегиямен жоғары білім беруді
интернационалдауды дамытудың бірыңғай мемлекеттік тәсілін қалыптастыру
керек.257
1993 ж. жоғары білімнің тарихында болған маңызды кезең, бұл жылы
«Болашақ» халықаралық стипендияның негізі қаланды. Стипендияға Қазақстан
Республикасының Президенті Н. Ә. Назарбаев халықаралық аренада бәсекеге
қабілетті кадрлық әлеуетті дамыту мақсатымен бастамашылық етті. Бүгін
стипендия шеңберінде мұғалімдер мен ОПҚ оқыту 2016-2019 жж. арналған
БҒДМБ маңызды бағытына айналды.
«Болашақ» бағдарламасын іске асыру барлық кезеңінде 12 831 стипендия
бөлінді, соның ішінде студенттердің басым бөлігі Ұлыбританияда және
Ирландияда (5 671 адам), сондай-ақ АҚШ-та және Канадада (5 094 адам) білім
алды. Солтүстік Америка және Ұлыбритания Біріккен Корольдігі ЖОО-ларының
артықшылығы бұл өңірлер ЖОО-ларының халықаралық академиялық
рейтингтерде басым болуымен түсіндіріледі. Жыл сайын қалыптастырылатын
стипендияны тағайындауға ұсынылған жетекші шетелдік ЖОО-лар тізіміне сәйкес
оқудан өту үшін олар халықаралық академиялық рейтингтердің нұсқасы бойынша
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үздік 70 ЖОО қатарына кіруі тиіс.258 Мысалы, QS WUR ЖОО-лардың әлемдік
рейтингінде 2017 ж. топ-70-те Солтүстік Американың 28 ЖОО-сы (40%) және
Ұлыбритания мен Ирландияның 11 ЖОО-сы (15,7%) аталды (3.2.5- сурет).
3.2.5-СУРЕТ
«Болашақ» бағдарламасы стипендиаттарының елдер бойынша бөлінісі, 2017 ж., %

5,3%

44,2%
39,7%

6%

4,8%

Дереккөз: «ХБО» АҚ

Бағдарлама іске асырылған 24 жылда 10 мың маман даярланды. 2011 ж. бері
бакалаврларды даярлауды тоқтатуға байланысты магистратура бағдарламасы
бойынша мамандардың ең көп саны (5 027 адам) даярланды.
3.2.6-СУРЕТ
«Болашақ» бағдарламасы даярлаған мамандардың әртүрлі бағдарламалар бойынша
бөлінісі, 2017 ж., адам

5 027

Дереккөз: «ХБО» АО

2 855

1 857

136

125

Стипендиаттар әртүрлі басым бағыттар бойынша даярланады, солардың ішінде
гуманитарлық (52,6%) және инженерлік-техникалық (38,2%) мамандықтар ең
танымал
болып
табылады
(3.2.7-сурет).
Инженерлік-техникалық
мамандықтардың пайдасына қарай басымдылық мүлдем жаңа кәсіпорындарды
258

https://www.bolashak.gov.kz/ru/pretendentu/perechni/spisok-rekomenduemykh-vuzov.html
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құру және Қазақстанның шикізаттық тәуелділігін төмендету үшін ИИДМБ
шеңберінде іске асырылады.
3.2.7-СУРЕТ
«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің мамандықтар бойынша бөлінісі, 2017 ж., %
7%

2%
Гуманитарлық мамандықтар
Инженерлік-техникалық мамандықтар
53%

38%

Медициналық мамандықтар
Шығармашылық мамандықтар

Дереккөз: АО «ХБО» АҚ

«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ бағдарлама түлектерінің ары
қарай жұмыспен қамтылуына мониторинг жасайды. 2017 ж. бағдарламаның
4 632 түлегі жұмысқа орналастырылды (3.2.8-сурет). Түлектердің ең жоғары
шоғырлануы республикалық маңызы бар қалаларда тіркелді - Алматы қ. (2 150
адам, немесе 46,4%) және Астана қ. (1 316 адам, немесе 28,4%). Басқа өңірлермен
салыстырғанда, Астанада түлектердің көбірек санына қарамастан, олардың
жалпы саны 2016 ж. салыстырғанда 1,8 есе азайды.
3.2.8-СУРЕТ
«Болашақ» бағдарламасы түлектерінің өңірлер тұрғысында жұмысқа орналасуы,
2016, 2017 жж., адам
2 417/1 316
38/30
102/74
15/19

81/711

108/84
79/65
329/2199

97/61

119/127
103/100

39/35

48/50

75/91

158/140
1 503/2 150
Дереккөз: «ХБО» АҚ
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Республикалық маңызы бар қалаларда жұмыспен қамтудың жоғары үлесі
себептерінің ішінде бос жұмыс орындарының санын және орташа
еңбекақының мәнін айрықша атауға болады. ҚР ҰЭМ СК деректері бойынша,
Астана және Алматы қалаларында бос жұмыс орындарының саны 2017 ж. бос
жұмыс орындарының жалпы санынан 35,5%-ды құрады. Астанада 2016 ж.
нәтижелермен салыстырғанда бос жұмыс орындары санының 25,5%-ға төмендеуі
тіркелді, бұл астанада жұмысқа орналасқан стипендиаттар санының екі еселік
төмендеуінің себебі болуы мүмкін. Еңбекақымен жағдай да осыған ұқсас.
Өңірлерде еңбекақы Астана және Алматы қалаларындағы еңбекақыдан орташа
есеппен 1,5 есе кем.
«Халықаралық бағдарламалар орталығы» АҚ түлектердің алмастырылуын
қамтамасыз ету мақсатында «орталық-өңір» сызбасы бойынша сараланған
өңдеу тетігін енгізді. 2017 ж. бастап стипендиаттарға өңірде үш жыл жұмыс істеу
мүмкіндігі берілді. Бұл кезекте, Астана және Алматы қалаларында қалғысы келген
түлектер 2 жылға артық жұмыс істеуі тиіс. Бұл тетік мамандардың ағынын
өңірлерді дамытуға бағыттай отырып, теңдестіруге көмектеседі.
Стипендия іске асырылған жылдарда бәсекеге қабілетті кадрлардың жаңа
буыны даярланды. Түлектердің 40% астамы экономиканың нақты секторында,
20%-ы білім және ғылым саласында және 7% астамы медицина және денсаулық
сақтау салаларында жұмыс істейді. Түлектердің шамамен төрттен бір бөлігі ірі
компаниялардың және мемлекеттік ұйымдардың топ-менеджерлері болып
табылады. Мемлекеттік қызметте 523 түлек жұмыс істейді, соның ішінде
2 министр, 4 вице-министр, республикалық маңызы бар қаланың 1 әкімі, 1 облыс
әкімі, әкім облыстарының 5 орынбасары, 1 қала әкімі, 1 Төтенше және Уәкілетті
елші, Еуразиялық экономикалық комиссиясының экономика және қаржылық
саясат жөніндегі 1 министр, сондай-ақ Парламент Мәжілісінің 2 депутаты.
Тілдік дайындық жоғары білім беруді интернационалдауда шешуші рөл
атқарады. Бүгін әлемде 1,5 млрд адам ағылшын тілінде сөйлейді. Желіде ең
танымал 10 млн сайттың 52%-ы ағылшын тілінде әзірленген. SCImago рейтингі
бойынша әлемнің ең ықпалды 10 ғылыми журналы мақалаларды ағылшын
тілінде жариялайды. Халықаралық оқу ресурстарын пайдалану, халықаралық
деректер қорларына қолжетімділік және шетелде білім алуға сұраулар жақсы
тілдік дағдыларға, әдетте, ағылшын тілін меңгеру деңгейіне байланысты. Осыған
байланысты әлемде халықтың тілдік дағдыларын дамыту бойынша жаһандық
бастамалар жасалып жатыр.
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3.2.3-КІРІСТІРМЕ
Ағылшын тілін меңгеру бойынша жаһандық бастамалар
Мемлекет
Катар
(EF EPI 59-орын)

Бастама
Катар ұлттық
электронды оқыту
порталы

Сингапур
(EF EPI 5-орын)

«Жақсы ағылшын
тілінде сөйлейміз»
қозғалысы

Венгрия
(EF EPI 19 орын)

«Campus Hungary»
бағдарламасы

Сипаттама
2016 ж. Катар ұлттық электронды оқыту
порталы іске қосылды. Портал ересек халыққа
өз бетімен оқу және онлайн өзара әрекеттесу
арқылы әртүрлі дағдыларды меңгеру
мүмкіндігін ұсынады. Катар порталды қызмет
көрсету және туризм саласындағы
қызметкерлерді 2019 ж. жеңіл атлетикадан
Әлем чемпионатына және 2022 ж. футболдан
Әлем чемпионатына дайындау кезінде
ағылшын тіліне оқыту үшін пайдаланады.
2000 ж. «Жақсы ағылшын тілінде сөйлейміз»
қозғалысы іске қосылды. Кампания Сингапур
азаматтарын синглиште (ағылшын тілінің
жергілікті нұсқасы) емес, стандартты ағылшын
тілінде жазуға және сөйлеуге шақырады.
Қозғалыс ағылшын тіліндегі мастер-кластарды,
конкурстарды, семинарларды,
бағдарламаларды үнемі ұйымдастырады.
2012 ж. бастап «Campus Hungary»
бағдарламасы шетелде, ағылшын тілді
елдерде басымырақ, білім алуға ниет білдірген
венгерлік студенттерге стипендияларды береді.

Дереккөз: Education First English Proficiency Index

ҚР халқы арасында тілдік дағдылардың деңгейі едәуір төмен. Education First
English Proficiency Index (EF EPI) ағылшын тілін меңгеру деңгейі рейтингінің
нәтижелері бойынша Қазақстан әлемнің 80 елінің ішінде 67-орында және
ағылшын тілін өте төмен меңгеру деңгейімен мемлекеттердің санатына жатады.
Азияның 20 мемлекетінің ішінде Қазақстан 17 позицияны алады (3.2.9-сурет).
3.2.9-СУРЕТ
EF EPI ағылшын тілін меңгеру деңгейі рейтингінің нәтижелері, 2017 ж.
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Дереккөз: Education First English Proficiency Index, 2017
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Қазақстан ЖОО-ларында шетелдік студенттердің төмен үлесі де тілдік
мәселенің себеп-салдары болып табылады. Ағылшын тілі ресми/доминантты
болып табылмайтын Германия, Нидерланды, Швеция сияқты елдер шетелдік
студенттердің үлесін де, өздерінің жеке экономикалық кірістерін де ағылшын
тілінде білім беру бағдарламаларын енгізу есебінен едәуір арттырады (3.2.1-кесте).
3.2.1-КЕСТЕ. ЕО елдеріндегі ағылшын тілінде
білім беретін бағдарламалар саны, 2017 ж., бірл.
Ағылшын тіліндегі
бағдарламалар саны
1078
1030
822
499
494
459
405

Мемлекет
Нидерланды
Германия
Швеция
Франция
Дания
Түркия
Польша

Бағдарламалардың жалпы
санына шаққандағы үлесі, %
29,9%
5,9%
24,2%
3,4%
38%
1,9%
4,9%

Білім алушылардың тілдік дайындығын дамыту бойынша кезең-кезеңімен
шаралар қабылданып жатыр. Қазақстандық ЖОО-лардың алдына ағылшын
тіліндегі жаңа білім беру бағдарламаларын әзірлеу міндеті қойылды. 2017 ж.
ағылшын тілінде 10 білім беру бағдарламасы әзірленді және енгізілді. 35 ЖОО-да
тілдік дайындық курстары жұмыс істейді (foundation). Бұл курстар шетелдік
азаматтарға, ҚР азаматы болып табылмайтын қазақ ұлтты тұлғалардың
тыңдаушыларына, сондай-ақ ҚР азаматтарына оқуды олар үшін туған емес тілінде
жалғастыруға көмектеседі. Ағылшын тілінде оқуға дайындық бойынша
курстардың шамалы басым болуымен үш негізгі тіл бойынша бөлініс шамамен
бірдей. Ағылшын, орыс және қазақ тілдерінен басқа, неміс және француз
тілдерінің курстары жұмыс істейді. 2017-2018 академиялық жылы ағылшын
тілінде оқу үшін ЖОО-лардың дайындау бөлімдерінде 450 орын бөлінді. 2017 ж.
бұл дайындық курстарынан барлығы 3 094 адам оқудан өтті (3.2.10-сурет).
3.2.10-СУРЕТ
Тілдік дайындық курстардың тілдер бойынша бөлінісі, 2017 ж., %
28%
41%

Ағылшын тілінде
Қазақ тілінде
Орыс тілінде

31%

Дереккөз: Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы
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Қос дипломды білім беруді дамыту шеңберінде Қазақстанның 51 ЖОО-сы
24 елдің ЖОО-ларымен бірлескен және қос дипломды білім беру
бағдарламаларын іске асырады.259 Бірлескен және қос дипломды
бағдарламалар бойынша білім алатын студенттердің контингенті 2017 ж. 1 064
адамды, немесе 0,2%-ды құрады. Оқу бакалавриат, магистратура және
докторантураның келесі мамандықтары бойынша өтеді: шетелдік филология,
ядролық физика, биотехнология, экология, туризм, менеджмент, қаржы,
экономика, информатика, ақпараттық жүйелер, халықаралық құқық,
халықаралық қатынастар, физика, техникалық физика, химия, мұнай химия,
құрылғылар құрылысы және т.б.
ЖОО-ның беделі және мәртебесі - құнды ресурс, оған ие болу үшін бірнеше
онжылдық керек. ЖОО-ларды халықаралық жайғастыру шетелде өздерінің
филиалдарын ашуға, халықаралық білім көрмелеріне қатысуға жәрдемдеседі.
2017 ж. 17 ЖОО-ның әлемнің 16 еліндегі 30 шетелдік серіктес ЖОО базасында 35
өкілдігі болды. 260
61 қазақстандық ЖОО әлемнің 15 елінде өткен 165 халықаралық білім
көрмелеріне қатысты. Өзбекстан, Қырғызстан, Тәжікстанда қазақстандық білім
күндері алғаш рет өткізілді. 2017 ж. қарашада Астана қаласында ЖОО-лардың
Тұңғыш Қазақстан-Америкалық форумы өтті. Шараның жұмысына АҚШ және
Қазақстанның 80 астам ЖОО-сының өкілі, АҚШ және Қазақстан ҚР БҒМ және
Елшілігінің басшылары қатысты.
2017 ж. қарашада Челябинск қаласында Н. Ә. Назарбаевтың және В. В. Путиннің
қатысуымен Қазақстан мен Ресей ынтымақтастығының өңіраралық
XIV форумы өтті. Форумның күн тәртібінде адами капиталды дамыту мәселесі
болды. Бұл шараның шеңберінде Оңтүстік Орал мемлекеттік университетінің
базасында Қазақстан және Ресей ЖОО-лары ректорларының форумы
ұйымдастырылды. Форумда білім берудің мүмкіндіктері адами капиталдың
бәсекеге қабілеттілігін арттыруда, ЖОО-лардың инновациялық қызметін
дамытуда және ынталандыруда басты фактор ретінде және Қазақстан мен Ресей
ЖОО-лары стратегиялық серіктестігінің даму перспективалары талқыланды.

Ресей, Беларусь, Әзірбайжан, Қырғызстан, Тәжікстан, ҚҰР, Жапония, Малайзия, Оңтүстік Корея, АҚШ,
Германия, Франция, Ұлыбритания, Швейцария, Италия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Польша,
Болгария, Венгрия, Чехия, Латвия, Литва.
260
Ресей, Әзірбайжан, Беларусь, Қырғызстан, Қытай, Оңтүстік Корея, Вьетнам, Моңғолия, Түркия, Иордания,
Пәкістан, АҚШ, Германия, Бельгия және Польша
259
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3.3. Білім беруді цифрландыру

Басқа салалар сияқты білім беруді дамыту міндеттері де цифрландыру
жүйесіне көшу процесімен тікелей байланысты. Қазіргі таңда, цифрландыру барлық жерде кездесетін салааралық үрдіс. Ол арқылы мыналарға қол жеткізуге
болады:
 жаңа жұмыс орындарын құру және инновациялар арқылы елдің ЖІӨ өсіміне;
 еңбекті және тұрмысты автоматтандыру арқылы өмір сүру сапасын арттыруға;
 денсаулық сақтау, білім беру, мәдениет және т.б. сияқты негізгі қызметтерге
қолжетімділікті кеңейту арқылы қоғамдық әділдікті орнатуға.
Білім беру қызметтерінің секторын цифрландыру жүйесіне көшіру 1997 ж.
онлайн оқыту арқылы білім беру саласын автоматтандыру талпыныстарынан
басталды.261 Алайда, қоғамдық өмір саласын цифрландыру жүйесіне көшіруге
тартылған қатысушылардың рөлдік міндеттері мен жауапкершілігін анықтау
қажеттілігі көпке дейін сақталып келді. Осы жағдай мен цифрландыру жүйесіне
көшудің еліміздің бәсекеге қабілеттілігі үшін үлкен маңызы болғандықтан 2017 ж.
12 желтоқсанда «Цифрлық Қазақстан» Мемлекеттік бағдарламасы бекітілді. Бұл
бағдарламаның логикасы бойынша, цифрландыру білім беру саясатын
оңтайландырудың және жетілдірудің инфрақұрылымдық-технологиялық негізі
болуға тиіс.
Әлем елдерінің бәсекеге қабілеттігі мен әл-ауқатын арттыру үшін АКТ-ны
пайдалану потенциалы ДЭФ Желілік дайындық индексімен бағаланады
(Networked Readiness Index). Бұл индекс 4 негізгі субиндекстен тұрады, олар:
қоршаған орта (саяси және заңнамалық, бизнес және инновациялық), дайындық
(инфрақұрылым, қолжетімділік және дағдылар), АКТ пайдалану (жеке, бизнес
және мемлекеттік деңгей) және әсер (экономикалық және әлеуметтік). Бұл
субиндекстер 10 компонентті және 53 индикаторды біріктіреді.262
Желілік дайындық индексіне сәйкес Қазақстан 2016 ж. әлемнің 139 елінің
ішінде 39-орынға көтерілді.263 2012 жылдан 2016 жылға дейінгі индексте
Қазақстан кіріс деңгейі орташа елдер тобында индекстің барлық дерлік
критерийлерінің орташа мәндерінен асып, өз көрсеткішін +16 позицияға
жақсартты (55-орыннан 39-орынға). Қазір Қазақстан - «Еуразия» өңірінің
көшбасшысы. Республиканың желілік дайындықтағы ең мықты тұсы
«қолжетімділік» (7-орын) болып табылады, ол Интернет пен ұялы байланыстың
кең жолақты желісіне қолжетімділік бағасымен, сондай-ақ олардың
провайдерлерінің арасындағы бәсекелестік деңгейімен анықталады. Келесі
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http://profit.kz/articles/391/Dostizheniya-v-oblasti-informatizacii-obrazovaniya-proshloe-nastoyaschee-buduschee/
Толығырақ 2-қосымшада
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http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2016/
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артықшылық - «Мемлекеттік секторда пайдалану» деңгейі (26-орын).
Бұл критерий мемлекеттің даму саясатында АКТ-ның қаншалықты маңызды
екенін, сондай-ақ электронды мемлекеттік қызметтерді көрсетудегі және
АКТ-ның қоғамдағы қолданысын кеңейтудегі жетістіктерді білдіреді. Елдің
цифрландыру жүйесіне көшуге дайындығы негізінен жалпы халықтың
сауаттылығы мен білім беру жүйесінің сапасы арқылы ҚР азаматтарының АКТ-ны
тиімді пайдалану «дағдыларына» (45-орын) байланысты.
3.3.1-СУРЕТ
Желілік дайындық индексінің 2016 ж. компоненттері Қазақстан және кірісі орташадан
жоғары деңгейлі елдер бойынша орташа мәннің үлгісінде

Дереккөз: World Economic Forum: Global Information Technology Report 2016

Қазақстанның желілік дайындығында АКТ-ны бизнесте пайдалану деңгейі,
инфрақұрылым және контент сияқты өлшемшарттар салыстырмалы
тұрғыдан төмен болып сипатталады. ДЭФ деректері бойынша, Қазақстанның
жекеменшік секторында интернет-бизнесті пайдалану ауқымы, тиісті
персоналдың дайындық деңгейі, фирмалардың инновациялық қызметте
АКТ-ны пайдалану бойынша күш-жігері, сондай-ақ АКТ-ны фирма аралық
транзакцияларда қолдану жетілдіруді талап етеді (69-орын). Желілік
инфрақұрылымды дамыту, атап айтқанда ұялы байланыспен жабу аумақтары,
Интернеттің өткізгіштік қабілеті, цифрлық контентке қолжетімділікті
қамтамасыз ететін қауіпсіз интернет-серверлер 64-орында бағаланды.
Бұл еліміздің Индекстегі жалпы орнынан 1,5 есе төмен.
Білім беру жүйесінде жалпы мемлекеттік басымдылық арнасында
цифровизацияға көп назар аударылады. Білім беру ұйымдарының кең ауқымды
территорияда едәуір шашыраңқылығы және аз қуатпен ұйымдардың көп саны
жағдайында Интернет және цифрлық технологиялар, ресурстар білім беру
Білім беруді цифрландыру
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жүйесін жаңартудың «инфрақұрылымдық жотасына» айналды. Білім және ғылым
министрлігі цифровизацияны 3 анағұрлым маңызды бағытта қарастырады:
педагогикалық процесс, контент және менеджмент.264
Педагогикалық процесті цифрландыру жүйесіне көшіру
Саланы цифрландыру жүйесіне көшірудің маңызды көрсеткіші білім беру
ұйымдарының Интернетпен жабдықталуы болып табылады. Мектепке дейінгі
ұйымдардың және мектептердің басым көпшілігінде бүгінгі таңда ғаламторға
қолжетімділігі бар. Алайда, бұл негізінен шамалы жылдамдықпен байланыс.
Педагогтердің және білім алушылардың цифрлық контентке қолжетімділігін
кеңейту үшін жылдан жылға жоспарлы түрде КЖҚ-мен білім беру ұйымдарының
саны артып жатыр, мұнда жылдамдық онлайн-ресурстардың мүмкіндіктерін
пайдалану үшін жеткілікті болып табылады.
Мектепке дейінгі ұйымдардың 54,8%-ында төмен жылдамдықты, 29%-ында
кең жолақты Интернетке қолжетімділігі бар. 2017 ж. республика бойынша 5 922
мектепке дейінгі ұйым Интернет желісіне қосылды. Оларда Интернетбайланыстың жылдамдығы 512 кб/с (5 383 бірл.) және 4 Мбит/с және одан
жоғары (2 886 бірл.) аралықта болды. Мектепке дейінгі ұйымдарда КЖҚ
болуының ең жоғары үлесі Алматы қ. (66), Астана қ. (65,5) және Маңғыстау
облысында (50,2) болды. Интернетке қолжетімділіктің салыстырмалы төмен
пайызын Қостанай облысы (13,8) көрсетті (3.3.2-сурет).
3.3.2-СУРЕТ
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Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдарда Интернетке кеңжолақты
қолжетімділіктің болуы, %

2017

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 ж. КЖҚ-пен (≥4 Мбит/с) мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің
үлесі, өткен жылмен салыстырғанда, шамамен 2 есеге артты және 61,8%-ды
құрады. Интернет желісіне қосылу және 4 Мбит/сек және одан жоғары
жылдамдықпен мектептердің қарқынды өсімі Маңғыстау өңірінде байқалды.
Ақтөбе облысында КЖҚ-пен мектептердің салыстырмалы ең аз өсім қарқыны
(небәрі 4,4%-ға) болды (3.3.3- сурет).
3.3.3-СУРЕТ
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Өңірлер тұрғысынан мемлекеттік жалпы білім беретін мектептерде Интернетке
кең жолақты қолжетімділіктің болуы, %

2017

Дереккөз: ҰБДҚ

Колледждердің 72%-ында (594 бірл.) 4 Мбит/с. жылдамдықпен Интернет
қолжетімді. Соңғы үш жылда мұндай қосылысы бар колледждердің екі еселік
өсімі байқалды (3.3.4-сурет).
3.3.4-СУРЕТ
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4 Мбит/с жоғары жылдамдықпен Интернет желісіне қосылған колледждердің
санының арту динамикасы, %

2017

Дереккөз: ҰБДҚ
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Интернетке қосылыспен қатар, мектепке дейінгі ұйымдар компьютерлік
техникамен жабдықталады. 2017 ж. мектепке дейінгі ұйымдарда
компьютерлердің жалпы саны 27 678 бірлікті құрады. Орташа есеппен бір ұйымға
шаққанда 2-3 компьютерден тиесілі болды. Компьютерлік техниканың 40%-ы оқутәрбие процесінде қолданылады, қалған бөлігі шамамен бірдей пропорцияда
тәрбиелеушілер (33%) және мектепке дейінгі ұйымның әкімшілігі (27%)
өз қызметінде пайдаланады (3.3.5-сурет).
3.3.5-СУРЕТ
Өңірлер тұрғысынан мектепке дейінгі ұйымдардың компьютерлік техникамен
жабдықталуы, 2017 ж.
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Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі жастағы балаларды зерттеу АКТ-ны үдемелі қолдану арқылы
олардың когнитивтік дамуын жақсартуға болатынын көрсетеді. Осылайша,
АҚШ Солтүстік Батыс университеті (US Northwestern University) мектепке дейінгі
білім беру жүйесінде технологиялардың ықпалы туралы зерттеу өткізді. Зерттеу
шеңберінде 352 бала зерттелді. 9 айлық зерттеу процесінде технологиялардың
оқыту тиімділігіне ықпалын зерттеу үшін үш сынып құрылды. Бір сыныпта гаджет
әрбір балада болды, екінші сыныпта бірнеше оқушыға 1 гаджет берілді, үшінші
сыныпта технологиялар пайдаланылмады. Зерттеу қорытындылары бойынша
балалардың оқу даму деңгейін анықтау үшін тестілеу өткізілді (STAR Early Literacy
Assessment). Нәтижелерге сәйкес, бірнеше оқушыға бір гаджетпен қамтылған
сынып анағұрлым жақсы оқу үлгерімін көрсетті. Бұл сынып екі басқа сыныпты
орташа есеппен 30 баллға озды. Бұл жағдайда оқыту тиімділігі кооперативтік оқу
ортасын құрумен түсіндіріледі. АҚШ Солтүстік Батыс университеті
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зерттеушілерінің пікірі бойынша, мектепке дейінгі жастағы балаларды оқыту
кезінде гаджеттерді 1:1 арақатынасында пайдалану өз тиімділігін көрсетпеді.265
2017 ж. мектепте компьютер/оқушы арақатынасы 1:11 құрады, компьютерлік
парктің жалпы саны 279 283 бірл. Шағын жинақты мектептерде компьютерлік
техниканың 47 294 бірлігі бар, бұнда 1 компьютерге 4 оқушы тиесілі (3.3.6-сурет).
3.3.6-СУРЕТ
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Өңірлер тұрғысынан мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің
компьютерлік техникамен жабдықталуы, 2017 ж.

ШЖМ-те компьютерлердің саны

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі және орта білім беру ұйымдарында компьютерлермен қатар,
білім берудегі цифрлық контентті қолдану үшін ерекше маңызды болып
табылатын интерактивті құрал-жабдықтар да қойылып жатыр. Республика
бойынша мектепке дейінгі ұйымдарда интерактивті құрал-жабдықтардың болуы
1 976 бірл. немесе 20%, мектептерде 5 966 бірл. (соның ішінде ШЖМ-де 2 143)
немесе 84,7% (72,8%) құрады. БҒМ Дүниежүзілік банктің қолдауымен 2018 ж. Орта
білім беруді жаңғырту жобасын іске қосуды жоспарлап отыр. Бұл жоба
шеңберінде 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ келесі бағыттар бойынша іске
асырылуына қолдау көрсетуді қарастырады: білім берудің жаңартылған
мазмұнына мониторинг жасау және бағалау, білім алушылардың оқу жетістіктерін
бағалайтын тетіктерді жетілдіру және мұғалімдердің кәсіби дайындық сапасын
арттыру. Жоба шамамен 5 400 ауыл мектебіне, соның ішінде ШЖМ көмек
көрсетеді. Педагогикалық әлеуетті күшейту және мектептерді мультимедиялық
құрал-жабдықтармен жабдықтау ауылдық және қалалық мектеп оқушыларының
үлгеріміндегі алшақтықты азайтуға бағытталады.
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АКТ мен цифрлық контент мұғалімнің орнын баса алмайды, дегенмен, оқыту
сапасын арттыруға жақсы көмекші болады. Мектептерді интерактивті
құрал-жабдықтармен жабдықтауды күшейту және ЦБР көп санын құру мұғалімнің
жұмысын педагогикалық процестің барлық деңгейлерінде жеңілдетеді:
жоспарлаудан бағалауға дейін. АКТ және электронды ресурстар оқыту және
тәрбиелеу мақсаттарына қол жеткізуде мұғалімнің мықты көмекшілеріне
(фасилитаторларына) айналды. IEA әлемнің 20 еліндегі 2013 ж. Зерттеуі
5 мұғалімнің 3-і сабақ беру кезінде АКТ-ны пайдаланатынын (кем дегенде
аптасына 1 рет), 5 мұғалімнің 4-і мектептегі басқа жұмыс кезінде АКТ-ны
пайдаланатынын анықтауға мүмкіндік берді. Сонымен қатар, мұғалімдердің
жартысына жуығы (47%) бағдарламалық қамтамасыз етуді орнатуда өздерін
сенімді сезінеді және жалпы цифрлық ресурстарды пайдалана отырып, басқа
адамдармен ынтымақтастық жасасады (44%).266
Сабаққа қатысу есебін, үй жұмысын және балаларды бағалауды
автоматтандыру мектептерге электронды журналдар мен күнделіктерді
енгізуге ықпал етті. 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілетін «Kundelik.kz»
бірыңғай ақпараттық білім беру ортасы пайдаланушылардың санын едәуір
арттырды (3.3.7-сурет). 2016 ж. салыстырғанда, тіркелген пайдаланушылардың
саны шамамен екі есе артты және 3 млн астам адамды құрады. Жүйеде
облыстардың, Алматы және Астана қалаларының барлық білім басқармалары
жұмыс істейді. 177 қалалық және аудандық білім бөлімінен 156-сы тіркелді.
2017 ж. 94,2 млн баға қойылды және 10,9 млн үй тапсырмасы берілді.
3.3.7-СУРЕТ
«Kundelik.kz» жүйесі пайдаланушыларының көбею динамикасы
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Дереккөз: Kundelik.kz
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The International Computer and Information Literacy Study (ICILS). Main findings and implications for education
policies in Europe. 2014.
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Білім беру контентін цифрландыру жүйесіне көшіру
Цифрлық дәуірде компьютерлік және ақпараттық сауаттылық кез келген
мамандық иесі болған адамның жалпы білімдарлығының ажырамас бөлігі
болып табылады. IEA бұл сауаттылықты үй шаруасында, мектепте, жұмыс
орнында және қоғамда тиімді қатысу мақсатында зерделеу, жасау және қарымқатынас жасау үшін компьютерді пайдалану қабілеті ретінде анықтайды.
«Цифрлық азаматқа» есептеп ойлау және ақпараттық-коммуникациялық
дағдылар өмір үшін маңызды болып табылады (3.3.8-сурет). Қазақстанда
бұл бағыттарда келесі шаралар қабылданады:
• мектептерде «Информатика» курсының мазмұнын қайта қарастыру және
роботтық техника үйірмелерін енгізу;
• ЖОО-ларда және колледждерде IT білім беруді нығайту;
• ICILS халықаралық зерттеуіне қатысу, сондай-ақ
• мұғалімдер мен оқушылардың ЦБР-на онлайн/офлайн қолжетімділіктерін
қамтамасыз ету.
3.3.8-СУРЕТ
Компьютерлік және ақпараттық сауаттылық
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Дереккөз: Fraillon, Julian, Wolfram Schulz, and John Ainley. "International computer and information
literacy study: Assessment framework." (2013); Fraillon, Julian, et al. Preparing for life in a digital age:
The IEA International Computer and Information Literacy Study international report. Springer, (2014).

2018 ж. 1 қыркүйектен бастап «Информатика» пәні 3-сыныптан бастап
оқытылатын болады. Бұл жаңалық ІТ құзыреттерді, 3D-принтингті, роботтық
техниканы және бағдарламалаудың өзекті тілдерін ескерумен 5-11 сыныптар
үшін оқу бағдарламаларының мазмұнын жаңартуды қарастырады. Бүгін
3 мыңнан астам мектеп пен қосымша білім беру ұйымдарында (оқушылар
сарайлары, дамыту орталықтары және т.б.)роботтық техникадан элективті
курс енгізілді. Роботтық техниканың 400 жаңа кабинеті жеткізілді. Қазіргі
уақытта 704 (10%) мектепте роботтық техника клубтары ашылды (3.3.9-сурет).
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3.3.9-СУРЕТ
Роботтық техника үйірмелері мен ондағы балалардың саны
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Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. информатика пәні мұғалімдерінің біліктілігін арттыру курстарының
3 жаңа білім беру бағдарламасы бекітілді: «Роботтық техниканың негіздері»,
«Роботтық техниканы іске асыру жағдайында ІТ технологиялар бойынша
теориялық және сыныптан тыс жұмыстарды ұйымдастыру ерекшеліктері» және
«Роботтық техника» элективті курсы. 730 педагог роботтық техникадан біліктілікті
арттыру курстарына өтті.
Еліміздің IT бағыттары бойынша 84 ЖОО-да 33 мың студент, 300 колледжде
24 мың студент білім алады. Жыл сайын ЖОО-лардан 10 мыңнан астам студент,
колледждерден 8 мың студент бітіріп шығады. Бұл сұраныс жұмыс берушілердің
сұрауларына негізделеді. Осылайша, Қазақстан ірі компаниялары
ІТ директорлары сауалнамасының қорытындылары көрсеткендей, нарықта
цифровизация (64%), Big Data және талдау (82%)267 сияқты бағыттардағы
қызметкерлерінде дағдылардың жетіспеушілігі сезіледі. Қолда бар сұранысқа
негізделіп, ТжКБ мамандықтар және біліктіліктер классификаторына 5 жаңа
мамандық енгізілді:

Іскерлік талдамалы журнал. №1 (31) 2018.
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• «Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар» «Автоматтандырылған
байланыс жүйелерінің технигі» біліктілігі);
• «Бағдарламалау» (бағдарламалаушы техник);
• «Есептеу техникасы және компьютерлік жабдықтар» (компьютерлік
жабдықтарға қызмет көрсету технигі);
• «Ақпараттық қауіпсіздік» (Ақпаратты қорғау технигі);
• «Микроэлектроника және мобильді құрылғылар» (бағдарламалаушы техник).
«Ақпараттық технологиялар және жүйелер» бағыты бойынша 1 мыңға жуық
студент оқуды аяқтады. 2016 ж. бастап барлық мамандықтардың студенттері
ағылшын тілінде 3 кредит көлемінде «Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар» пәнін оқиды. 2018 ж. 1 қыркүйектен бастап ЖОО-ларда
«Информатика», «Есептеу техникасы және бағдарламалау» мамандықтары
шеңберінде жаңа білім беру бағдарламалары енгізілетін болады. ІТ білім беруде
10 кәсіптік стандарт бекітілді.268
«Кибер қауіпсіздік» ұлттық ІТ кадрларды даярлаудың жаңа дайындық бағыты
болып табылады. ҚР-да ІТ ұйымдар басшыларының пікірін талдау соңғы 2 жылда
компаниялардың 60%-ы кибер шабуылдарға шалдыққанын дәлелдейді.269Бүгін
кибер қауіпсіздік бойынша оқу еліміздің 7 ЖОО-сында іске асырылады, бұнда 563
студент білім алады, 6 адам Ұлыбританияда оқиды. Бөлінген гранттардың
саны - 179. «Ақпараттық қауіпсіздік жүйелері» мамандығы шеңберінде
«Өндірістік жүйелер қауіпсіздігі», «Ақпараттық қауіпсіздіктегі крипто талдау»,
«Ақпараттық қауіпсіздік аудиті», «Ақпаратты криптографиялық талдау»,
«Ақпаратты
қорғаудың
аппараттық
құралдар»
және
«Ақпараттық
коммуникациялық жүйелер қауіпсіздігі» сияқты жаңа білім беру бағдарламалары
енгізілді. 5 ЖОО-да - Л.Н. Гумилев атындағы ЕҰУ, әл-Фараби атындағы ҚазҰУ,
Қ.И. Сәтпаев атындағы ҚазҰЗТУ, ХАТУ және ҚБТУ кибер қауіпсіздік бойынша
орталықтар ашылып жатыр.
Қазақстан 2018 ж. ICILS компьютерлік және ақпараттық сауаттылықты
халықаралық зерттеуге алғаш рет қатысады. 2017 ж. мамырда апробациялық
зерттеу өткізілді. Оған Алматы, Оңтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Атырау
облыстары мен Астана қаласының 38 мектебінен (20 қалалық және 18 ауылдық)
682 (іріктелген 703-тен) оқушы қатысты. Қазақ тілінде білім беретін 12 мектеп,
орыс тілінде білім беретін 8 мектеп, 18 аралас мектеп. Қазақстанның
ICILS зерттеуіне қатысуы 8-сынып оқушыларының ақпараттық және компьютерлік
«Атамекен» ҰКП 2017 жылғы 17 шілдедегі № 171 бұйрығы.
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сауаттылығын бағалауға, сауаттылықтың түрлеріне (әлеуметтік-экономикалық,
педагогикалық) ықпал ететін факторлар бойынша жанжақты деректерді алуға,
қазақстандықтардың нәтижелерін бірқатар дамыған және дамушы елдермен
салыстыруға мүмкіндік береді. ICILS-2018 нәтижелері оқушылардың АКТ
дағдыларын жақсартуда қорытындыларды пайдалану, мұғалімдердің
дайындығын және біліктілігін арттыру, АКТ-ны білім беруде қолдану және
мектептерді тиісті құрал-жабдықтармен қамтамасыз ету арқылы ҚР ІТ білімінің
дамуын белсендіруге мүмкіндік береді.
Ел мектептерінде орта білімнің мазмұнын жаңарту шеңберінде «Назарбаев
Зияткерлік мектептері» ДББҰ әзірлеген цифрлық ресурстарға қолжетімділік
берілді. «Жалпы білім беретін мектеп мұғалімдеріне арналған жүйелі-әдістемелік
кешен» порталы (http://sk.nis.edu.kz) және Педагогикалық шеберлік порталы
(http://www.cpm.kz/ru/portal/programs) педагог қызметкерлерге әдістемелік көмек
көрсету мақсатымен құрылған кең ауқымды онлайн платформалар болып
табылады. Мұғалімдерге арналған ЖӘК порталы МЖМБС, ҮОЖ, оқу
бағдарламалары және жоспарлары сияқты жұмыста пайдалануға арналған
құжаттарды қамтиды. Бұл интернет ресурстар арқылы мұғалімдер әдістемелік
көмек алумен қатар, тәжірибе алмасады, өз жұмыстарын жариялайды және
қызықты тақырыптарды форумда талқылайды.
Қазақстанда 2014 ж. құрылған электронды оқыту контенті бар Bilimland.kz
бірыңғай платформасы жұмыс істейді. Бұл жүйені мектептердің және
колледждердің білім алушылары да, мектепке дейінгі жастағы балалар да
пайдалана алады. Оқыту ресурстары үш тілде қолжетімді (қазақ, орыс және
ағылшын). 2017 ж. Bilimland.kz порталына қолжетімділік республиканың
7 069 мектебіне берілді, 201 808 аккаунт жасалды. Ресурстар онлайн және офлайн
режимде қолжетімді. Интернетке қолжетімсіз немесе байланыс жылдамдығы
жеткіліксіз мектептерде барлық материалдар мектеп серверінде жазылған.
Платформа басым мектеп пәндерінен 40 мыңнан астам электронды сабақты және
1 млн астам мультимедиялық материалды қамтиды. «Bilimland.kz»
платформасының интерактивті контентін ары қарай байыту жоспарланды, соның
ішінде Microsoft, Intel, Global University Systems және Discovery Education оқыту
цифрлық контентінжетекші халықаралық провайдерлерімен ынтымақтастық
жасасу арқылы.
Білім беруді басқаруды цифрландыру жүйесіне көшіру
Салада жұмыс істейтін жетекші ақпараттық жүйелер негізінде білім беруді
басқарудың бірыңғай жүйесін құру жоспарланды. БҒМ жоспары бойынша бұл
жүйе Big Data (үлкен деректер) технологияларын пайдаланып, баланың
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болашағын балабақшадан PhD дипломын алғанға дейінгі оқу траекториясында,
педагогтың кәсіби дамуын бақылауға, білім алушылар контингенті мен
педагогтердің қозғалысын, оқу орындарының жетіспеушілігін, білім беру
ұйымдарының құрылысын болжамдауға және т.б. мүмкіндік береді. Әртүрлі
тұрғыдан онлайн талдау бір жағдаяттық орталықтан барлық процестерді
басқаруға мүмкіндік береді. Негізгі дереккөздер ретінде «Ұлттық білім беру
деректер қоры» ақпараттық жүйесі (ҰБДҚ), «Kundelik.kz» және бұлтты бухгалтерия
қарастырылады.270
2013 ж. ҰБДҚ-ге қосу педагог кадрларды, олардың есеп толтыру бойынша
міндеттерін орындау бөлімінде жүктемесін едәуір қысқартуға мүмкіндік берді.
Қазіргі кезде өңірлер ұсынатын есеп нысандарының саны 3 еседен астамға
қысқарды - 2012 ж. 467-ден 2017 ж. 138-ге дейін. ҰБДҚ толтыру үшін тоқсан сайын
ашылады, деректерді білім беру ұйымдары енгізеді және ЭҚТ-мен растайды.
Бұл кезекте, жауапты тұлға өз ұйымының төлқұжатын және оның қызметіне
тікелей қатысты ақпаратты ғана толтырады.
2017 ж. аяғындағы жағдай бойынша ҰБДҚ-да 20 мыңнан астам мектепке
дейінгі, жалпы орта, техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдар, сондай-ақ
балаларға арналған қосымша білім беретін ұйымдар, балалар лагерлері, жетім
балалар үйлері, балалар үйлері, оңалту орталықтары және кәмелет жасқа
толмаған балаларды бейімдеу орталықтары және т.б. тіркелді. ҰБДҚ
статистикалық деректер жыл сайын жарияланатын «ҚР білім беру жүйесінің
статистикасы» Ұлттық жинағының және Білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы
туралы Ұлттық баяндаманың негізін құрайды.
ҰБДҚ БҒМ-ді білім беруді дамытудың мониторингі үшін қажетті статистикалық
ақпаратпен қамтамасыз етеді және мемлекеттік органдар мен халықаралық
ұйымдардың сұрауымен мектептерге өтінусіз регламенттелмеген есептерді
құрастыруға мүмкіндік береді. Жүйені іске қосу қағаз есептіліктен толық бас
тартуға және статистикалық деректерді қосарлануын болдырмауға мүмкіндік
берді.
ҰБДҚ арқасында 2017 жылдан білім алушыларды толық қамтуды (Жаппай оқу)
қамтамасыз ету үшін мұғалімдердің жылына екі рет өткізген аула аралауы
жойылды.271 ҰБДҚ республика, облыстар, аудандар және қалалар тұрғысынан
білім беру ұйымдарының желісі, типтері және түрлері бойынша ақпаратты
270
271

https://online.zakon.kz/Document//?doc_id=39175686#pos=5;-181
https://informburo.kz/novosti/uchitelya-dolzhny-zapolnyat-tolko-pyat-dokumentov-mon-rk-.html
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бақылауға мүмкіндік береді. Оған басқарушылық шешімдерді қабылдау үшін
қажетті көрсеткіштер енгізілді. Сұрау бойынша бұл мәліметтер ел деңгейінде де,
халықаралық деңгейде де әртүрлі органдарға ұсынылады.
ҰБДҚ оның көрсеткіштерін оңтайландыру, жаңа құралдарды енгізу, соның
ішінде форматтық-логикалық бақылау арқылы жыл сайын жетілдіріледі.
ҚР БҒМ және басқа ұйымдардың ақпараттық жүйелерімен интеграциялау арқылы
ҰБДҚ-ны дамыту жоспарланды. Бұндай интеграция «адами факторды»
болдырмау үшін деректерді тоғыспалы тексеруді, білім беру ортасында
әлеуметтік күйзелістердің алдын алуға, қиын өмірлік жағдайдағы балаларды
уақтылы анықтауды, көмек көрсетуді және т.б. мүмкін етеді.
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3.4. Білім берудің 2030 жылға
дейінгі жаhандық күн тәртібі

Әлем елдері БҰҰ Орнықты даму мақсаттары іске асырылатын дәуірде екінші
жылы өмір сүріп келеді. Баршаға белгілі, 2015 ж. әлем Мыңжылдық даму
мақсаттарынан (МДМ) (3.4.1-кірістірме). Орнықты даму мақсаттарына (ОДМ) өтті.
2015 ж. қыркүйекте БҰҰ Бас Ассамблеясы пленарлық отырысында 2015 жылдан
2030 жылға дейінгі кезеңге 17 ОДМ қабылдады. ОДМ басты міндеті - дүниежүзінің
экономикалық, әлеуметтік және экологиялық мәселелерін кешенді шешу.
БҰҰ-ның барлық 193 қатысушы елі жаңа жаһандық күн тәртібіне қол жеткізуге
жәрдемдесуді міндет етіп алды.
3.4.1-КІРІСТІРМЕ
МДМ іске асыру қорытындылары
БҰҰ-ның 2000 жылдан 2015 жылға дейін Мыңжылдық даму мақсаттарын (МДМ) іске асыру
қорытындылары туралы баяндамасында дүниежүзілік қауымдастық жаһандық және
өңірлік деңгейлердегі едәуір күш-жігердің арқасында қойылған мақсаттарға айтарлықтай
дәрежеде қол жеткізе алғанын атады. МДМ сегіз мақсатының екеуі білім беру жүйесіне
тікелей бағдарланды, 2-МДМ дүниежүзінің барлық балаларын бастауыш мектеп білімімен
толық қамтамасыз етуге, 3-МДМ бастауыш және орта білім беру саласында гендерлік
теңсіздікті жоюға бағытталды. 2-МДМ-ді іске асыру нәтижесі дамушы елдердегі бастауыш
біліммен қамтуды арттыру мен бастауыш және орта білім беретін ұйымдарға бармайтын
балалардың санын төмендету болды. 3-МДМ бастауыш және орта білім беру саласында
гендерлік теңсіздікті жою болды, оған да дамушы өңірлер қол жеткізді. Қазақстан, өз
кезегінде, басынан бастап анағұрлым жоғары деңгейдегі міндеттерді шешуді мақсат етті.
Елбасы қойған сол кезеңнің басты міндеті озық елдердің тәжірибесі негізінде білім беру
жүйесін жаңарту болды.
2000-2015 жж. МДМ

2015 ж. қабылданған ОДМ - МДМ-нің түрленген және анағұрлым кең ауқымды
нұсқасы. ОДМ-ге қол жеткізу негізінде халықаралық ынтымақтастыққа
негізделген міндеттердің кешенді шешімі жатыр. 2030 ж. дейін қабылданған
жаңартылған мақсаттар МДМ-ге қарағанда дәстүрлі даму моделінен
ерекшеленеді: ОДМ-нің басты бағдарлары - адам құқығы мен мүддесін
(экономикалық, азаматтық, мәдени, саяси және әлеуметтік) және ғаламшарды
қорғау болып табылады. Белгіленген барлық ОДМ-ге қажетті ресурстар мен саяси
адалдық болғанда ғана қол жеткізуге болады (3.4.1-кесте).
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3.4.1-КЕСТЕ. МДМ және ОДМ ерекшеліктері 272
ЦРТ

ЦУР

МДМ көбінесе дамушы елдерге арналған
Дамуға бағытталған мақсаттар әркелкі
болған
МДМ-ды БҰҰ Хатшылығы ұсынды
Енгізу, мониторинг және кейінгі зерттеу
құралдары анықталмады

ОДМ - әмбебап
17 ОДМ орнықты дамудың 3 саласын
біріктіретін 169 міндеттен тұрады
ОДМ БҰҰ мүшелерімен келісілді
Енгізу құралдары үкіметаралық деңгейде
келісілген, жаһандық құрылым және
мониторинг жүйесі белгіленген

ОДМ әдістемесі - дәлелді саясаттың маңызды негізі, бұнда міндеттер,
стратегиялар және индикаторлар жүйесі нақты әрі тармақталған. ОДМ аясында
БҰҰ барлық әлем елдерінің қойылған мақсаттарды іске асыру барысын
бақылайтын жаһандық мониторинг және бағалау жүйесін құрды және дәлелді
саясат жүргізудің маңызын атады, бұл МДМ және ОДМ маңызды ерекшелігі
болып табылады. Мақсаттарды әзірлеу кезінде әртүрлі бағыттар бойынша жалпы
әлемдік орнықты даму мақсаттарын декомпозициялау технологиясы
пайдаланылды, бұл - ОДМ-нің бірегей сипаттамасы. 8 МДМ 18 міндеттен және
48 индикатордан құралды, бұл ретте, 17 ОДМ-ге қол жеткізудегі прогресті
өлшейтін 169 міндет және 304 индикатор болды. Сонымен қатар, әрбір ОДМ-де
қолданылатын ықтимал немесе ұсынылатын стратегиялар әзірленеді. Осылайша,
Дүниежүзілік Инчхон декларациясының «Сапалы білім» 4-ОДМ-і аясында
62 стратегия анықталды.
Әлемде орнықты даму термині алғаш рет 1987 ж. пайдаланылды және
«қазіргі буынның қажеттіліктерін қанағаттандыру болашақ ұрпақтың
қажеттіліктерін қанағаттандыру мүмкіндіктеріне нұқсан келтірмей іске
асырылатын даму» ретінде анықталды.273 Орнықты даму тұжырымдамасы
үш бағытта қалыптасты: экономикалық, экологиялық және әлеуметтік.
Технологиялық прогрестің дамуы, климаттық өзгерістер, әскери қақтығыстар,
жаһандану, материализмнің жаңа құндылықтары адамзатты келешек туралы,
кейінгі ұрпақ туралы ойландырды. Қазіргі таңда орнықты даму, бір жағынан,
технологиялардың дамуы мен, екінші жағынан, қоршаған ортаны сақтаудың
арасындағы балансты анықтауды ғана емес, сонымен бірге адам санасын
түрлендіруді де талап етеді. Түрлендіру өмір салтын, адамның табиғатқа және
қоршаған ортаға, сондай-ақ басқа мәдениеттерге және ұлттарға қарымқатынасын өзгертуге негізделеді.

Дереккөз: Sustainable Development, Millenium Development Goals (MDGs) and Sustainable
Development Goals (SDGs) (Hezri Adnan) - https://www.slideshare.net/HannaatUNU/sustainabledevelopment-millenium-development-goals-mdgs-and-sustainable-development-goals-sdgs-hezriadnan
273
Keeble, B. R. (1988). The Brundtland report: ‘Our common future’. Medicine and War, 4(1), 17-25.
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Қазақстанда орнықты даму қағидалары мен тәсілдері «Рухани жаңғыру»
бағдарламасынан көрініс тапты. Бағдарлама Елбасының «Болашаққа бағдар:
қоғамдық сананы жаңғырту» мақаласы негізінде әзірленді және ол мәдени
ашықтықтың, ресурстарды прагматикалық қолданудың, қоршаған ортаны
қорғаудың, келешекті тиімді жоспарлау қабілетінің және т.б. маңызын ерекше
атайды. «Рухани жаңғыру» адамгершілік және мәдени құндылықтарды
нығайтуға, жаңа жаһандық сын-тегеуріндерге жауап беретін азаматты
тәрбиелеуге және болашақ ұрпаққа қолайлы жағдай жасауға бағытталған.
Осылайша, бұл бағдарламаны тиімді іске асырып, ілгерілете отырып, Қазақстан
дүниежүзінің орнықты даму мақсаттары мен қағидаларын, соның ішінде
баршаның сапалы білімге қолжетімділігін қамтамасыз ете (4-ОДМ) бастайды.
Өткізілген сауалнамаға сәйкес, Қазақстанда 4-ОДМ-ге сәйкес келетін сапалы
білімге қолжетімділік жоғары бағаланады. ОДМ-нің реттілігіне сәйкес кедейлік
пен аштықты жою және денсаулық пен әл-ауқат алғашқы үш орынды алады.
Сапалы білім олардың элементтерінің бірі ретінде осы негізгі тіршілік
қажеттіліктерінен кейін тұр. Қазақстанда сапалы білімге қолжетімділік алдыңғы
қатарда. Бұл тенденция Қазақстан халқының, жалпы алғанда, білім алуға және
оқуға икемді болғандығынан. Қазақстан азаматтары үшін басқа маңызды
басымдықтар ретінде денсаулық және әл-ауқат (3-ОДМ), сондай-ақ әділ сот
органдары (16-ОДМ) тұр. БҰҰ өткізетін «Менің Әлемім 2030» жаһандық
сауалнамасы - әлем елдерінің басымдықтарының ағымдық бағасын шығаруға
арналған құрал. Сауалнамаға қатысқан 14 мың адамның басым бөлігі үшін
денсаулық және әл-ауқат (3-ОДМ), сапалы білім (4-ОДМ) және кедейлікті жою
(1-ОДМ) анағұрлым жоғары мәнге ие, бірақ, орнықты даму мүддесіндегі
серіктестік Қазақстанда және бүкіл әлемде әлі де жауапсыз қалып тұр.
Баршаға сапалы білімге қолжетімділік ұсынатын жаңа бағдарды анықтау. БҰҰ
бекіткен 17 ОДМ-нің 4-ОДМ-і барлық адамды сапалы біліммен қамтамасыз етуге
және оларды өмір бойы оқу мүмкіндігімен ынталандыруға қатысты. 4-ОДМ, яғни
«Білім беру-2030» күн тәртібін іске асыру жөніндегі нұсқаулық - білім беру
саласындағы халықаралық сарапшылардың бірлескен жұмысының нәтижесі,
2015 ж. мамырда Білім беру жөніндегі дүниежүзілік форумда қабылданған
Инчхон декларациясы соның жетістігі болды. 2015 ж. қарашада Парижде
ЮНЕСКО-ға мүше 184 ел «Білім беру-2030» Іс-әрекеттердің өлшемдік
бағдармаламасын қабылдады, ол Инчхонда өзіне алған міндеттерді орындауда
жол картасы болып табылады. Жол картасы 4-ОДМ-ді тәжірибе жүзінде іске
асыру және ұлттық стратегиялық құжаттарға енгізу жөніндегі ұсыныстарды
қамтиды.
Халықаралық тәжірибені бейімдеу және үздік тәжірибелерді қолдану кезінде
нақты құралдары көрсетілген дәлелді саясатты басшылыққа алу керек.
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Дәлелді саясаттың мәні - реттелетін ықпалды274, мүдделі тараптармен, соның
ішінде қоғаммен кеңес өткізу мен талқылаулар жүргізуді, талдау мен зерттеу
шолуларын және т.б. тіркеуді бағалауға негізделген шешімдерді қабылдау
(3.4.1-сурет).275 Әлемнің дамыған елдерінде мемлекеттік саясат талдау
орталықтары жасайтын негізделген шешімдерден құралады. Экономикалық
құлдырауға қарамастан, «ойлар фабрикасы» индустриясы («ми орталықтары»)
әлемде қарқынды дамып келеді. Бұндай орталықтар елдің ішкі және сыртқы
саясатының тиімділігін зерттеуде маманданып, іргелі және қолданбалы
зерттеулерді мемлекеттік аппарат және қоғам үшін түсінікті тілге ауыстырып,
билік, сарапшылар және ғылыми топтар арасында «көпір» рөлін атқарады.
Пенсильвания университетінің «Global Go To Think Tank Index» рейтингінің
деректері бойынша әлемде соңғы 10 жылда талдау орталықтарының саны 53,8%ға артты және 7 815 орталықты құрады.276 Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институты дәстүрлі түрде жоғары орындарға ие болды, әлем бойынша 140-орын
(АҚШ-тан басқа) және Орталық Азияда 2-орын. Орталық Азия өңірінен ойлар
фабрикасының топ-65-іне барлығы 13 қазақстандық институт кірді. Солардың
ішінде Экономикалық зерттеулер институты (8-орын), Қоғамдық мәселелерді
талдау орталығы (28-орын), Халықаралық экономика және саясаттар институты
(51-орын), Ақпараттық-талдау орталығы (58-орын) және т.б.277
3.4.1-СУРЕТ
Зерттеу - Саясат - Тәжірибе

Өзара әрекеттесу қалай жасалмауы тиіс

Өзара әрекеттесу қалай жасалуы тиіс

Дереккөз: Сурет келесі дереккөзден алынды және аударылды: Linking youth research, policy and practice.
Álfgeir Logi Kristjánsson, Jón Sigfússon. Centre for Social Research and Analysis Reykjavik University, Iceland.
2009. http://slideplayer.com/slide/8998608/

Халықаралық салыстырмалы зерттеулер - дәлелді саясаттың және 4-ОДМ-ді іске
асырудың маңызды бөлігі. 2015 ж. бастап ЭЫДҰ өз есептерінде ОДМ міндеттерін
Реттеушілік әсерді бағалау - проблемаларды анықтау және мақсаттарды реттеу процесі, осы
мақсаттарға қол жеткізу үшін баламаларды таңдау, артық және ойламаған реттеулерді болдырмау
мақсатында, ғылыми және техниканы кейіннен тексеру, қолда бар барлық қолжетімді ақпаратты
пайдалана отырып, сондай-ақ, кеңестер барысында алынған әр түрлі пікірлерді талдау шығындары
мен таңдалған баламалар пайдасын ескеру. A Comparative Analysis of Regulatory Impact. Assessment
in ten EU Countries. Dublin, May 2004.
275
Волошинская, А. А., & Комаров, В. М. (2015). Дәлелді мемлекеттік саясат: мәселелері және
перспективалары. Ресей ғылымдар академиясы Экономика институтының жаршысы, (4), 90-102.
276
«Қоғам және Дәуір» ғылыми-талдау журанлы № 2/2018, Қазақстан стратегиялық зерттеулер
институты
277
«2017 Global Go To Think Tank Index Report» James G. McGann, University of Pennsylvania
274
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ескеріп жүр. Сонымен қатар, өткізілген шаралар және үздік сарапшылармен
ынтымақтастық нәтижесінде ЭЫДҰ ұлттық білім беру жүйелерінің мықты әрі әлсіз
тұстарын анықтауға және оларды ары қарай жаңғырту жөніндегі жалпы ұсыныстар
беруге бағытталған зерттеулердің мазмұнын жүйелі түрде жаңартады. Қазақстан
ЭЫДҰ және IEA-ның278 әртүрлі жас топтарының білімі мен құзыреттерін бағалауға
бағытталған зерттеулеріне қатысады: 6-10 жас - TIMSS және PIRLS зерттеулері; 11-15
жас - ICILS, TIMSS және PISA зерттеулері; және 16-65 жас - PIAAC және TALIS
зерттеулері. ЮНЕСКО Статистика институтының деректер қорына сәйкес, Қазақстан
деректердің ашықтығы мен қолжетімділігінің көрсеткіші жоғары елдердің
қатарында.
Қазақстанда 4-ОДМ-ге279 қол жеткізу бойынша міндеттерді енгізу және ары қарай
іске асыру үшін ОДМ-ге сәйкес білім беру саясатындағы бағдарламалық
құжаттарға өзін-өзі бағалау жүргізілді. Бұл тапсырманың негізгі мақсаты - ҚР-ның
Инчхон декларациясына сәйкес міндеттерінің орындауын қамтамасыз ету. Қазақстан
білім беру саясатын талдауда 4-ОДМ-нің ұлттық білім беру жүйесінің даму
мақсаттарымен және міндеттерімен көп жерден түйісетіне анықталды. 4-ОДМ
аясында ұсынылған көп бастамалар қазірдің өзінде ҚР 2020 ж. дейінгі Стратегиялық
даму жоспары, ҚР «Білім туралы», «Баланың құқықтары туралы», «Мүгедектерді
әлеуметтік қорғау туралы», «Мүмкіндіктері шектеулі балаларды әлеуметтік және
медициналық-педагогикалық
коррекциялық
қолдау
туралы»
Заңдары,
2016-2019 жж. арналған БҒДМБ, ҚР БҒМ 2017-2021 жж. арналған Стратегиялық
жоспары, «Қазақстан-2030» және «Қазақстан-2050» стратегиялары және сол сияқты
стратегиялық құжаттар мен бағдарламаларда көрініс тапты. Қазақстанда 4-ОДМ280
стратегияларын енгізу деңгейін бағалау үшін Еуропалық білім қорының
реформаларын іске асыру деңгейін бағалау әдістемесі қолданылды. Бағалау
реформаларды іске асырудың 5 негізгі деңгейін қамтиды: 1-деңгей - жүйе жоқ, бірақ
жеке мысалдар бар; 2-деңгей - келіссөз жүргізу және жоспарлауды ұйымдастыру;
3-деңгей - бетбұрыс нүктесі; 4-деңгей - енгізу және ресурстарды бөлу деңгейі;
5-деңгей - мониторинг, бағалау және кері байланыс (3.4.2-сурет).
Өткізілген алдын ала бағалауға сәйкес Қазақстан 4-ОДМ-ді іске асыруға ұсынылған
стратегиялардың басым бөлігін енгізу және ресурстарды бөлу кезеңінде тұр.
4-ОДМ «Білім беру-2030» іс-әрекеттер өлшемді бағдарламасында ұсынылған 62
ықтимал стратегияның 46-сы (74%) қазірдің өзінде-ақ Қазақстанда белгілі бір
дәрежеде іске асырылып жатыр: 38 стратегия енгізу және ресурстарды бөлу
кезеңінде тұр (4-деңгей), 8 стратегия 3-деңгейге сәйкес және ары қарай жұмысты
талап етеді және 12 стратегия келіссөздер жүргізу мен жоспарлау кезеңінде тұр
(2-деңгей).
IEA – Оқу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауымдастық (International Association for the Evaluation
of Educational Achievement).
279
3-қосымшаны қараңыз.
280
4-қосымшаны қараңыз.
278
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3.4.2-СУРЕТ
ЕБҚ-ның реформаларды іске асыру деңгейін анықтау бойынша әдіснамасы

Дереккөз: «АТО» АҚ, 2017 ж.

Қазақстанның 4-ОДМ-ге қол жеткізуінің оң динамикасы көбінесе мониторинг
және бағалау тетіктерін енгізуімен байланысты. Бүгінгі таңда республикада білім
алушылардың нәтижелерін ұлттық бағалау жүйесі қалыптасып, жұмыс істеуде
(3.4.3-сурет). Бұл жүйенің әрбір буынынан алынатын нақты деректер білім беру
жүйесінің тиімділігін бағалауға және пайда болған қиындықтарға уақытылы жауап
беруге мүмкіндік береді. 2011 ж. бері жылма-жыл жарияланатын Қазақстан
Республикасы Білім беру жүйесінің жай-күйі және дамуы туралы ұлттық баяндама
білім мониторингінің тағы бір маңызды ұлттық тетігі болып табылады. Бұл баяндама
әрбір білім деңгейінің жай-күйін, прогресін және перспективаларын сипаттаумен
қатар, өңірлік білім беру жүйелерінің рейтингін де қамтиды. ЮНЕСКО деректері
бойынша, Қазақстан білім беруде мониторингтік есепті жариялайтын 96 елдің
ішінде.281
4-ОДМ білім берудегі маңызды жалпы әлемдік бағдар болып табылады, оның
аясында Қазақстанды 3 жаһандық даму институты мойындады. ОДМ дәуірі
талаптарына сай Қазақстан үздік халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру
жүйесін жаңартуды жалғастырып жатыр. Қазақстанның білім мен ғылымның
халықаралық сандық және сапалық деректер қорларына енуіне ұмтылысын жетекші
халықаралық даму институттары жоғары бағалады. Осылайша, 2017 ж. ҚР
Халықаралық ағарту бюросы Кеңесінің 2018-2019 жылдардағы Төрағасы болып
сайланды (IBE) (3.4.2-кірістірме). Өткен жылдың соңында Қазақстан
ЭЫДҰ-ның 2 бірдей: білім беру және ғылыми-технологиялық саясат Комитетінің
281

http://gem-report-2017.unesco.org/en/makeitpublic-national-education-monitoring-reports-map/
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«Қатысушы» мәртебесіне ие болды. Сол жылы IEA еліміздің TIMSS-2015 зерттеуіндегі
жоғары жетістіктерін ескере отырып, республиканы 2018 ж. қазанда Астана
қаласында Білім алушылардың оқу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық
қауымдастық Бас Ассамблеясының 59-съезін өткізуге лайықты деп таныды.
3.4.3-СУРЕТ
Қазақстанда білім алушылардың нәтижелерін бағалау жүйесі
Мониторинг, бағалау және ұлттық
жетістіктерді халықаралық жетістіктермен
салыстырмалы талдау

Ұлттық сырттай
бағалау
• МЖБС және оқу
бағдарламаларына
сәйкес ұйымішілік
ағымдық және
қорытынды бағалау

Ішкі бағалау

• МЖБС және оқу
бағдарламаларына
сәйкес білім
алушылардың оқу
жетістіктерін
бағалау

• Қазақстанның
халықаралық
салыстырмалы
зерттеулерге
қатысуы

Халықаралық
сырттай бағалау

Оқу жетістіктерін мониторингтеу, оқу процесінің
тиімділігін бағалау, қызмет сапасын
салыстырмалы талдау
Дереккөз: «АТО» АҚ, 2017 ж.

3.4.2-КІРІСТІРМЕ
ЮНЕСКО-ның Халықаралық ағарту бюросы
Халықаралық ағарту бюросы (ХАБ) 1925 ж. Швейцарияда Ж. Ж. Руссо атындағы Педагогикалық
ғылымдар институтының жанынан құрылды. 1969 ж. бастап ХАБ зияткерлік және функционалдық
дербестігін сақтап, ЮНЕСКО құрамына кірді. 1934 жылдан бастап ХАБ әрбір екі жылда Білім
жөнінде халықаралық конференция ұйымдастырады. ХАБ оқу бағдарламаларын дайындау
негізінде білім мазмұнына, оқыту тәсілдері мен стратегияларына жауап береді.
2011 ж. ЮНЕСКО Бас конференциясының 36-сессиясында ХАБ оқу бағдарламаларын әзірлеуде
және аралас мәселелерде үздік тәжірибесі бар жаһандық ұйым болып жарияланды. Бүгінгі таңда
ХАБ-тың басты міндеті 4-ОДМ-ге қол жеткізу үшін білім беру жүйелерінің және оқытудың әділдігін,
сапасын, өзектілігін және ресурстық тиімділігін қамтамасыз ететін оқу бағдарламаларын әзірлеу
және енгізуде БҰҰ қатысушы елдерінің әлеуетін нығайту болып табылады.
Дереккөз: http://www.ibe.unesco.org/
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4-ТАРАУ
Өңірлердің білім беру
жүйелерінің рейтингі

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттың негізгі принциптері - әрбір
адамның зияткерлік, психологиялық-физиологиялық дамуы мен жеке
ерекшеліктері ескеріле отырып, халық үшін барлық деңгейдегі білім алу
қолжетімділігі, еліміздің барша азаматтарының сапалы білім алу құқықтарының
теңдігі болып табылады.282
БҒДМБ-ны іске асыру тиімділігі еліміздің білім беруді дамытудың стратегиялық
құжаттарында белгіленген нақты нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерге
қол жеткізуден тікелей тәуелді. Білім берудің жай-күйі мен дамуы
индикаторларының жиынтығы белгілі бір өңірде білім беру жүйесінің жұмыс істеу
шарттарын, соның ішінде экономикалық және әлеуметтік ықпал ету
факторларының әсерін өлшеуге мүмкіндік береді.
Салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша әрбір өңір өз көрсеткіштерін ҚР-ның
және басқа өңірлердің орташа нәтижелерімен салыстырып, қандай параметрлер
бойынша және қай білім беру деңгейінде алда немесе артта екенін анықтай
алады. Сонымен қатар, талдау өңірлік білім беру жүйелерінің кемшіліктері мен
даму тенденцияларының динамикасын анықтауға мүмкіндік береді. Тәуелсіз
бағалау барлық деңгейдегі мемлекеттік органдар үшін өз жоспарларын қайта
бағдарлауда негізделген басқарушылық шешімдер қабылдауға мүмкіндік береді.
2016 жылдан бері өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін жаңа
әдістемемен бағалау жүргізіліп келеді.
Бұл әдістеме Қазақстанның 2050 жылға дейін әлемнің дамыған 30 елінің қатарына
кіру стратегиясын, сондай-ақ БҒДМБ-да тұжырымдалған міндеттерді ескере
отырып заманауи бағалау тәсілдерін қалыптастырады. Таңдалған әдістеме
әлемдік тәжірибеде кеңінен қолданылатын ЭЫДҰ-ның білім беруді бағалаудың
халықаралық индикаторларын ескеріп, білім беруді өңіраралық және
халықаралық салыстырмалы аспектілерде талдау үшін қажет.
Әдістеме аясында 2017 жылғы нәтижелер бойынша Қазақстан өңірлерін
сараланды. Әдістемеде бағалаудың интегралды индикаторы бөлшектелген
көрсеткіштерін де алуға мүмкіндік беретін бағалаудың көп деңгейлі жүйесі
ұсынылған: білім беру деңгейлері бойынша (МДТО, жалпы орта білім беру, ТжКБ);
тиімділік критерийлері бойынша (білім беру процесінің нәтижелілігі мен
ресурспен қамтамасыз етілуі); критерийлердің мазмұнды блоктары бойынша:
білім беру сапасы, білім берудің қолжетімділігі, қаржылық және кадрлық,
материалдық-техникалық қамтамасыз ету және АКТ (4.1-сурет).
282
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Әрбір білім беру деңгейі тиімділігінің интегралдық индексі 4 топтың 49 көрсеткіші
бойынша есептелген (білім берудің сапасы және қолжетімділігі, қаржылық және
кадрлық ресурстар, материалдық-техникалық қамтамасыз ету және АКТ).
Алғаш рет PIRLS-2016 зерттеуіне 4-сынып оқушыларының қатысу нәтижелері
енгізілді және мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері мен дағдыларын
дамытудың индикаторлар жүйесі пайдаланылды. Бұл әрбір өңірдің жұмысының
тәуелсіз бағасын қосымша ескеруге мүмкіндік береді.
4.1-СУРЕТ
Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін бағалаудың көп деңгейлі жүйесі

Әдістеменің ерекшелігі өңірдің есепті жылдағы базалық көрсеткішін
Қазақстанның барлық өңірлерлерінің соңғы 3 жылдағы ең жоғары (ең төменгі)
көрсеткіштерімен салыстыру негізінде балдық жүйеден индекс жүйесіне көшу
болып табылады. Қажетті есепті ақпарат болмаған жағдайда, индекс есебі соңғы
1-2 жылдағы статистикалық деректер бойынша жүргізіледі.
Дербес көрсеткіштер индексінен көп деңгейлі бағалау жүйесіне, жиынтық
индикаторларға көшу көрсеткіштерді есептеу процедураларымен бірге жүзеге
асырылады. Орташа бағалар көрсеткіш маңыздылық үлестік коэффициенттері
негізінде анықталады.
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Өңірлердің рейтингте орны тиімділік интегралдық индикаторының кему реті
бойынша жүзеге асырылады, бұл ретте ең жоғары индекске ие болған өңір ең
жоғары орынға орналасады.
Жаңа әдістеменің негізгі артықшылықтары:
 білім беру сапасы, ресурстық қамтамасыз ету мен басқару жүйесі
көрсеткіштерінің толық әрі теңдестірілген жүйесі ұсынылды;
 талдаудың міндеттері мен бөлшектеу деңгейіне байланысты бағалау мен
рейтингтің көп деңгейлі жүйесін алу мүмкіндігі (білім саласы бойынша тұтас
және деңгейлері бойынша, тиімділік критерийлері бойынша, нәтижелер
мен ресурстар индикаторларының топтары және жекелеген көрсеткіштер
бойынша) қамтамасыз етілді;
 бағалау өңірдегі білім берудің соңғы бірнеше жылдық даму динамикасын
ескеруге және көрсеткіштердің әртүрлі мәндерімен (ең жақсы/ең нашар,
халықаралық - benchmarking) салыстыруға мүмкіндік береді.
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4.1. ӨҢІРЛІК БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕЛЕРІНІҢ ҚОРЫТЫНДЫ ИНДЕКСІ
2017 жылы 2016 жылдағыдай өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділік
индексі еліміздің 13 өңірінде төмендеді. Бұған бағалау рейтингіне 6 жаңа
көрсеткіштің, соның ішінде 5 жаңа және 1 өзгертілген көрсеткіштің қосылуымен
байланысты.
«Өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі» интегралдық индексінің
қорытынды рейтингінде біріншілікті Алматы қаласы, содан кейін Павлодар және
Солтүстік Қазақстан облыстары иеленді. Бұл ретте, Павлодар облысының индексі
үш жыл қатарынан төмендеп келетінін көрсетеді. Екі жыл қатарынан Атырау,
Алматы облыстарында және ОҚО төмен көрсеткіштер байқалуда (4.1.1-сурет).
Кесте деректері өңірлердің соңғы 2-3 жылдағы көрсеткіштерін үздік мәндермен
салыстырып қарағанда бірде-бір өңір тиімділік индексінің 1-ге тең болатын ең
жоғары мәніне қол жеткізбегенін көрсетеді. Осылайша, білім беру жүйелері
қызметінің тиімділігін арттыру мақсатында өңірлер жұмысты жалғастыру керек
екенін көруге болады. Бұл үшін сапалы оқытудың қолжетімділігі, қаржылық және
кадрлық, материалдық-техникалық және ақпараттық-коммуникациялық
ресурстар сияқты барлық көрсеткіштер бойынша сол жерде жедел түрде
басқарушылық шешімдер қабылдау керек.
4.1.1-СУРЕТ

0,544 0,531 0,530
0,491 0,478

0,408

0,480

0,509

0,528

0,587

0,535

0,475

0,579 0,576 0,573 0,572

0,583

0,602

0,651

0,592

0,581

0,554

0,621
0,643

0,575

0,639

0,659

0,608

0,725

«Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі»
интегралдық көрсеткішінің индексі

0,441 0,432
0,361

2017

2016

Өңірлердің білім беру жүйелерінің рейтингі

329

2017 жылғы тиімділіктің көрсеткіштерін интегралдық есептелген индексінің
қорытындысы бойынша өңірлерде білім беру жүйелері өте жоғары, жоғары,
орташа тиімді және тиімділігі төмен болып сараланған (4.1.1-кесте).
Саралау нәтижесі бойынша бірде-бір өңір өте жоғары және жоғары
көрсеткіштеріне қол жеткізбеді. Астана және Алматы қалалары, Павлодар,
Жамбыл, Қарағанды облыстары, БҚО, ШҚО және СҚО білім беру жүйелері
қызметінің тиімділік шкаласы бойынша «орташа» (0,55-тен жоғары немесе тең,
бірақ 0,7-ден кем) болып бағаланды. Қалған 8 өңір білім беру қызметі тиімділігінің
«төмен» деңгейін көрсетті (0,55-тен төмен).
4.1.1-КЕСТЕ. 2017 жылғы «Өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі»
интегралдық көрсеткіші бойынша өңірлерді саралау
Өңір
Алматы қ.
Павлодар
СҚО
Жамбыл
Қарағанды
БҚО
Астана қ.
ШҚО
Ақмола
Қызылорда
Қостанай
Ақтөбе
Маңғыстау
Атырау
Алматы
ОҚО

Тиімділік
Өте жоғары

Жоғары

Орташа
0,659
0,643
0,621
0,581
0,579
0,576
0,573
0,572

Төмен

0,544
0,531
0,530
0,491
0,478
0,441
0,432
0,361

Ескертпе: Тиімділік шкаласы:
Өте жоғары – 0,8-ден жоғары немесе тең;
Жоғары – 0,7-ден жоғары немесе тең, бірақ 0,8-ден кем;
Орташа – 0,55-тен жоғары немесе тең, бірақ 0,7-ден кем;
Төмен – 0,55-тен кем.
Бұл шкала БҰҰДБ Адами даму жөніндегі есепте қолданылған адами даму индексі
көрсеткіштерінің деңгейлерін өлшеу негізінде құрылды.

Тиімділіктің интегралдық көрсеткішінің әлсіз тұстары мен өсу потенциалын
анықтау мақсатында өңірлердің тиімділік индексі білім беру деңгейлері бойынша
ұсынылған (4.1.2-кесте). Индикаторлардың мәні әрбір өңірдегі сол немесе басқа
білім беру деңгейінің қызметін жетілдіруге мүмкіндік береді.
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2017 жылғы білім беру деңгейі бойынша өңірлердің тиімділік индексінің
рейтингіне сәйкес, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда Жамбыл, Қарағанды
облыстары және СҚО тиімділіктің жақсы көрсеткіші есебінен алғашқы үш
орындарға орналасты. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету тобы бойынша
төмен көрсеткіштер БҚО, ОҚО және Қызылорда облыстарында байқалады.
Жалпы орта білім берудегі көшбасшылар: Алматы қ., Павлодар облысы және СҚО.
Мұндай жетістікке тиімділік және ресурспен қамтамасыз ету көрсеткіштерінің
арқасында қол жеткізілді. Дәл осы көрсеткіштер бойынша орта білім беру
деңгейінің рейтингін Атырау, Алматы облыстары және ОҚО аяқтады.
ТжКБ жүйесі бойынша рейтинг көшбасшылары болып Алматы қ., Қарағанды және
Павлодар облыстары анықталды. Басқа өңірлермен салыстырғанда білімнің
қолжетімді болмауы, қаржыландырудың аздығы және кадрлық тапшылықтың
салдарынан жоғары нәтижелерге ОҚО, Алматы және Атырау облыстары қол
жеткізе алмады.
4.1.2-КЕСТЕ. 2017 жылғы өңірлерде білім беру деңгейлері бойынша
тиімділік индексінің рейтингі
Өңір
Жамбыл
СҚО
Қарағанды
Алматы қ.
Маңғыстау
Павлодар
Қостанай
Астана қ.
Атырау
Алматы
Ақтөбе
Ақмола
ШҚО
БҚО
Қызылорда
ОҚО

Мектепке
дейінгі
тәрбие
мен оқыту
0,637
0,580
0,525
0,495
0,489
0,489
0,486
0,484
0,472
0,448
0,442
0,436
0,432
0,425
0,407
0,321

Өңір
Алматы қ.
Павлодар
СҚО
БҚО
ШҚО
Астана қ.
Қызылорда
Жамбыл
Ақмола
Қарағанды
Қостанай
Ақтөбе
Маңғыстау
Атырау
Алматы
ОҚО

Жалпы
орта
білім беру
0,735
0,731
0,687
0,658
0,657
0,623
0,607
0,605
0,604
0,600
0,572
0,539
0,494
0,449
0,444
0,378

Өңір
Алматы қ.
Қарағанды
Павлодар
Астана қ.
БҚО
Ақмола
ШҚО
Қостанай
Қызылорда
СҚО
Маңғыстау
Жамбыл
Ақтөбе
ОҚО
Алматы
Атырау
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ТжКБ
0,632
0,581
0,549
0,520
0,504
0,484
0,461
0,433
0,433
0,426
0,394
0,392
0,384
0,361
0,358
0,356
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4.2. МЕКТЕПКЕ ДЕЙІНГІ ТӘРБИЕ МЕН ОҚЫТУ
Жаһандық сын-тегеуріндер кезеңінде заманауи білім беру көптеген өзгерістердің
алдында тұруы тиіс. Білім берудегі барлық өзгерістер тек адами капиталдың
жоғары деңгейімен ғана қол жеткізіледі. Жаңа білім беру стратегиялары мен
саясаттары қазақстандық білім беру жүйесін жаңғыртуға едәуір септігін тигізіп
жатыр, ал бұл әркімнің сапалы білімге, соның ішінде мектепке дейінгі тәрбие мен
оқытуға қолжетімділігін қамтамасыз етеді. Қазақстанның 1-6 жас аралығындағы
балаларды мектепке дейінгі тәрбиемен қамту бойынша жетістігі ЮНЕСКО-ның
«2000-2015 жылдардағы баршаға арналған білім: жетістіктер және сын-қатерлер»
баяндамасында аталды. ЮНЕСКО мемлекеттерге мемлекеттік-жекеменшік
серіктестікті дамытуға, бұл ретте қаржыландыруды аз қоныстанған, шалғай елдімекендерге бағыттауға кеңес береді.
4.2.1. А тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту сапасы
БҒДМБ-да белгіленгендей, баланың әрі қарай білім алуға дайын болуы үшін
пайдасы мол мектепке дейінгі кезеңнің маңыздылығы жылдан жылға артып
келеді.283
Қазақстанда 2017 жылға дейін мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды бағалайтын
сапалық көрсеткіштер болған жоқ, 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-ны іске
асыру жоспарына сәйкес, уәкілетті мемлекеттік органмен мектепке дейінгі
ұйымдарда балалардың қабілеті мен дағдыларының дамуын бақылау бойынша
индикаторлар жүйесі әзірленді және енгізілді. Бұл индикатор мектепке дейінгі
тәрбие мен оқытудың нәтижелігін бағалауға мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі
білім сапасын бағалау бір көрсеткіштен тұрады (4.2.1-кесте).
4.2.1-КЕСТЕ. Мектепке дейінгі білім беру сапасының көрсеткіштері

283
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Белгісі

Көрсеткіштің атауы

Өлшем
бірлігі

А1

Мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері мен
дағдыларын дамытудың индикаторлар жүйесіне сәйкес
қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа
деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі

%

2016-2019 жж БҒДМБ. ҚР Президентінің 2016 ж. 1 наурыздағы № 205 Жарлығы
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Бұл көрсеткіш мектепке дейінгі білім сапасын бағалау үшін алғаш рет әзірленді
және өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін бағалау құралы
ретінде негізгі көрсеткіштердің тізіміне қосылды. Бұл параметрлер осы санаттағы
келесі салыстырулар мен талдау жүргізу үшін бастапқы өлшем рөлін атқарады.
Алғашқы мониторинг қорытындысы бойынша қабілеттер мен дағдылардың
жоғары және орташа даму деңгейін 5-6 жастағы балалардың 60%-ында
анықталды. Жамбыл облысы мен СҚО бұл көрсеткіш бойынша алдыңғы
орындарда. Жалпы республикалық орташа мәнді сондай-ақ 7 өңір еңсерді.
Қалған өңірлер аздаған айырмашылықпен артта қалды. Ең төмен көрсеткіштер
Павлодар және Маңғыстау облыстарына тиесілі (4.2.1-сурет).
4.2.1-СУРЕТ
Мектеп жасына дейінгі балалардың қабілеттері мен дағдыларын дамытудың
индикаторлар жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа
деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі, %
62,4

61,6

60,2 60,2

60,1 60,1 60,1

60,0 60,0 60,0

59,9 59,9 59,9 59,9 59,9
59,8

59,7

Дереккөз: ҚР БҒМ

А тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі білім сапасының индексін
шығаруға тек бір индикатор есепке алынғандықтан, өңірлердің осы индекстегі
рейтинг нәтижесі қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа деңгейлі
5-6 жастағы балалар үлесінің көрсеткішіне ұқсас болады (4.2.2-сурет).
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4.2.2-СУРЕТ
А тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі білім сапасының индексі

1,000

0,690

0,185 0,185

0,148 0,148 0,148

0,111 0,111

0,074 0,074 0,074 0,074 0,055
0,037

0,000

4.2.2. В тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту қолжетімділігі
Балалардың мектепке дейінгі дайындыққа қатысу құқығы заңнамалық деңгейде
бекітілген және мектепке барар алдында балалардың бастапқы мүмкіндіктерін
теңестіруге арналған маңызды құрамдас бөлігі болып табылады.
3-6 жас аралығындағы балаларды МДТО-мен қамтамасыз ету мақсатында
ЖАО-лар тиісті жағдайлар жасап жатыр. Мектепке дейінгі орындардың
жетіспеушілігі жоқ өңірлерде балалар ерте дамытуға лайықты жағдайлардың
болуына байланысты бір жастан бастап қабылданады. Өңірлерде балаларды
МДТО-мен қамту үшін жарты күндік шағын орталықтарды белсенді түрде ашу
тәжірибесі де кең таралған.
Әлемдік жаһандану инклюзивті қоғам құруға себепші болды. Қазақстан бұл
бағыттағы жалпы халықаралық үрдістерді басшылыққа ала отырып, ерекше білім
беру қажеттілігі бар балалардың тең дәрежеде білім алу қолжетімділігін
қамтамасыз ету принциптерін қарастырады. ЕБҚ-сы бар балалар білім беру
ортасына неғұрлым ертерек кірсе, олардың әлеуметтік бейімделуі соғұрлым
жылдам әрі оңай болады.
Сонымен, мектепке дейінгі білімнің
көрсеткіштерден тұрады (4.2.2-кесте).
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қолжетімділігін

бағалау

келесі
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4.2.2-КЕСТЕ. Мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігі көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі білім
берумен қамту
Жарты күндік шағын орталықтардың мектепке дейінгі
ұйымдардың жалпы санына шаққандағы үлесі
ЕБҚ-сы бар балаларға тәрбиелеу мен оқытуға жағдай
жасаған балабақшалардың жалпы балабақшалар
санына шаққандағы үлесі

В1
В2
В3

%
%
%

Соңғы жылдары Қазақстанда халық санының жылдам өсуі байқалуда. Мектепке
дейінгі ұйымдар желісінің кеңейуімен соңғы жылдары 3-6 жастағы балаларды
МДТО-мен қамтудың едәуір ілгерілегені байқалады.
2017 жылдың нәтижесіне сәйкес, бұл көрсеткіштің республикалық орташа мәні
2016 жылмен салыстырғанда 4,7%-ға артып, 90,5%-ға дейін жетті. Еліміздің 12
өңірлерінде көрсеткіштер ҚР бойынша орташа мәннен асады. Рейтингте жоғары
позициялар үш өңірге бекітілді: Павлодар, Қостанай облыстары және ШҚО
(4.2.3-сурет). Рейтингтің төменгі позициясын Астана мен Алматы қалалары және
ОҚО алады. Бұл ретте, осы өңірлерде 2016 жылмен салыстырғанда
көрсеткіштердің өсуі байқалады, мысалы, ОҚО-да көрсеткіштің өсуі +14,2%-ды
құрады. 2016 жылдың аутсайдері Маңғыстау облысы 2017 жылғы республикалық
орташа мәннен асып едәуір ілгеріленгенін (+11,6%) айта кеті қажет. Осылайша,
БҚО (–1,1%), СҚО (–6,4%) және Жамбыл (–5,5%) облыстарынан басқа барлық өңір
көрсеткіштің өсімін көрсетті.
4.2.3-СУРЕТ

2017

89,5

76,4
73,7

85,8

84

80,2

82,2 81,2

93,6

68

100

93,1 90,5
81,5

93,1

91,6

94,8

96,7

99,7 98,9

98,7 97,9 95,8 94,9
93,9
94,8

100

100
91,1

100

100

100 100

100

3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі білім берумен қамту, %

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 жылы өткен жылдағыдай мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына
шаққандағы жарты күндік шағын орталықтар үлесінің жалпы республикалық
деңгейде 23,5%-дан 19,8%-ға төмендеуі байқалды (4.2.4-сурет). Бұл көрсеткіш
бойынша жақсы нәтижелерді ОҚО мен Қызылорда өңірлері көрсетті, ал
Маңғыстау облысында соңғы үш жылда шағын орталықтарға қажеттілік жоқ.
Қызылорда облысы рейтингтегі позициясын 8-орыннан 2-орынға жақсарту үшін
едәуір жұмыс атқарғанын жеке атап өткен жөн (17,7%-дан 0,6%-ға дейін).
Соңғы 3 жылда мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына шаққандағы жарты
күндік шағын орталықтардың ең көп үлесі Қостанай (2015 ж. - 53,5%,
2016 ж. - 47,7% және 2017 ж. - 45,8%), Батыс Қазақстан және Атырау облыстарына
тиесілі болды.
4.2.4-СУРЕТ

2017

17,7
7,5

11

8,4

13,9 13,4

8,2

19,8

11,5

26,1

16,9

23,5

16,8

30

30,3

42

35,8 34,8 33,9

32,3

40,5 39,7

35

45,8

38,1

42,6

43

47,7

Жарты күндік шағын орталықтардың мектепке дейінгі ұйымдардың
жалпы санына шаққандағы үлесі, %

7,5

7

6,4

0,6

0

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Бүгінгі таңда білімнің қолжетімділігі тақырыбы қозғалғанда ЕБҚ-сы бар мектеп
жасына дейінгі балаларды білім беру ортасына кіргізу ойға келеді. Олар үшін
кедергісіз ортаны, соның ішінде арнайы педагогтермен тәрбие мен білім беру
қатысуын, ОӘК мен материалдық-техникалық базаны жасау қажет.
Елімізде 2017 ж. балабақшалардың 15%-ы ЕБҚ-сы бар балаларға тиісті жағдай
жасады, бұл 2016 ж. көрсеткіштен 4,9%-ға жоғары (4.2.5-сурет). Тәрбие мен оқыту
үшін ЕБҚ-сы бар балаларға кедергісіз оқыту жағдайын жасаған өңірлер қатарына
Қарағанды, Қостанай облыстары мен СҚО кірді. 8 өңір мен Астана қаласының
көрсеткіштері республикалық мәннен жоғары. Жалпы алғанда, 10 өңірде және
республикалық маңызы бар 2 қалада ЕБҚ-сы бар балаларды тәрбиелеу мен оқыту
үшін жағдай жасаған балабақшалар үлесінің едәуір өсімі байқалады.
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4.2.5-СУРЕТ

36,9

ЕБҚ-сы бар балаларға тәрбиелеу мен оқытуға жағдай жасаған
балабақшалардың жалпы балабақшалар санына шаққандағы үлесі, %

12,0 10,9 10,1 10,0

9,8

4,6

4,1

1,1

0,5

13,0
5,0

11,6

15,0

10,1

2017

13,4

18,1

12,7

16,0

18,6

6,3

6,2

14,2

24,4 23,0
21,3 20,6 20,0

18,0

26,9 26,9

39,5

34,4

7,9

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Жоғарыда аталған көрсеткіштер талдауының қорытындылары негізінде мектепке
дейінгі білім қолжетімділігінің индексі есептелді (4.2.6-сурет).
Соңғы 3 жыл бойына МДТО қолжетімділік рейтингінде біріншілікті Павлодар
облысы ұстап тұруды жалғастыруда, одан кейін шамалы айырмашылықпен
Қарағанды облысы келеді және үштікті Қызылорда облысы тәмамдады. 2016
жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі білімнің қолжетімділігі бойынша 11
өңірде оң динамика байқалады. В тобының көрсеткіштері бойынша мектепке
дейінгі білім қажеттілігінің төмен индексі Алматы қ., Ақтөбе және Атырау
облыстарына тиесілі.
4.2.6-СУРЕТ

2017

0,489

0,423

0,438

0,442

0,367

0,555 0,540 0,529 0,520 0,518

0,455

0,629 0,610 0,608
0,648

0,498

0,613

0,548

0,524

0,563

0,536

0,683 0,664 0,652

0,585

0,745

0,785

0,680

0,782

0,753

0,882

В тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білімнің қолжетімділік индексі

0,426

2016
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Өңірлерде білім беру жүйелері қызметінің нәтижелігі мектепке дейінгі білімнің
сапасы мен қолжетімділігінің көрсеткіштері бойынша жүргізілді. А және В
топтарының көрсеткіштері бойынша «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің
индексі есептеледі. Индекске сәйкес, 2017 ж. ең жоғары мәнге (0,7) тек Жамбыл
облысы ғана ие болды. 0,5-тен төмен нәтижені 12 өңір және Астана мен Алматы
қалалары көрсетті. Мұндай нәтижелер 2017 ж. мектепке дейінгі білімнің сапасын
бағалау бойынша көрсеткіштің енгізілуіне байланысты болуы мүмкін, себебі бұл
көрсеткіш бойынша өңірлер төмен нәтижелерге ие болды.(4.2.7-сурет)
4.2.7-СУРЕТ

0,428 0,411 0,406 0,400
0,396 0,370
0,363 0,351 0,351 0,342 0,338

2017

0,455

0,423

0,367

0,438

0,536

0,753
0,489

0,613

0,585

0,442

0,524

0,548

0,563

0,650

0,498

0,680

0,824

0,882

«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі

0,307 0,297
0,268

2016

4.2.3. С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар
Мектепке дейінгі білімнің сапасы мен қолжетімділігін арттыру қаржыландырудың
тиімділігіне және білікті мамандарға тікелей байланысты. Балаларды оқумен
қамтудың жоғары көрсеткіштеріне қарамастан, мектепке дейінгі ұйымдар
ұсынатын қызметтердің сапасы әлі де төмен деңгейде. Бұл көбінесе тәрбиеші
мамандығының әлеуметтік мәртебесі мен айлықтың төмендігінен болып отыр.
Мысалы, тәрбиешінің орташа еңбекақысы (орташа номиналды айлық 77,7 мың
теңге) қазақстандық орташа айлықтан едәуір төмен.284
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуда қаржылық және кадрлық ресурстарды
тиімді басқаруды бағалау үшін келесі көрсеткіштер пайдаланылды (4.2.3-кесте).

284
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4.2.3-КЕСТЕ. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Жергілікті бюджет шығындарына шаққандағы мектепке
дейінгі білім беру шығыстарының үлесі
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог
қызметкерлерінің жалпы санына шаққандағы
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы
бойынша жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар
қызметкерлердің үлесі
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог
қызметкерлерінің жалпы санына шаққандағы жоғарғы
және бірінші санаттағы педагогтердің үлесі
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог
қызметкерлерінің жалпы санына шаққандағы
«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы
бойынша жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар
жас педагог қызметкерлердің (30 жасқа толмаған) үлесі
Жаңадан ашылған орындардың жалпы санына
шаққандағы жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы
орындардың үлесі

С1

С2

С3

С4

С5

%

%

%

%

%

Жергілікті бюджеттен мектепке дейінгі білімге жұмсалатын шығындардың үлесі
республика бойынша орташа есеппен 3,5%-ды құрады (4.2.8-сурет), ал бұл 2016
жылғы мәннен 0,5%-ға кем. Мектепке дейінгі білімге бәрінен көп қаражатты ОҚО,
Маңғыстау және Жамбыл өңірлері бөледі. Көптеген өңірлерде жергілікті
бюджеттен бөлінетін қаржыландырудың кемуі байқалды. Қаржыландырудың ең
төмен көрсеткіштері Алматы қ., Алматы және Атырау облыстарына тиесілі.
Алматы қаласында қаржыландыру шамалы деңгейде ғана өсті (+2,5 млрд. теңге).
4.2.8-СУРЕТ

6,1

3,8

4,5

2,7
3,1

2,9

1,8

3,1

2017

2,6

2,3

3,2

3,5

3,4

3,8

4,0

4,6
3,8

2,2

2,2

2,3

1,9

4,4

1,0

4,9

2,3

5,0

2,1

5,2

4,0

6,1

6,6

6,4

5,4

6,6

Жергілікті бюджет шығындарына шаққандағы мектепке дейінгі білім беру
шығыстарының үлесі, %

2016

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҰБДҚ
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МЖС-нің механизмдері арқылы мектепке дейінгі жекеменшік ұйымдарды ашу
балабақшаға кезекті азайту мен балаларды қамту мәселелерін шешуге оң үлесін
қосады.
Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің артуы педагогикалық кадрлар санының
өсуіне әкелді: 2016 ж. 84 796 адамнан 2017 ж. 90 671 адамға дейін артты
(+5 875 адам). Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтердің сапалық құрамын
арттыру БҒДМБ-да маңызды міндеттердің қатарына жатады. 2019 ж. қарай
мектепке дейінгі ұйымдардың «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы
бойынша жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар педагог қызметкерлерінің
жалпы санына шаққандағы үлесін 50%-ға дейін арттыру жоспарланған.
БҒДМБ аясында бұл көрсеткіш 2017 жылы кем дегенде 40%-ға жетуі керек.
2014-2016 жылдары «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша
жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар педагогтердің үлесі 32%-дан 35,1%-ға
дейін көбейді. Алайда, 2017 ж. республикалық орташа көрсеткіш 33,5%-ға дейін
төмендеп кетті (4.2.9-сурет). Республикалық көрсеткіштен тек 11 өңір мен Алматы
қаласы ғана аса алды. Дегенмен, 13 өңірде алдыңғы жылғы қарқыннан артта қалу
байқалады.
4.2.9-СУРЕТ

2017

25,7

25,4 24,6

25,1

29,2

40,5

36,4 35,2
34,3 33,7 33,5

25,4

33,5

35,4
27,8

35,1

36,7

33,9

37,1
38,3

35,6

40

40,4

50,6

48,7 47,3
46,8

39,8

54,8

48,6

51,1

55,8

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санына
шаққандағы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары
және техникалық-кәсіптік білімі бар қызметкерлердің үлесі, %

23

21,5

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Бұл көрсеткіш бойынша өткен жылғы нәтижемен салыстырғанда, нәтиженің
шамалы
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төмендегенін көруге болады (–1%) Атырау облысы үшінші жыл қатарынан
біріншілікті сақтап келеді. Қарағанды мен Батыс Қазақстан обылыстары да
алдыңғы орындарға орналасты. Көрсеткіштің едәуір өсуі Алматы қ. байқалды:
27,8%-дан 40%-ға дейін. Осылайша, БҒДМБ-ның 2017 жылғы жоспарын (40%)
Атырау, Қарағанды, Батыс Қазақстан және Ақтөбе өңірлері мен Алматы қ.
орындады.
Мектепке дейінгі педагогика саласындағы жоғары кәсібиліктің көрсеткіші педагогтерге жоғары және бірінші санатты беру болып табылады.
2017 ж. жоғары және бірінші санатты педкадрлардың саны артып (+ 144 адам),
ҚР бойынша 20,1%-ды құрады. Бұл көрсеткіш бойынша көшбасшылықты
бұрынғыдай Алматы қ., Қарағанды және Павлодар облыстары сақтап отыр. ҚР
бойынша орташа мәнді 11 өңір игерді. Көрсеткіштің теріс динамикасы Атырау,
Алматы облыстары мен ШҚО-да байқалды. Ең төмен көрсеткіштерді Алматы,
Қызылорда, және ОҚО көрсетті (4.2.10-сурет).
4.2.10-СУРЕТ

2017

15,8

16,2

13,4
13,2

16,3
19

16,8

19,2

19,1
18,1

19,8

20,1 20,1
18,4

19,5

20,3

20,6

22,9

22,3 21,5
21,2 20,9 20,3
20,8

23,6

23,6

21,3

28
26,2

28,3
27,7

31,3

24,2

32

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санына
шаққандағы жоғарғы және бірінші санаттағы педагогтердің үлесі, %

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Мектепке дейінгі ұйымдар желісін дамыту педагогикалық кадрлар, соның ішінде
жас мамандар санының артуына ықпал етті. 2017 ж. 30 жасқа толмаған жас
педагогтердің саны 8 412 адамды құрады (мектепке дейінгі ұйымдардың
педагогтердің жалпы санының 9,3%-ы). Жас мамандардың басым бөлігі Ақтөбе,
Атырау облыстарына және БҚО-ға тиесілі. Еліміздің 10 өңірінде республикалық
мәннен жоғары белгі байқалады. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласында
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жас мамандар ең аз саны Алматы, Жамбыл облыстарында және ОҚО-да тіркелді
(4.2.11-сурет).
4.2.11-СУРЕТ
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санына
шаққандағы «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары
және техникалық-кәсіптік білімі бар жас педагог қызметкерлердің
(30 жасқа толмаған) үлесі, %
16,3 15,1
14,2
12,4

11,2 11,2 11,0 10,9

9,3

9,3

9,3

9,2

9,0

8,7

7,2

5,9

5,7

Дереккөз: ҰБДҚ

«Жаңадан ашылған орындардың жалпы санына шаққандағы жекеменшік
мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың үлесі» көрсеткіші оң динамиканы
көрсетті. Осылайша, республика бойынша бұл үлес 82,5%-ды құрап, 2016 жылғы
көрсеткіштен 22,4%-ға артық болды. Жалпы алғанда, барлық өңірде мектепке
дейінгі жекеменшік орындардың арту динамикасы байқалды. 2016 жылдың
көшбасшысы Қызылорда облысы 3 орынға түсіп, біріншілікті Алматы қаласына
берді (4.2.12-сурет).
4.2.12-СУРЕТ

2017

30,3

32,2

49,4

43,0

45,1

56,2 55,8

34,9

39,4

34,5

71,8 66,6
61,8
19,7

54,1

67,1

82,5 78,3 77,6

60,1

75,3

68,2

93,9
58,6

70,3

79,7

100 96,7 96,2
94,5 90,7 90,6

46,7

Жаңадан ашылған орындардың жалпы санына шаққандағы жекеменшік
мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың үлесі, %

15,9

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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С тобының қаржылық және кадрлық ресурстар индексіне сәйкес, жоғары
көрсеткіштерді БҚО, Ақтөбе және Атырау облыстары көрсетті. 6 өңір 0,5%-дан
жоғары мәнге қол жеткізді. СҚО, Алматы және Жамбыл облыстары төменгі
орындарға орналасты (4.2.13-сурет).
4.2.13-СУРЕТ

2017

0,432

0,363 0,361

0,320 0,320

0,317

0,366

0,359 0,349

0,303

0,358

0,406 0,401

0,312

0,462

0,467

0,447

0,380

0,520
0,468

0,487

0,531

0,467

0,548

0,470

0,585

0,400

0,643 0,642 0,640

0,552

0,579

С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық
және кадрлық ресурстардың индексі

2016

4.2.4. D тобы. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және АКТ
Соңғы 5 жылда Қазақстанда мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамыту - білім
беру жүйесін жаңғырту аясындағы басты міндеттердің бірі. Мысалы,
2010-2014 жылдарға арналған «Балапан» бағдарламасының сәтті іске асуы
еліміздегі демографиялық өсімге қарамастан мектепке дейінгі ұйымдар санының
артуына түрткі болды. Ал оған бірден-бір себеп МЖС механизмдерінің белсенді
енгізіле бастауы. Дегенмен, талаптарға сәйкес келетін жақсы материалдықтехникалық база болмаса, балаларға лайықты тәрбие мен білім беру қиын.
Елдегі балалардың туу көрсеткішінің арту қарқынына ілесе алмай жатқан
мектепке дейінгі ұйымдардың желісі және оның инфрақұрылымдық жаңартылуы
әлі де маңызды мәселе болып отыр. Мектепке дейінгі ұйымдарды ыстық сумен,
кәріздеу жүйесімен қамтамасыз етіп, жөндеу жұмыстары арқылы ғимараттардың
апаттық жағдайға ұшырау қаупін азайту өңірлердің негізгі міндеті болып отыр.
Сондықтан, өңірлік тұрғыдан инфрақұрылымдық ресурстардың жағдайын
бағалау үшін келесі көрсеткіштерді талдау қажет (4.2.4-кесте).
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4.2.4-КЕСТЕ. Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы апаттық
жағдайдағы балабақшалардың үлесі
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы ыстық
сумен қамтамасыз етілмеген балабақшалардың үлесі
Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы кәріздеу
жүйесімен қамтамасыз етілмеген балабақшалардың үлесі
Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына шаққандағы
АКТ құрал-жабдықтарымен (дербес компьютерлер,
мультимедиялық проекторлар, сенсорлы интерактивті
тақталар және дамытушы компьютерлік ойындар)
жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі

D1
D2
D3

D4

%
%
%

%

2017 ж. апаттық балабақша мәселесі 13 өңірде түбегейлі шешілді. Жалпы алғанда
республика бойынша 12 ғимарат апаттық жағдайда болды, оның ішінде 10-ы
Қызылорда облысында орналасқан. Бұл өңірде 2016 жылмен салыстырғанда
апаттық жағдайдағы ғимараттардың саны 2 объектіге азаюына қарамастан,
жағдай әлі де күрделі күйде қалып отыр (4.2.5-кесте),. Балабақшалардың апаттық
жағдайға түсуін хабарлау бойынша (жылдық уақытылы және күрделі жөндеу)
жүйелі тәсілдің әлі де жоқ екенін атап өту керек.
4.2.5-КЕСТЕ. Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы апаттық
жағдайдағы балабақшалардың саны, бірлік
2017
Өңір

ҚР
Ақмола
Ақтөбе
Алматы
Атырау
БҚО
Жамбыл
Қарағанды
Қостанай
Қызылорда
Маңғыстау
ОҚО
Павлодар
СҚО
ШҚО
Астана қ.
Алматы қ.
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Балабақшалардың
жалпы саны
5 608
217
327
578
178
243
307
210
182
553
212
1 277
175
78
297
282
492

2016
Апаттық
жағдайдағы
балабақшалар
саны
12
1
0
0
0
0
1
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0

Апаттық
Балабақшалардың
жағдайдағы
жалпы саны
балабақшалар
саны
4 915
13
206
0
299
0
462
0
164
1
218
0
274
0
197
0
177
0
463
12
196
0
1 087
0
168
0
79
0
282
0
213
0
430
0
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Орталықтандырылған
ыстық
су
жүйесімен
қамтамасыз
етілмеген
балабақшаларда суды жылытуға арналған бойлерлер орнату тәжерибесі кеңінен
таралған. 2017 ж. ыстық сумен қамтамасыз етілмеген балабақшалардың үлесі
2016 жылмен салыстырғанда 0,7%-ға артып, 19,5%-ды (1 091) құрады. Бұл
көрсеткіш бойынша 12 өңірдің нәтижесі республикалық орташа мәннен жоғары
орналасты. Рейтингте төменгі орындарға Ақтөбе, БҚО және ОҚО өңірлері
орналасты (4.2.14-сурет).
4.2.14-СУРЕТ

35,8

Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы ыстық сумен қамтамасыз
етілмеген балабақшалардың үлесі, %
35,0
35,5

31,2

1,1

25,2

18,8

27,8

27,0

22,0
19,5

15,5

9,9

9,1

7,7
7,4

14,1 14,8

7,6

6,9

17,4

18,5

9,7

9,1

3,9

8,8

6,8

1,4

8,7

11,2

17,0

20,5

29,6

2,6

2017

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Статистикаға сәйкес, 2017 ж. кәріздеу жүйесі жоқ балабақшалардың саны 699
құрады, бұл 2016 жылмен салыстырғанда, 1,7%-ға кем. Республика бойынша
орташа мән 12,5%-ды құрады (4.2.15-сурет). Еліміздің 4 өңірінде (ОҚО, БҚО, Ақтөбе
және Қызылорда) аталмыш көрсеткіш едәуір жоғары мәнге ие болды. Жалпы
алғанда, кәріздеу жүйесі жоқ балабақшалардың үлесін қысқарту бойынша оң
динамика көптеген өңірлерде байқалды. Қарағанды облысы бұл мәселені
толығымен шешті: өңірдегі барлық 210 балабақшада кәріздеу жүйесі толыққанды
жұмыс істейді.
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4.2.15-СУРЕТ

2,3

2,5

2,4

4,7

5,7

5,7

4,7

2,8

2,7

2,6

2,3

2,1

2017

0,5

3,4

7,1

4,7

8,4

5,7

11,2

13,5

12,5 11,4

5,0

14,3

8,5

16,2

14,2

22,5

19,2

23,5
27,3

19,1

31,7

Балабақшалардың жалпы санына шаққандағы кәріздеу жүйесімен
қамтамасыз етілмеген балабақшалардың үлесі, %

0

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

АКТ жабдықтарымен қамтамасыз етілген мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі
жылдан жылға артып келеді. 2016 ж. көрсеткіш 17,9%-ды құраса, 2017 ж. 20,1%-ға
тең болды. 2016 жылмен жылмен салыстырғанда оң айырмашылықты Атырау
өңірі көрсетті (+8,7%). Рейтингте келесі болып Астана және Алматы қалалары
орналасты. Республикалық орташа деңгейден 4 облыс пен республикалық
маңызы бар 2 қала ғана асты. Ақмола облысы, ОҚО және СҚО рейтингтің соңына
жайғасты (4.2.16-сурет).
4.2.16-СУРЕТ

2017

11,4

9,4

11,2

16,1
13,4

13,1 12,7 12,6 11,9

12,3

14,7

14,4

14,0

17,3

17,9

23,7 21,1
20,1 19,6 19,4 18,1
16,7

18,9

44,9

43,0

21,5

44,9

50,9

42,7

46,8

53,6

55,2

Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санына шаққандағы АКТ құралжабдықтарымен (дербес компьютерлер, мультимедиялық проекторлар,
сенсорлы интерактивті тақталар және дамытушы компьютерлік ойындар)
жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, %

7,1
6,6

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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Астана қ. қатарынан 3 жыл бойы (2015-2017 жж.) материалдық-техникалық
қамтамасыз ету және АКТ индексі бойынша бірінші орынды иеленіп отыр. Өткен
жылдармен салыстырғанда Астана қ. 0,9-дан жоғары балға қол жеткізді. Ең төмен
мәндерді Ақтөбе, Қызылорда, БҚО және ОҚО өңірлері көрсетті (4.2.17-сурет).
4.2.17-СУРЕТ

2017

0,456

0,425

0,316
0,386

0,265

0,463
0,499

0,356

0,638

0,450

0,676 0,672

0,619

0,632

0,739 0,725 0,721

0,523

0,689

0,699

0,688

0,738

0,738

0,818 0,799

0,779

0,890

0,700

0,962

0,770

0,916

0,967

D тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білім берудің
МТҚ және АКТ индексі

2016

С және D тобының орташаланған бағасы негізінде «Ресурспен қамтамасыз ету»
жиынтық көрсеткішінің индексі есептелді, есептеу нәтижесіне сәйкес, Алматы қ.
мен Атырау облысы 0,7-ден жоғары балл алып, рейтингке көшбасшылық етті
(4.2.18-сурет). Қызылорда, Жамбыл облысы және ОҚО ең төменгі мәнге ие болды.
4.2.18-СУРЕТ

0,491

2017

0,498 0,494

0,408

0,467

0,560

0,501

0,420

0,517

0,462

0,516 0,514

0,584

0,492

0,553

0,549

0,597

0,604

0,643

0,521

0,568

0,662

0,593

0,691

0,669

0,616

0,737 0,720

0,673

«Ресурспен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткішінің индексі

0,415 0,409
0,338

2016
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Нәтижелілік және ресурспен қамтамасыз ету критерийлері бойынша еліміздің
өңірлерін саралауға болатын мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту тиімділігінің
индексі есептелді. Жамбыл, Қарағанды облыстары және СҚО мектепке дейінгі
білім беру саласында ең тиімді болды (4.2.19-сурет). БҚО, Қызылорда облысы және
ОҚО соңғы орындарды иеленді. Материалдық-техникалық жабдығы мен
ақпараттық-коммуникациялық технологиялары нашарлауынан БҚО 2-орыннан
14-орынға түсті.
4.2.19-СУРЕТ

0,484 0,472

0,498

0,622

0,559

0,569

0,553

0,490

0,386

0,495 0,489 0,489

0,477

0,525

0,517

0,544

0,757

0,551

0,486

0,499

0,563

0,580

0,544

0,637

0,587

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту тиімділігінің индексі

0,448 0,442 0,436 0,432
0,425 0,407
0,321

2017

2016

Қорытынды
 2017 ж. 3-6 жас аралығындағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту
көрсеткішінің республикалық орташа мәні 2016 жылмен салыстырғанда
4,7%-ға артып, 90,5%-ды құрады. 12 облыста бұл көрсеткіш республикалық
орташа мәннен жоғары. Сонымен қатар соңғы 2 жылда 3 өңірдің
көшбасшылығы байқалады: Павлодар, Қостанай және ШҚО.
 Оқыту мен тәрбие үшін кедергісіз ортасы бар мектепке дейінгі ұйымдар
Қарағанды, Қостанай облыстары мен СҚО-да көптеп ашылуда.
 Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы мектепке дейінгі білімге
жұмсалатын шығындардың үлесі орташа есеппен республика бойынша
3,5%-ды құрады, ал бұл 2016 жылмен салыстырғанда 0,5%-ға кем.
 11 өңірде мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы
санына шаққандағы жоғары және бірінші санатты педагогтер үлесі өсті.
 Жалпы алғанда, барлық дерлік өңірде жекеменшік мектепке дейінгі
орындардың өсімі байқалды.
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Ұсыныстар
 Мемлекет пен жекеменшік серіктестігінің белсенді әрекеттесуі, мектепке
дейінгі білім беру саласына жекеменшік инвестицияларды тарту, сондай-ақ
кейбір ғимараттарды босату арқылы жаңа балабақшалар салуды
жалғастырып, жеделдету керек. Бұл шаралар кешенді мәселелер шешімін
табады: МДТО жүйесіндегі орындардың жетіспеушілігін жою; мектеп
жасына дейінгі балаларды көбірек қамту; ЕБҚ-сы бар балалар үшін
мектепке дейінгі ұйымдарда инклюзивті білім беру жағдайларын жасау.
 Мектеп жасына дейінгі балаларды тіркеу мен балабақшалардан орын алу
кезегін азайту үшін барлық өңірлердегі мектепке дейінгі ұйымдардан орын
алу кезегін автоматтандыру жұмыстарын жылдамдату керек.
 Жоғары білікті мамандардың жетіспеушілігі, жас мамандардың аздығы,
кадрлардың жұмыстан кетуі сияқты мәселелерді шешу үшін МДТО
педагогтерінің мәртебесін көтеріп, олардың еңбекақысын төлеудегі
межелерді арттыру керек.
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4.3. ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
Қазақстандық білім беру жүйесін жаңғыртудың жаңа кезеңі ҚР Конституциясымен
кепілдендірілген сапалы орта білімнің баршаға қолжетімді болуын қарастырады.
Дүниежүзілік экономикалық форум 21-ғасырдағы табысты адамның қабілеттері
мен білімінің 16 түрін белгіледі. Бұған топтық жұмыс істеу, көшбасшылық,
бастамашылық, IT-құзыреттілік, қаржылық және азаматтық сауаттылық
дағдылары жатады.
ДЭФ-тің «21-ғасыр дағдыларындағы алшақтықтарды зерттеу» рейтингінде
Қазақстан оқушыларының танымдық және эмоциялық зияты төмен елдердің
тобында тұр. Құзыреттер мен жеке қасиеттердің деңгейі базалық дағдылардан
едәуір төмен орналасқан.
4.3.1. А тобы. Жалпы орта білім беру сапасы және басқа да соңғы нәтижелер
Жалпы орта білімнің сапасы мен қолжетімдігі өңірлік білім беру жүйелерін
бағалаудың негізгі критерийлері болып табылады. Жалпы орта білімнің сапасын
және басқа да соңғы нәтижелерді есептеу үшін 7 көрсеткіш енгізілді (4.3.1-кесте).
4.3.1-КЕСТЕ. Жалпы орта білім беру сапасы және басқа да соңғы
нәтижелердің көрсеткіштері
Белгісі
А1
А2

А3

А4

А5

А6
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Көрсеткіштің атауы
ОЖСБ орташа балы
(а) 9-сыныптарда
(b) 4-сыныптарда
«Алтын белгіге» үміткерлердің санына шаққандағы
«Алтын белгіні» ақтаған үміткерлердің үлесі
Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған
балалардың жалпы санына шаққандағы білім беру
ұйымдарының жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған жұмысқа орналасқан
түлектерінің үлесі
Түлектердің жалпы санына шаққандағы оқуды
жалғастырмаған оқушылардың үлесі
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(b) 11-сынып
Қазақстандық 4 және 8-сынып оқушыларының TIMSS
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Қазақстандық 4-сынып оқушылардың PIRLS
халықаралық зерттеуіндегі оқу сауаттылығы бойынша
нәтижелері

А7

балл

Соңғы үш жылда 9-сынып оқушыларының ОЖСБ балдарының ең жоғары және ең
төменгі мәндерінің арасындағы алшақтық 2 еседен асып отыр. 2016 жылмен
салыстырғанда ОЖСБ-2017 орташа балы артып, 39,4 балды құрады (+6,18).
Алматы, Астана қалалары мен ШҚО жоғары позицияларды иеленді. Барлық
өңірде ОЖСБ-2017 балдарының өсуінің оң динамикасы белгіленуде. Дегенмен,
10 өңірде республикалық орташа мәннен төмен болды. Өңірлер арасында Атырау
өңірі ең жоғары өсім көрсетіп, +15,5 балмен ерекшеленді (2016 ж. 25,5 балдан
2017 ж. 41 балға дейін) (4.3.1-сурет).
4.3.1-СУРЕТ
9-сынып оқушыларының ОЖСБ орташа балы
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Дереккөз: ҚР БҒМ ҒК

2017 ж. 4-сынып оқушыларының ОЖСБ орташа балы 19,8 құрады, бұл өткен
жылғы көрсеткіштен 1,2 балға жоғары. Алматы қаласының нәтижесі
2,7 балға көтеріліп, 4-сыныптардың арасында ОЖСБ бойынша көшбасшылығын
сақтап қалды. Рейтингте келесі болып Астана қ. мен ШҚО орналасты. 3 өңірде
(Қарағанды, Павлодар және Ақтөбе облыстарында) балдардың төмендеуі
байқалды, ал артта қалғандардың қатарында Павлодар, ОҚО және Ақтөбе
облыстары тіркелді (4.3.2-сурет).
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4.3.2-СУРЕТ
4-сынып оқушыларының ОЖСБ орташа балы
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Дереккөз: ҚР БҒМ ҒК

2017 ж. «Алтын белгіге» үміткерлердің санына шаққандағы «Алтын белгіні»
ақтаған үміткерлер үлесінің көрсеткіші шамамен 2 есеге артып, ел бойынша
93,8%-ды құрады (2016 ж. - 53,7%). Бұл көрсеткіштің өсуі Маңғыстау өңірінде
байқалды (105,6%). Жалпы алғанда, өңірлердің барлығы едәуір өсім көрсетті.
Қостанай облысы өңірлер арасында ең төмен көрсеткішке ие болды (4.3.3-сурет).
4.3.3-СУРЕТ
«Алтын белгіге» үміткерлердің санына шаққандағы
«Алтын белгіні» ақтаған үміткерлердің үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ
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Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың жалпы санына
шаққандағы түлектердің жұмыспен қамту деңгейі ел бойынша 99,4%-ды құрады,
бұл өткен жылдың көрсеткішінен 1%-ға артық. 2016 жылдағыдай жұмыспен
қамтудың ең төмен көрсеткіші Алматы облысында тіркелді, бұл осы өңірде
5 адамның 4-інің мүгедектікті рәсімдеумен байланысты. Жалпы алғанда,
ел бойынша жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған
білім беру ұйымдарының 895 түлегінің 890-ы жұмыспен қамтылды (4.3.4-сурет).
4.3.4-СУРЕТ
Жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балалардың жалпы санына
шаққандағы білім беру ұйымдарының жетім және ата-ананың қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Оқуды не мектепте, не колледжде жалғастырмаған 9-сынып оқушыларының
көбеюі орын алуда. 2017 ж. олардың саны 1 084 адамды құрады, ал бұл
9-сыныпты аяқтаған оқушылардың жалпы санының 0,48%-на тең (2016 ж. 629 адам) (4.3.5-сурет). 9-сыныптан кейін оқуды аяқтамаған және ары қарай оқуын
жалғастырмаған балалардың ең көбі Алматы облысында тіркелді (611 адам).
Рейтингтің 2016 ж. көшбасшысы болған Астана қаласының нәтижесі 1,03%-дан
(93 адам) 0,12%-ға дейін (10 адам) төмендеді. Ең төмен көрсеткіштерді Алматы қ.
мен Ақтөбе облысы көрсетті.
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4.3.5-СУРЕТ
Түлектердің жалпы санына шаққандағы оқуын ары қарай
жалғастырмаған 9-сынып оқушыларының үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. жұмысқа орналаспаған 11-сынып оқушыларының үлесі 13,8%-дан
12,9%-ға дейін азайды. Бұл көрсеткіштің ең аз үлесі Астана қ., СҚО мен Павлодар
облысында байқалды. Не оқуын жалғастырмаған, не жұмысқа орналаспаған
11-сынып түлектерінің көбі ОҚО, Маңғыстау және Жамбыл облыстарында тіркелді
(4.3.6-сурет).

4.3.6-СУРЕТ
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Түлектердің жалпы санына шаққандағы оқуын ары қарай
жалғастырмаған 11-сынып оқушыларының үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Ескертпе: бұл диаграмманың деректері нақты емес болуы мүмкін, себебі 2017 ж. барлық
өңірлерде бұл көрсеткіш бойынша ҰБДҚ-дағы статистикалық деректердің сапасыз
толтырылуы орын алды. Қателік адамдарды сәйкестендіре алмау кесірінен болды және
6 994 адамды құрады, ал бұл қорытынды мәндерді едәуір өзгертті.
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TIMSS халықаралық тесті 4 және 8-сынып оқушыларының академиялық білімін
бағалайды. TIMSS-2015 зерттеуінде Қазақстанның бастауыш мектебінің орташа
мәні математикадан 544 балды, жаратылыстанудан 550 балды құрады.
Математика және жаратылыстану пәндері бойынша дайындықтың ең жоғары
деңгейін Алматы қаласының бастауыш сынып оқушылары көрсетті. Маңғыстау
және Алматы облыстарының нәтижелері 2 пән бойынша ең төмен болды.
Мектептегі білімнің сапасында едәуір өңіраралық айырмашылық тіркелді.
Маңғыстау облысының оқушылары Алматы қаласындағы қатарластарынан
математикадан 100 балға, жаратылыстанудан 119 балға артта қалды (4.3.7-сурет).
4.3.7-СУРЕТ
Қазақстандық оқушылардың TIMSS-2015 халықаралық
зерттеуіндегі нәтижелері, 4-сынып
математика
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TIMSS-2015 бойынша сегізінші сынып оқушыларының нәтижелерінде ең жоғары
және ең төменгі көрсеткіштер бойынша едәуір өңіраралық айырмашылық
тіркелді (математика - 105, жаратылыстану - 120 балл).285
Көшбасшы өңірлердің 4 және 8-сынып оқушыларының жетістікке жету
көрсеткіштерінде сабақтастық тіркелді. Маңғыстау, Атырау, Алматы және
Қостанай облыстарының 4-сынып және 8-сынып оқушылары төмен нәтиже
көрсетті (4.3.8-сурет).
4.3.8-СУРЕТ
Қазақстандық оқушылардың TIMSS-2015 халықаралық
зерттеуіндегі нәтижелері, 8-сынып
математика
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Дереккөз: «Қазақстанның TIMSS-2015 зерттеуіндегі нәтижелері» Ұлттық есебі

PISA - мемлекетке білім сапасының объективті бағасын ұсынатын тағы бір
халықаралық зерттеу.
Жалпы есепте 15 жастағы білім алушылар жабық сұрақтар бойынша
жаратылыстанудан 456 балл, оқу сауаттылығынан 427 балл және математикадан
460 балл жинады. PISA зерттеуінің ең жоғары және ең төменгі балдарының
арасындағы алшақтық оқу сауаттылығынан 91 балды (3 оқу жылына тең),
математикадан 84 балды және жаратылыстанудан 78 балды (2,5 оқу жылы)

285
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құрады. ЭЫДҰ әдістемесіне сәйкес, 30 балдық айырмашылық PISA халықаралық
шкаласы бойынша бір оқу жылына тең.
Жамбыл және Қарағанды облыстары мен Астана қаласының оқушылары
жаратылыстану ғылыми сауаттылығымен өте жоғары деңгей көрсетті. Астана
қаласы мен Қарағанды облысының білім алушылары оқу дағдылары мен
математикалық құзыреттерде көшбасшы болып мойындалды.
TIMSS-2015 зерттеуіндегідей, Атырау облысының қатысушылары PISA-2015-те де
ең төмен нәтижелерге ие болды (4.3.9-сурет).
4.3.9-СУРЕТ
Қазақстандық оқушылардың PISA-2015 халықаралық зерттеуіндегі нәтижелері
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PIRLS-2016 зерттеуіне Қазақстанның атынан барлық 14 облыс және Астана
мен Алматы қалаларының 4-сынып оқушылары қатысты. Олардың ең көбі
ОҚО және Алматы облысына тиесілі болды. Қатысушылардың басым бөлігі
(60%) - қазақ тілінде оқитындар болып шықты.
Қазақстан өңірлерінің нәтижелерін талдау барлық 14 облыстың және Астана мен
Алматы қалаларының оқушылары PIRLS халықаралық орташа мәнінен (500 балл)
жоғары нәтижеге қол жеткізгенін көрсетті. Ең үздік нәтижені СҚО оқушылары
көрсетті (575 балл). Бұл Қазақстанның орташа көрсеткішінен 39 балға артық.
Бұндай жоғары көрсеткіштер зерттеудің іріктемесіне байланысты болуы мүмкін.
Басқа өңірлермен салыстырғанда СҚО іріктемесіне небәрі 65 төртінші сынып
оқушысы ілікті. ОҚО-мен салыстырсақ, СҚО қатысушыларының саны 16 есе аз.
Қатысушылардың мұндай іріктемесі өңірлердің қорытынды көрсеткіштеріне
едәуір ықпал етеді. Сонымен қатар, СҚО іріктемесінде орыс тілінде білім алатын
оқушылар басым болды, олар қазақ тілінде оқитын оқушыларға қарағанда ел
бойынша орташа есеппен анағұрлым жоғары нәтиже көрсетті. Дегенмен,
СҚО-ның жоғары көрсеткіштері облыс оқушыларының жоғары оқу
дағдыларының нәтижесі екндігін да ескерген жөн.
Зерттеуде келесі жоғары нәтижелерге Қызылорда және Қостанай облыстарының
оқушылары қол жеткізді. Өңірлер арасында ең төмен көрсеткіш Алматы,
Маңғыстау және Атырау облыстарында тіркелді (4.3.10-сурет).
4.3.10-СУРЕТ
Қазақстандық оқушылардың PIRLS-2016 халықаралық зерттеуіндегі
оқу сауаттылығы бойынша нәтижелері
575
555

554

553

551

549

542

541

540

540

539

536

536
528

521
511
501

Дереккөз: Қазақстанның PIRLS-2016 зерттеуіндегі нәтижелері
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А тобының көрсеткіштерін талдау мен салыстыру нәтижесінде жалпы орта білім
сапасының индексі алынды. Алматы қаласының 2017 жылғы жалпы орта білімнің
сапасы көрсеткіші 0,8 балмен қалған өңірлерден жоғары болды. Екінші және
үшінші орынды ШҚО және Жамбыл облысы иеленді. Соңғы 2 жыл бойы жалпы
орта білім сапасының индексі Маңғыстау, Алматы және Атырау облыстарында өте
төмен деңгейде тұр. 13 өңір мен республикалық маңызы бар 1 қалада 2016
жылмен салыстырғанда аталмыш индекс көрсеткіштерінің өсімі байқалды. Ең
жоғары және ең төмен көрсеткіштердің арасында елеулі алшақтық сақталып отыр
(4.3.11-сурет).

4.3.11-СУРЕТ

2017

0,529 0,526 0,491

0,296

0,298

0,342

0,466

0,485

0,396 0,364
0,336

0,457

0,530

0,508

0,595

0,641 0,622 0,614 0,595

0,635

0,659

0,668

0,686

0,687

0,883 0,730 0,723 0,722 0,699

0,330

0,913

А тобы көрсеткіштері бойынша жалпы орта білім беру сапасының және басқа да
соңғы нәтижелердің индексі

0,318

2016

4.3.2. В тобы. Жалпы орта және қосымша білімнің қолжетімділігі
Мемлекеттік
мектептердегі
жалпы
орта
білімнің
қолжетімділігі
ҚР Конституциясымен кепілдендірілген. Бұл қолжетімділікке ерекше білім беру
қажеттіліктері бар балалардың да құқығы бар. Сондықтан барлық өңірлерде
арнайы білімі мен ерекше әдістемесі бар педагогтерді қажет ететін мектептерде
инклюзивті білім беру жүйесін жетілдіру жалғасып жатыр. Жалпы орта білімнің
қолжетімділігі тұрғысынан оқу орындарының жетіспеушілігінен үш ауысымды
мектептердің
көбейіп
жатқанына
назар
аудару
керек.
Мектеп
инфрақұрылымының дамуы қажеттіліктерді толық дәрежеде қанағаттандырып
жатқан жоқ.
Жыл өткен сайын оқу процесін жалғастыруға келмейтін кейбір мектеп
ғимараттарының пайдалану мерзімі шектен асып жатыр. Жергілікті атқарушы
органдарға мектептері жоқ немесе 3 км артық қашықтықта орналасқан елдімекендерде үйден мектепке, мектептен үйге ыңғайлы тасымалдауды қамтамасыз
ету басты міндеттердің бірі болып отыр.
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Жоғарыда аталғанға сүйеніп, жалпы орта білімнің қолжетімділігін толық түсіну
үшін бағалауға келесі көрсеткіштер енгізілді (4.3.2-кесте).
4.3.2-КЕСТЕ. Жалпы орта білімнің және қосымша білімнің
қолжетімділік көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің
жалпы санына шаққандағы инклюзивті білім беруге
жағдай жасаған мектептердің үлесі
Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы
қалалық (а) және ауылдық (b) жерлерде қосымша
біліммен қамтылған оқушылардың үлесі
Оқу орындарының жетіспеушілігі
Жеткізіп салуды қажет ететін балалардың жалпы
санына шаққандағы мектепке және мектептен үйге
жайлы жеткізіп салумен қамтылған оқушылардың үлесі

В1

В2
В3
В4

%

%
адам
%

«Күндізгі жалпы білім беретін мектептердің жалпы санына шаққандағы
инклюзивті білім беруге жағдай жасаған мектептердің үлесі» көрсеткіші жалпы
орта білім қолжетімділігін бағалау тәсілдерінің бірі ретінде алғаш рет қолданылып
отыр. 2017 ж. ҚР-ның 55% мектебінде инклюзивті білім алуға жағдай жасалды, бұл
нәтиже БҒДМД-ның жоспарланған көрсеткішіне сәйкес келеді. Бұл көрсеткіш
бойынша 8 өңірде республикалық орташа мәннен жоғары нәтиже көрсетті,
солардың ішінде 100%-дық қамту нәтижесімен Астана қаласының мектептері
ерекшеленіп, көшбасшылардың үштігіне Алматы қаласы мен ОҚО кірді. Қалған 8
өңір жоспарланған көрсеткіштен төмен нәтиже көрсетті. Рейтинг соңында
Қызылорда, Ақтөбе және Алматы облыстары орналасты (4.3.12-сурет).
4.3.12-СУРЕТ
2017 ж. күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің жалпы санына
шаққандағы инклюзивті білім беруге жағдай жасаған мектептердің үлесі, %
100,0
88,1
64,5 61,0 60,8 59,7
58,2 56,9 55,0
53,3 52,3 52,1
48,2 47,0

40,3 38,2 36,0

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 ж. білім беру жүйесінде 850 сыртқы ұйым жұмыс істеді, бұл 2016 жылмен
салыстырғанда 16 ұйымға жоғары, соның ішінде 758-і мемлекеттік, 92-і
жекеменшік (2016 жылы - 95 жекеменшік). Ұйымдар санының артуына
қарамастан, ел бойынша оқушылардың саны 3 114 азайып (2016 ж. 651 409 адам,
2017 ж. 648 295 адам), елдегі барлық оқушылардың санына шаққандағы үлесі
21,3%-ды құрады.
Оқушыларды қосымша біліммен қамту бойынша ең жоғары көрсеткішті БҚО, СҚО
және Қостанай облысы көрсетті (4.3.13-сурет). Төмен нәтижелер Алматы қ., ОҚО
және Алматы облысына тиесілі болды. Оқушылардың қосымша біліммен аз
қамтылуы білім беру қызметтерінің анағұрлым кең спектрін ұсынатын
жекеменшік қосымша білім беретін ұйымдардың болуымен түсіндірілуі мүмкін.
4.3.13-СУРЕТ

59,8

Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы
қосымша біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, %

2017

10,5

10,3

13,2
11,8

16,0

16,8

16,3

19,2

21,3

20,5

19,7

22,2

21,8 21,3

18,6

23,6

22,4

26,3

23,3

28,0
30,5

27,5

30,5

36,7 30,9

30,7

41,8

39,4

41,9

43,7

36,8

57,6

8,4

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Қалалық жерде қосымша біліммен қамтылғандардың ең жоғары және ең төменгі
мәндеріндегі алшақтық 2016 жылдағыдай артып, 2017 ж. 57,1%-ды құрады (бұдан
бұрын 55%). Оқушыларды қосымша біліммен қамту 2017 ж. ел бойынша 2,5%-ға
дейін төмендеп, 25,1%-ды құрады (4.3.14-сурет).
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4.3.14-СУРЕТ

13,2
12,6 11,8

11,4

24,4
16,8

22,2

16,3

31,2

30,0

25,1

2017

30,1
25,0 24,4

32,1 30,9

21,3

34,5

21,5

37,5

27,5

35,4

35,4

35,1

41,9

42,5
47,4

34,6

63,5

45,8

66,7

63,4

66,5

Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы қалалық жерде қосымша
біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, %

9,6

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Ауылдық жерде ең жоғары және ең төменгі мәндердің арасындағы алшақтық 11
еседен артық (4.3.15-сурет). Ауылда балаларды қосымша біліммен қамту бойынша
үздік көрсеткіштерді БҚО, Қостанай және Павлодар облыстары көрсетті, Ең төмен
көрсеткіш Алматы облысына тиесілі.
4.3.15-СУРЕТ

52,9

Мектеп оқушыларының жалпы санына шаққандағы ауылдық жерде қосымша
біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, %

47,1

2017

16,7

11,0

8,8

7,3

4,1

6,9

18,1

9,3

18,4

11,3

23,9

16,2

25,0

17,1

27,2

15,1

26,7

30,5

26,5

32,6

29,1

24,4

34,3

24,8

35,0

24,5

35,6

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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Жаһандану кезеңінде демографиялық және көші-қон мәселелері, халқы белсенді
әрі мобильді Қазақстанға әсер етпей қоймады. Осыған байланысты белгілі бір
өңірлер халқының тығыздығы артып, жалпы білім беретін мектептердегі оқу
орындарының жетіспеушілігіне тікелей немесе жанама ықпал етіп жатыр. 2017 ж.
123 994 оқушыға орын жетіспеді (2016 ж. - 105 401 орын). Бұл жетіспеушілік
негізінен қалаларда көбірек орын алуда, мысалы, ОҚО-да, Алматы облысында
және Алматы қ. Жетіспеушілік мәселелерін Қостанай облысы, БҚО және СҚО
толығымен дерлік шеше алды (4.3.16-сурет).
4.3.16-СУРЕТ
Оқу орындарының жетіспеушілігі, адам

33208

40461

15013

2352

6421

6050

6281

2017

2305 1320 1236
4548

2999

2484

314

929
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349
197

2352

7055 6632 6155
5812 5270 4922

2612

7421

9819
9987

14969

17079

207

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Ескертпе: Оқу орындарының жетіспеушілігін есептеу формуласы: күндізгі мемлекеттік
жалпы білім беретін мектептердің жобалық қуаты × ауысым коэффициенті* – мектептің
1-12 сынып контингенті = жетіспеушілік
* - мектептің 1991 жылға дейін пайдалануға берілуі - 1 оқушыға 1,5
- мектептің 1991 жылдан пайдалануға берілуі - 1 оқушыға 2 (1 және 3 ауысымды мектептер
есептелмейді).

Балаларды қолжетімді біліммен қамту үшін мектептері жоқ шалғай елдімекендерде тұратын балаларды көлікпен тасымалдау маңызды фактор болып
табылады. Биыл еліміздің 8 өңірі көлік тасымалдауына мұқтаж оқушыларды 100%
қамтыды, рекордтық өсімді Қызылорда облысы көрсетті (52,1%-дан 100%-ға
дейін). Бұл көрсеткіш республика бойынша Қостанай облысы мен ОҚО орташа
мәннен төмен (97,5%) орналасты (4.3.17-сурет). Бұған бұл өңірлердегі балалардың

Өңірлердің білім беру жүйелерінің рейтингі

363

бөлігі туыстарында, не жалдамалы пәтерлерде тұруы, сондай-ақ мектепке
өздігінен жетеді.
4.3.17-СУРЕТ

97,5

95,5

100

98,4

78,4

52,1

69,6

95,5

99,3

91,0

99,9

99,8

96,5

99,9

98,4

100

99,5

100

91,5

100

100

100

100

100

100

100

100

96,5

100

100

Жеткізіп салуды қажет ететін балалардың жалпы санына шаққандағы
мектепке және мектептен үйге жайлы жеткізіп салумен
қамтылған оқушылардың үлесі, %

2017

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

В тобының көрсеткіштері бойынша орта білімнің қолжетімділігі индексінде 3 жыл
қатарынан БҚО бірінші орын алып отыр (4.3.18-сурет). Екінші жыл қатарынан СҚО
мен Қостанай облысы көшбасшылар үштігінде. Жалпы орта білім қолжетімділігі
рейтингіде Алматы қаласы, Алматы облысы және ОҚО соңғы орындарға
орналасты.
4.3.18-СУРЕТ
В тобының көрсеткіштері бойынша жалпы орта білімнің қолжетімділік индексі

2017
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0,267

0,291

0,431

0,433

0,387

0,642

0,698

0,765

0,683

0,682

0,702

0,758

0,700

0,820

0,810

0,620 0,618 0,615 0,597
0,590 0,575
0,563 0,563 0,539

0,611

0,725 0,725
0,648

0,865

0,985

0,787 0,769

2016
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А және В топтарының бағалау нәтижелері негізінде «Нәтижелілік» жиынтық
көрсеткішінің индексі алынды, индекске сәйкес, Алматы қ., БҚО және СҚО ең
жоғары мәндерге ие болды (4.3.19-сурет). Ең төмен мәндер Маңғыстау, Алматы
облысы және ОҚО-ға тиесілі, соңғы 2 облыс 3 жыл бойы индекстің төменгі
қатарында орналасып келеді. Сондай-ақ, өңірлер арасында ең жоғары және ең
төменгі мәндердің арасындағы алшақтық 2 еседен артып отырғанын атап өткен
жөн.
4.3.19-СУРЕТ

0,365

0,570

0,471

0,627 0,621

0,497

0,615
0,490

0,642

0,583

0,677

0,634
0,631

0,545

0,602

0,691 0,691 0,689 0,683 0,671

0,655

0,694

0,728

0,693

0,711

0,686

0,758

«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі

0,540
0,480

0,456
0,375

0,331

2017

2016

4.3.3. С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар
Жалпы орта білімнің сапасына қол жеткізіп, соны арттыру үшін мемлекеттің,
соның ішінде ЖАО-ның қаржылық мүмкіндіктері маңызды рөл атқарады.
Қазіргі уақытта кадрлардың кәсіби дайындығы олардың заманауи дағдыларды
игере алуына байланысты. Мұғалімдерді іріктеген кезде, жас мамандарға,
сондай-ақ магистр дәрежесі бар мамандарға артықшылық берген жөн. Мұндай
мамандар әртүрлі міндеттер мен мәселелерді анағұрлым инновациялық
тұрғыдан шешеді. Бұл ретте, аға буынның бай тәжірибесі, жас кадрларға беретін
ауқымды білім қоры туралы да ұмытпаған жөн. Сондай-ақ, мұғалім
мамандығының беделі мен мәртебесін арттыру мақсатында жергілікті (өңірлік)
гранттарды көбейту арқылы мектеп түлектерін педагогика саласына тарту керек.
Жергілікті атқарушы органдарының қаржылық және кадрлық ресурстарын
бағалау үшін келесі көрсеткіштер ұсынылды (4.3.3-кесте).
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4.3.3-КЕСТЕ. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы орта
білімге жұмсалатын шығыстардың үлесі
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп
мұғалімдерінің жалпы санына шаққандағы магистр
дәрежесі бар мұғалімдердің үлесі
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп
мұғалімдерінің жалпы санына шаққандағы жоғары және
бірінші санатты мұғалімдердің үлесі
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп
мұғалімдерінің жалпы санына шаққандағы 25-34
жастағы жас мұғалімдердің үлесі

C1
C2

C3

C4

%
%

%

%

2017 ж. жергілікті бюджеттен жалпы орта білімге жұмсалатын шығындардың үлесі
2016 жылғы деңгейде сақталды (4.3.20-сурет). Номиналды тұрғыдан ел бойынша
жалпы орта білімге жұмсалатын шығындар 73,5 млрд. теңгеге артты. Ең көп
шығындар Жамбыл, Алматы облыстарында және ОҚО-да тіркелді. 9 өңірдің
шығындары республикалық орташа деңгейден жоғары орналасты. Қызылорда
облысының шығындары айтарлықтай 2 еседен артық қысқарды (31,9%-дан
13,4%-ға дейін). Жалпы орта білімге жұмсалатын шығындардың ең азы Алматы
мен Астана қалаларына тиесілі болды.
4.3.20-СУРЕТ

17,5 17,0 16,3
15,6
13,4

2017

6,7

6,7

8,1

6,4

14,5

14,4

17,8

13,5

18,2 17,8

20,9

22,2
17,8

17,8

18,8
19,7

14,5

20,1

18,2

21,1

19,4

22,4
23,1

20,8

24,2

20,5

22,2

25,5

31,9

Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы орта білімге жұмсалатын
шығыстардың үлесі, %

2016

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҰБДҚ
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Еліміз халықаралық тенденцияға сәйкес, білім магистрі дәрежесі бар
мамандарды тарту арқылы педагогикалық құрамның сапалық деңгейін жылдан
жылға арттырып келеді. Мысалы, ЭЫДҰ-ның 17 елінде мектепте жұмыс істеу үшін
магистр дәрежесі талап етіледі. 2017 ж. республика бойынша мектепте 3 971
магистр дәрежесі бар мұғалім жұмыс істеді, бұл ел ауқымында күндізгі жалпы
білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санының 1,4%-ын құрады. 9 өңір және
республикалық маңызы бар 2 қала нәтижелерін арттырды. Екінші жыл қатарынан
Алматы және Астана қалалары көшбасшылықты сақтап отыр. Рейтингті
Маңғыстау облысы тәмамдады (4.3.21-сурет).
4.3.21-СУРЕТ
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санына
шаққандағы магистр дәрежесі бар мұғалімдердің үлесі, %
4,0

3,7
3,5

2,5

2,9

3,0

3,3

3,5

2,1

2,0

1,1
0,9

0,8

0,7

0,7

0,7

0,9

0,7

1,0

0,8

0,5

1,0

1,0

0,7

1,2

0,9

1,3

1,1

1,4

1,1

1,4

1,3

1,5

1,3

1,0

1,6

1,4

1,6

1,5

1,4

1,9

2,0

0,0

2017

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санына
шаққандағы жоғары және бірінші санаты бар мұғалімдердің үлесі педагогикалық
құрамның біліктілік деңгейінің көрсеткіші болып табылады. 2016 жылмен
салыстырғанда, есепті жылы жоғары және бірінші санаты бар мұғалімдердің үлесі
0,7%-ға арттып, 51,5% құрады (4.3.22-сурет). Бұл көрсеткіш жыл сайын өсіп келеді.
Жоғары
көрсеткіштерге
Павлодар,
Қарағанды
облыстары
және
Алматы қ. ие. Жалпы республикалық деңгейін 5 облыс және республикалық
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маңызы бар 2 қала еңсерді. Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Маңғыстау өңірлері ең
төмен көрсеткіштерге ие болды.
4.3.22-СУРЕТ
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санына
шаққандағы жоғары және бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, %

2017

41,5

47,3

42,2

48,4

50,6

48,8

50,5

50,7

50,9

48,3

50,8

46,2

54,3

54,0

53,9

53,1

56,1 55,5 54,8 53,7
53,2 52,2 51,5 51,0 50,9
50,4 50,3 50,1 50,0 49,4 47,8

56,6

59,9

60,6

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

25-тен 34 жасқа дейінгі жас мұғалімдердің саны өткен жылмен салыстырғанда
20 427 адамға артып, ел бойынша күндізгі жалпы білім беретін мектеп
мұғалімдерінің жалпы санынан 115 723 (39%) адамды құрады. Бұл көрсеткіш
бойынша 9 облыстың мәні жалпы республикалық деңгейден асты. Астана,
Алматы қалалары мен Қарағанды облысында педагогикалық құрамның жаңаруы
баяу қарқынмен өтуде (4.3.23-сурет).
4.3.23-СУРЕТ
Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санына
шаққандағы 25-34 жастағы жас мұғалімдердің үлесі, %
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33,2
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31,5

33,7
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42,7 41,2 41,0
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45,2
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49,6 48,0
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Дереккөз: ҰБДҚ
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Қаржылық және кадрлық ресурстар негізінде есептелген жиынтық индексіне
сәйкес, Павлодар облысы, Алматы қ. және СҚО алдыңғы орындарға орналасты.
Республикалық маңызы бар 2 қала және үш өңір республикалық мәннен (0,5)
жоғары нәтиже көрсетті. Атырау, Қызылорда және Маңғыстау облыстары төменгі
позицияларға ие болды (4.3.24-сурет).
4.3.24-СУРЕТ
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0,369
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0,379

0,300

0,426
0,282

0,415
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0,413

2017
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0,524 0,521

0,504

0,561

0,514

0,647

0,522

0,654

0,715

С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық
ресурстардың индексі

2016

4.3.4. D тобы. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және АКТ
Жалпы орта білімнің инфрақұрылымы жаңартылған мазмұнға өту кезеңінде
жедел дамуды талап етеді. Мектептер МТБ-сының төмен деңгейі оқушылардың
сапалы білім алуын үнемі тежеп тұрады. Өңірлердегі мектептердің апаттық
мәселесі әлі толық шешімін таппады. Оның үстіне пайдалану мерзімінен асқан
мектептердің де саны көбейіп жатыр. Мұның салдарынан 3 ауысымды
мектептердің көбею ықтималдығы артуы мүмкін. Бұл мәселенің жүйелі шешімі
әлі табылмады. Сонымен қатар, жаңа модификациялы пәндік кабинеттер мен
оқулықтардың жеткіліксіз болуы да маңызды мәселеге айналды. Жылдам дамып
жатқан Қазақстанда білім берудегі жаңа тәсілдер өте маңызды рөлге ие
болғандықтан, менеджментте АКТ-ның пайдаланылуын кеңейтуге де ерекше
назар аудару керек.
ЖАО-ның МТБ және АКТ-мен қамтамасыз ету нәтижесін бағалау үшін келесі
көрсеткіштер пайдаланылды (4.3.4-кесте).
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4.3.4-КЕСТЕ. Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің және ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың (АКТ) көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Мектептердің жалпы санына шаққандағы апаттық
мектептердің үлесі
Мектептердің жалпы санына шаққандағы сабақты үш
ауысымда жүргізетін күндізгі мемлекеттік жалпы білім
беретін мектептердің үлесі
Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санына
шаққандағы асханалармен/буфеттермен қамтамасыз
етілген жалпы білім беретін мектептердің үлесі
Оқушылардың жалпы санына шаққандағы
оқулықтармен қамтамасыз етілген оқушылардың үлесі
Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушылардың
жалпы аз қамтылған отбасылардан шыққан санына
шаққандағы тегін ыстық тамақпен қамтылған
балалардың үлесі
Мектептердің жалпы санына шаққандағы 4 Мбит/сек
және одан да жоғары жылдамдықты бар кең жолақты
Интернетпен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі

D1
D2

D3
D4

D5

D6

%
%

%
%

%

%

Алдыңғы жылмен салыстырғанда, 2017 ж. апаттық мектептердің саны 64-тен
43-ке дейін азайды (–21 мектеп) (4.3.25-сурет). Соңғы 2 жылда апаттық мектептер
мәселесі Маңғыстау, Павлодар, Солтүстік Қазақстан өңірлері мен Астана және
Алматы қалаларында шешімін тапты. 2017 ж. бұл мәселені Алматы облысы да
шешті. Қауіпсіз мектептер тақырыбы еліміздің 10 өңірінде әлі де өзекті болып
отыр. Оның ішінде: Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан өңірлерінде апаттық
мектептердің саны едәуір азайды (сәйкесінше –12 және –7 мектеп); Ақмола,
Қарағанды және Атырау облыстарында жағдай әлі жақсармады. Қостанай (+3
апаттық мектеп) және Батыс Қазақстан (+4 апаттық мектеп) өңірлерінде 2016
жылмен салыстырғанда көрсеткіштің теріс динамикасы орын алды.
4.3.25-СУРЕТ
Мектептердің жалпы санына шаққандағы апаттық мектептердің саны, дана
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Сабақты 3 ауысымда жүргізетін мектептер Қызылорда, Павлодар облыстарында
және Алматы қаласында жоқ (4.3.26-сурет). 2016 жылмен салыстырғанда, олардың
саны 3 мектепке азайып, 2017 ж. 130 мектепті құрады. 3 ауысымды мектептердің
санын тек Шығыс Қазақстан (–2 мектеп), Қарағанды (–1 мектеп), Жамбыл
(–1 мектеп), Оңтүстік Қазақстан (–8 мектеп) және Алматы (–22 мектеп) облыстары
ғана азайта алды. Қостанай (+3 мектеп), СҚО (+4 мектеп), БҚО (+2 мектеп),
Маңғыстау (+3 мектеп), Атырау (+7 мектеп), Ақмола (+7 мектеп), Ақтөбе
(+9 мектеп) облыстары мен Астана қаласында (+3 мектеп) бір уақытта 3 ауысымды
мектептер санының артуы байқалады.
4.3.26-СУРЕТ
Мектептердің жалпы санына шаққандағы сабақты үш ауысымда жүргізетін
күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің үлесі, дана
53

60

50

40

31

20

2017

3

5

6

8

5

6

4

4

4

0

3

5

2

3

0

0

0

4

0

0

4
1

10

12

4

15
11

25

16

23

30

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. 7 047 күндізгі жалпы білім беретін мектептің ішінде 6 509 мектеп
асханалармен/буфеттермен қамтамасыз етілді, бұл ел бойынша жалпы білім
беретін мектептердің 92,4%-ын құрады (2016 жылмен салыстырғанда 0,6%-ға
артық). Алматы және Астана қалалары, сондай-ақ БҚО, СҚО, Павлодар және
Маңғыстау облыстарының мектептері асханалармен/буфеттермен толық
қамтамасыз етілді. Соңғы екі жылда Қостанай, Алматы және Қарағанды
өңірлерінде асханалардың/буфеттердің санын едәуір арттыру талап етіледі
(4.3.27-сурет).
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4.3.27-СУРЕТ
Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санына шаққандағы
асханалармен/буфеттермен қамтамасыз етілген жалпы білім беретін
мектептердің үлесі, %
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Оқушыларды оқулықтармен қамтамасыз ету мәселесі ата-аналарды, сондай-ақ
жергілікті атқарушы органдарды жыл сайын толғандырады. 2017 ж.
оқушылардың оқулықтарға қолжетімділігі 96,4%-ды құрады. Бұл өткен жылмен
салыстырғанда 1,4%-ға артық. Бұл ретте, оқушылардың саны 2 855 804 адамнан
2 972 319 адамға артқанын атап өткен жөн. Оқулықтармен қамтамасыз ету
бойынша 100%-дық көрсеткіштен Алматы қ. (106,1%) мен Павлодар облысы
(100,1%) ғана асты. Олардан кейін рейтингте 99,5%-дық көрсеткішпен Қарағанды
өңірі орналасты. Ақтөбе, Атырау облыстары мен ОҚО-да артта қалуда (4.3.28-сурет).
Қор жинау кезеңі 4 жылда бір рет өткізілетінін атап өткен жөн, яғни егер 4 жыл
бұрын бүкіл сыныпта нақты пән бойынша барлық оқушылар оқулықпен
қамтамасыз етілсе, 4 жылдан кейін оқушылар санының артуына байланысты
кітаптар жеткіліксіз болу мүмкін. Бір аудан шеңберінде оқулықтарды ауыстыру
тәжірибесі де бар.
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4.3.28-СУРЕТ
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Барлық өңірлерде әлеуметтік жағдайы төмен отбасылардан шыққан
оқушыларды тегін ыстық тамақпен қамту дәрежесі төмен деңгейде. Тек Павлодар
облысы ғана 100% қамтамасыз ете алды (4.3.29-сурет). Ел бойынша бұл көрсеткіш
2017 ж. 96%-ға тең болды. Атырау (–7%), Қостанай (–8%), Алматы (–9%), Жамбыл
(–9%) және ОҚО (–12%) өңірлерінде жағдай едәуір нашарлады.
4.3.29-СУРЕТ
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Технология жылдам қарқынмен дамып жатқан заманауи әлемде Интернет
желісіне уақытылы қосылу өте маңызды. Интернетке қосылу цифрлық жүйеге өту
ғасырында АКТ-ға тәуелді білім жүйесі сияқты сапалы болуы тиіс. 2016 жылмен
салыстырғанда (33,9%) көрсеткіштер екі есе артқан. Осылайша, барлық 7 047
күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептен 4 354 мектеп 4 Мбит/сек және
одан жоғары жылдамдықты Интернет желісіне қосылды (61,8%) (4.3.30-сурет).
2017 ж. өңірлердің көбі республикалық орташа көрсеткіштен едәуір асты. Кең
жолақты Интернет желісіне ШҚО, ОҚО, Қызылорда, Қостанай және Ақтөбе
облыстары әлі де мұқтаж.
4.3.30-СУРЕТ
Мектептердің жалпы санына шаққандағы 4 Мбит/сек және одан да жоғары
жылдамдықты бар кең жолақты Интернетпен қамтамасыз етілген
мектептердің үлесі, %
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D тобының көрсеткіштеріне сәйкес, 2017 ж. материалдық-техникалық қамтамасыз
ету мен АКТ индексі Алматы қ., Павлодар, Ақмола және Оңтүстік Қазақстан
облыстарының мектептерінде анағұрлым жоғары мәнге ие болды. Төмен
көрсеткіштер ОҚО, Қостанай және Атырау облыстарында тіркелді (4.3.31-сурет).
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4.3.31-СУРЕТ
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С және D топтарының орташа өлшемі негізінде «Ресурспен қамтамасыз ету»
жиынтық көрсеткішінің индексі есептелді, нәтижесі бойынша Павлодар облысы
мен Алматы қ. 0,7-ден жоғары балл жинап, рейтингтің көшін бастаған
(4.3.32-сурет). ОҚО және Атырау облысы 0,5-тен төмен нәтижеге қол жеткізді.
4.3.32-СУРЕТ
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Нәтижелілік және ресурспен қамтамасыз ету критерийлері негізінде мектептегі
білімнің тиімділік индексі есептелді. Саралау деректері бойынша жалпы орта
білім беру саласында Алматы қ., Павлодар облысы және СҚО ең тиімді болды
(4.3.33-сурет). Жалпы орта білімнің ең төмен индексі Атырау, Алматы облыстары
және ОҚО-да тіркелді.
4.3.33-СУРЕТ
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Қорытынды
 Оқуын жалғастырмаған 9-сынып оқушылары көбейіп жатыр (2017 ж. - 1084
адам, 2016 ж. - 629 адам).
 Барлық 14 облыс пен Астана, Алматы қалаларының оқушылары
PIRLS-2016-да әлем бойынша қатысушы елдердің орта мәнінен (500 балл)
жоғары нәтижеге қол жеткізді. Ең жоғары нәтижені СҚО оқушылары
көрсетті (575 балл), бұл - Қазақстанның орта мәнінен 39 балға артық.
 2017 ж. қалалық жердегі оқушыларды қосымша біліммен қамту көрсеткіші
2,5%-ға дейін азайып, 25,1%-ды құрады. Көрсеткіштің өңірлер бойынша
максималды және минималды мәндерінің алшақтығы артты - 57,1%
(2016 ж. - 55%,). Ауылдарда бұл айырмашылық - 11 еседен көп.
 2017 ж. жергілікті бюджет есебінен бөлінетін жалпы орта білім беру
шығындарының үлесі 2016 жылғы деңгейде қалды. Номиналды тұрғыдан
ел бойынша жалпы орта білім беруге кететін шығындар 73,5 млрд-қа өсті.
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Ұсыныстар
 Жалпы орта білім беру ұйымдарындағы орынның жетіспеушілігін азайту
үшін, сондай-ақ апаттық жағдайдағы және 3 ауысымды мектептерді жабу
үшін МЖС есебінен жаңа мектептердің құрылысын жалғастыру керек.
 Жергілікті бюджет есебінен және орта білім саласына жекеменшік
инвестициялар тарту арқылы ЕБҚ-сы бар балаларға (инклюзивті білім беру)
жағдай жасап, сапалы біліммен қамтамасыз ету бойынша және қосымша
білім беру ұйымдарының желісін дамыту бойынша жұмыстарды
жандандыру қажет.
 Өңірлердегі білім беру сапасын арттыру үшін ЖАО жаңартылған мазмұнға
өтіп, ОЖСБ мен PISA, TIMSS, PIRLS сияқты халықаралық зерттеулердің
көрсеткіштерін жақсарту бойынша жұмысты жалғастырып, оны одан әрі
жандандыру керек.
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4.4. ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ
2012 ж. Қазақстан Тәуелсіз елдер достастығы ішінде ТжКБ жүйесін жаңартуды
бастаған алғашқы мемлекет болды. Колледж студенттері бір оқу орнынан
бірнеше қолданбалы біліктілікті алу мүмкіндігіне ие болды. Бірінші мамандықты
тегін алу құқығы заңнамалық деңгейде бекітілді. Білім беру бағдарламаларының
мазмұнын жаңартудың жаңа тәсілдері әзірленіп жатыр. Сондай-ақ Қазақстанда
Турин процесінің қатысушысы ретінде ТжКБ жүйесін дамыту бойынша нақты
қадамдарды әзірлеу мүмкіндігі пайда болды.
Заманауи әлеуметтік контекстте қажетті әрі маңызды болып табылатын жұмысшы
табының еңбек нарығы ТжКБ жүйесіне жаңа сын-тегеуріндер әкелуде.
4.4.1. А тобы. Техникалық және кәсіптік білімнің сапасы және басқа да соңғы
нәтижелер
Қазақстанда кәсіптік бағдар беру жұмысының тиімді жүйесі жоқ. Мамандардың
дайындық дәрежесі еңбек нарығының талаптарына сәйкес келмейді. Осы ретте,
білім сапасы мен қолжетімділігі өңірлік білім беру жүйелерінің оқу жетістіктерін
бағалауға арналған негізгі критерий болып табылады. Білім сапасын және басқа
да соңғы нәтижелерді есептеу үшін 4 көрсеткіш енгізілді (4.4.1-кесте).
4.4.1-КЕСТЕ. Білім сапасының және басқа соңғы нәтижелердің көрсеткіштері
Белгісі

Көрсеткіштің атауы

Өлшем
бірлігі

А1

ТжКБ түлектерінің жалпы санына шаққандағы үздік
диплом алған ТжКБ ұйымдары түлектерінің үлесі

%
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WorldSkills Kazakhstan Ұлттық Чемпионатында алынған
медальдар саны
ТжКБ ұйымдары түлектерінің жалпы санына
шаққандағы мемлекеттік білім беру тапсырысы
бойынша білім алып, оқуды аяқтағаннан кейін бірінші
жылы жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі
Мемлекеттік колледждердің жалпы санына шаққандағы
аккредиттеу процедурасынан өткен колледждердің
үлесі

бірл.

%

%

Оқуды үздік аяқтаған түлектер еңбек нарығында әрдайым сұранысқа ие. 2017 ж.
үздік түлектер өткен жылмен салыстырғанда 287 адамға артып, 13 966 адамды
құрады. 2017 жылмен салыстырғанда өсім 0,3%-ды құрады. Үздік диплом алған
түлектердің ең көп үлесі Астана мен Алматы қалаларында және ШҚО-да тіркелді.
Оқуды үздік аяқтағандардың ең аз үлесі Жамбыл, Солтүстік Қазақстан және
Маңғыстау өңірлеріне тиесілі (4.4.1-сурет).
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4.4.1-СУРЕТ

9,5

9,5

9,5

6,9

6,5

5,1

7,4

5,8

7,8

7,7

9,0

6,6

9,0

7,2

9,2

9,2

8,8

8,8

7,9

10,3

9,9

10,1

10,2

9,1

11,4

10,8

9,8

14,0 12,0
11,7

10,5

11,4

14,2

ТжКБ түлектерінің жалпы санына шаққандағы үздік диплом алған ТжКБ
ұйымдары түлектерінің үлесі, %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Карьералық тәлімгерліктің және ТжКБ мамандығының беделін арттырудың
белсенді құралы - WorldSkills кәсіптік шеберлік чемпионаты. 2014 ж. Қазақстан
WorldSkills қауымдастығының 70-қатысушы мемлекеті болды. WorldSkills
Kazakhstan алғашқы ұлттық чемпионаты 2015 ж. 7 құзырет, 2016 ж. 15 құзырет,
2017 ж. 30 құзырет бойынша өтті.
2017 ж. ұлттық чемпионатқа 221 адам қатысты. Конкурсанттардың жұмысын
еліміздің барлық өңірлерінен келген 300-ден астам сарапшы, соның ішінде
тәуелсіз сарапшылар, өндірістік оқыту шеберлері бағалады. Өңірлік
чемпионаттарға барлығы 2 000-нан астам колледж студенті және білім беру
жүйесі мен бизнес саласының 400-ден астам сарапшысы қатысты.
Медальдық есепте Алматы қ. Көш бастады: 5 алтын, 6 күміс, 5 қола медаль. Екінші
және үшінші орынға Ақмола облысы және Астана қ. тұрақтады (сәйкесінше
15 және 10 медаль). Екі жылды салыстырғанда медальдардың саны екі есе артты
(2016 ж. - 45 медаль, 2017 ж. - 86 медаль). Алматы және Қызылорда облыстары
медаль алмады (4.4.2-сурет).
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4.4.2-СУРЕТ
WorldSkills Kazakhstan Ұлттық Чемпионатында
алынған медальдар саны, бірл.
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Дереккөз: «Кәсіпқор» Холдингі» КАҚ

Еңбек нарығының эволюциясы ТжКБ жүйесіне, соның ішінде жұмыспен қамту
мәселесіне жаңа сын-тегеуріндер әкелді. Қазіргі уақытта түлектердің бәсекеге
қабілеттілігі барынша өзекті болып табылады. 2017 ж. мемлекеттік білім беру
тапсырысы бойынша білім алып, оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы жұмысқа
орналасқан ТжКБ түлектері ел бойынша 19%-ға артып, 92%-ды құрады (4.4.3-сурет).
Жұмысқа орналасқан түлектердің жоғары үлесі Ақмола, Қарағанды және
Солтүстік Қазақстан облыстарында тіркелді. Жалпы алғанда, барлық өңірлер
көрсеткіштің едәуір өсімін көрсетті. 10 өңір республикалық деңгейге жетіп, одан
аса алды. Маңғыстау, Жамбыл және Қызылорда облыстары артта қалған
өңірлердің қатарында тұрақтады.
4.4.3-СУРЕТ
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орналасқан түлектерінің үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ
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«Мемлекеттік колледждердің жалпы санына шаққандағы аккредиттеу
процедурасынан өткен мемлекеттік колледждер үлесі» көрсеткіші Ұлттық
баяндамада алғаш рет келтіріліп отыр. 2017 ж. 477 колледждің 34-і
аккредитациядан өтіп, 7%-ды құрады (4.4.4-сурет). БҒДМБ-ға сәйкес, бұл көрсеткіш
2019 жылға қарай 60%-ға жетуі тиіс. Бұл индикатор ЖАО-лардың жаңадан
қосылған міндеті болып табылатынын және көрсеткіштердің жеткілікті дәрежеде
жоғары емес екенін ескерген жөн. Астана және Алматы қалалары мен Қарағанды
облысы өз колледждерін аккредиттеу бойынша ең жақсы нәтиже көрсетті.
Республикалық жалпы мәннен 5 өңір және республикалық маңызы бар 2 қала
асты. Ақмола, Жамбыл, Қостанай облыстары және ШҚО колледждері
аккредитациядан өте алмады.
Аккредитация процедурасы ерікті болып табылады және коммерциялық негізде
өткізіледі. Көрсеткіштердің төмендігі аккредитациядан өту құнының жоғары
болуынан болуы мүмкін.
4.4.4-СУРЕТ
Мемлекеттік колледждердің жалпы санына шаққандағы аккредиттеу
процедурасынан өткен мемлекеттік колледждердің үлесі, %
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Дереккөз: ҰБДҚ

Үшінші жыл қатарынан техникалық және кәсіптік білім сапасының индексі
бойынша Астана қ. бірінші орында. Келесі болып Алматы қ. және Қарағанды
облысы орналасты. Қызылорда, Маңғыстау және Жамбыл облыстарының
нәтижесі бәрінен төмен (4.4.5-сурет).
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4.4.5-СУРЕТ
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А тобының көрсеткіштері бойынша техникалық және кәсіптік білім сапасының
және басқа да соңғы нәтижелердің индексі

0,818

0,378 0,373
0,321

0,245

2017

0,234

0,262

0,294

0,362
0,269

0,102

0,437 0,405
0,388

0,295

0,419

0,458

0,560

0,450

0,415

0,457

0,499 0,482

0,415

0,600

0,462

0,638

0,607

0,715

0,859

2016

4.4.2. В тобы. Техникалық және кәсіптік білімнің қолжетімділігі
ЭЫДҰ елдерінде ТжКБ, жұмыс берушілердің, білім саласы мамандарының және
мүдделі тараптардың ұжымдық жауапкершілігі негізінде дамиды. ТжКБ жүйесі әлеуметтік ахуалы төмен жастарды бейімдеудің бірден бір құрамы.
ТжКБ қолжетімділігін бағалау үшін ЖАО өңірлердің білім беру жүйесін бағалайтын
келесі 3 көрсеткіш ұсынылды (4.4.2-кесте).
4.4.2-КЕСТЕ. ТжКБ қолжетімділігінің көрсеткіштері
Белгісі

Көрсеткіштің атауы

Өлшем
бірлігі

B1

Типтік жастағы (14-24) жастарды техникалық және
кәсіптік білім берумен қамту

%

B2

B3
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ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санына
шаққандағы жұмыс берушілердің қаржысы есебінен
білім алатындардың үлесі
ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санына
шаққандағы мемлекеттік білім беру тапсырысы
қаражаты есебінен білім алатындардың үлесі

%

%
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2017 ж. алдыңғы жылдағыдай типтік жастағы (14-24) жастарды техникалық және
кәсіптік біліммен қамту 16,6%-ды құрады (4.4.6-сурет). БҒДМБ-ға сәйкес осы
көрсеткіш 2019 ж. қарай 18%-ға дейін жетуі тиіс. Соңғы 3 жылда бұл көрсеткіш
бойынша жылдық өсім көрсетіп жатқан Алматы қ. бірінші орынға орналасты.
Рейтингте келесі болып Ақтөбе және Қарағанды облыстары тұрақтады.
Республикалық орташа деңгейден 9 өңір және республикалық маңызы бар 2 қала
асты. Соңғы 3 жылда Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан және Алматы өңірлері артта
қалып отыр.
4.4.6-СУРЕТ
Типтік жастағы (14-24) жастарды техникалық және кәсіптік білім берумен қамту, %
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Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК

Елімізде студенттерді жұмыс берушілердің қаражаты есебінен оқыту өте төмен
деңгейде, бұл жұмыс берушілердің өздеріне ТжКБ мамандарды даярлау
процесіне аз қызығушылық танытатынын білдіреді. 2017 ж. жұмыс берушілердің
қаражаты есебінен оқитын студенттердің үлесі ел бойынша 0,3%-ға төмендеп,
0,6%-ды құрады (4.4.7-сурет). Едәуір қызығушылықтыҚарағанды, Жамбыл
облыстары мен Алматы қаласының жұмыс берушілері білдіреді, 9 өңірдің
көрсеткіші жалпы республикалық деңгейден төмен қалып отыр.
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4.4.7-СУРЕТ
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Мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен оқыту көрсеткіші де өсу қарқынын
көрсетті. 2017 ж. ТжКБ ұйымдары контингентінің жартысынан астамы (53,6%)
бюджеттік негізде білім алды, ал бұл 2016 жылғы мәннен 3,7%-ға артық.
Мемлекеттік тапсырыс бойынша білім алатын студенттердің ең жоғары үлесі
Қарағанды, Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстарына тиесілі. 2016 жылмен
салыстырғанда Қостанай және Маңғыстау облыстарынан басқа барлық өңірде
бюджет есебінен оқитын білім алушылар үлесінің артуы байқалды. Астана
қаласында үлес өзгермесе де, студенттердің 11 804-тен 29 023-ке дейін артуы
тіркелді (4.4.8-сурет).
4.4.8-СУРЕТ
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Дереккөз: ҰБДҚ
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Техникалық және кәсіптік білімнің қолжетімділік көрсеткіштерін талдаудың
нәтижесіне сәйкес, Қарағанды облысы қатарынан 2 жыл бойы көшбасшылық
етуде. Алматы қ. мен Павлодар облысы келесі болып орналасты. Техникалық
және кәсіптік білімге аздау қолжетімділік Астана қ., ОҚО және Алматы облысында
болып табылады (4.4.9-сурет).
4.4.9-СУРЕТ
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В тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ-нің қолжетімділік индексі
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А және В тобын бағалау нәтижелері негізінде «Нәтижелілік» жиынтық
көрсеткішінің индексі алынды. Нәтижелілік жиынтық көрсеткішінің индексінде
едәуір жоғары позицияларды Алматы қ., Қарағанды және Ақмола облыстары
алады. ОҚО, Маңғыстау және Алматы облыстары ең төмен нәтижелер көрсетті.
Өңірлер бойынша ең жоғары және ең төмен мәндер арасындағы алшақтық 2
еседен асты (4.4.10-сурет).
4.4.10-СУРЕТ
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4.4.3. С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар
ТжКБ дейгейінде оқыту сапасы көп жағдайда қаржыландыруға және қаражатты
дұрыс пайдалануға байланысты, Қазақстанда ТжКБ шығындары әлемнің дамыған
елдеріндегі көрсеткіштерден 2,5-3 есе төмен.
ҚР-да еңбекақының төмен деңгейде болуына байланысты педагогикалық
кадрлардың және өндірістік оқыту шеберлерінің жетіспеушілігі бар емес.
Дамыған елдерде оқытушылар және өндірістік оқыту шеберлері біліктілігін
тікелей өндірістік жағдайда үздіксіз тәжірибе/тағылымдама арқылы көтеріп
отырады.
ТжКБ жүйесінде қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштерін бағалау
үшін келесі параметрлер қарастырылды (4.4.3-кесте).
4.4.3-КЕСТЕ. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Жергілікті бюджет шығындарына шаққандағы ТжКБ
шығыстарының үлесі
ТжКБ ұйымдарының бір маманды даярлауға жұмсайтын
шығыстары
ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санына
шаққандағы жоғары және бірінші санатты ТжКБ
оқытушыларының үлесі
ТжКБ ұйымдары өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы
санына шаққандағы өндірістен тартылған шеберлердің үлесі

С1
С2
С3
С4

%
мың теңге
%
%

Жергілікті бюджеттен ТжКБ-ге жұмсалатын шығындардың үлесі 2016 жылмен
салыстырғанда 0,1%-ға азайып, 2,3%-ды құрады. 2017 ж. рейтингте БҚО,
Қарағанды және Қостанай облыстары көш бастады. Шығындар бойынша орташа
мәннен 11 өңір жоғары орналасты. ТжКБ-ге жұмсалатын ең аз шығындар үлесі
СҚО, Атырау облыстарында және Астана қаласында тіркелді (4.4.11-сурет).
4.4.11-СУРЕТ

1,4

1,3

2,3

1,3

2,1
2,1

1,8

2,3

1,2

2,9

2,4
2,2

1,7

2,3

2,4

2,9
2017

2,3

1,7

2,5

2,5

2,4

2,7

2,7

3,2

3,6

2,5
2,9

2,1

3,1

2,9

2,8

3,1

4,1

3,3

Жергілікті бюджеттің шығындарына шаққандағы ТжКБ шығыстарының үлесі, %

2016

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҰБДҚ
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2017 ж. ТжКБ ұйымының бір маманын оқытуға жұмсалатын шығын республика
бойынша орташа есеппен 381,1 мың теңгені құрады (4.4.12-сурет), бұл 2016 жылмен
салыстырғанда 48,8 мың теңгеге артық. Алматы және Астана қалалары мен
Қызылорда облысы ТжКБ ұйымдарының бір маманын оқытуға бәрінен көп
қаражат жұмсайды. 5 облыста еліміз бойынша орташа мәннен көбірек шығын
бөлу байқалады. Жалпы алғанда, Қызылорда, Оңтүстік Қазақстан, Ақмола және
Ақтөбе өңірлерінен басқа облыстарда шығындар едәуір артты. 2017 ж.
шығындардың ең жоғары және ең төменгі деңгейлерінің арасындағы алшақтық
189,1 мың теңгені құрады.
4.4.12-СУРЕТ

355,8 354,7 354,4 349,8

323,4

2017

332,3

346,8

285,7

280,0

239,1

306,0

267,0

316,1

292,1

411,7

412,5

389,2

344,0

360,7

384,0 381,1

348,7

400,4

433,8

348,1

433,5 432,2 425,1

290,2

460,5

290,8

479,3

444,3

ТжКБ ұйымдарының бір маманды даярлауға жұмсайтын шығыстары, мың теңге

290,2

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлердің біліктілік деңгейін ТжКБ
мамандарын дайындау сапасы анықтайды. 2017 ж. жоғары және бірінші санаты
бар ТжКБ оқытушыларының үлесі 43,6%-ды құрады (4.4.13-сурет). Павлодар, Батыс
Қазақстан және Қарағанды өңірлерінде білікті мамандардың саны көбірек. Ең азы
Жамбыл облысы, ОҚО және Алматы қаласына тиесілі.
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4.4.13-СУРЕТ

41,7

30,0

41,6

39,4

41,7

43,6

43,1

44,9 44,4 43,6

44,3

44,4

46,1

45,9

46,2 45,6

46,6

44,1

46,7

46,3

53,4

40,0

46,8

48,3 47,4 47,4 47,2

50,0

46,1

53,9

46,7

60,0

46,9

ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санына шаққандағы жоғары және
бірінші санатты ТжКБ оқытушыларының үлесі, %

42,4 42,2 41,2
38,8 37,9

20,0

10,0

0,0

2017

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

Өндірістік оқыту шеберлерін тарту оқушыларды заманауи өндірістің
шынайылығына жақын, тәжірибелік дағдыға оқыту маңызды болып табылады.
2017 ж. өндірістен тартылған шеберлер үлесінің 7%-дан 5,7%-ға дейін
төмендегенін атап өту керек. Кәсіпорындарда сабақ беретін шеберлердің көбі
Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Ақтөбе өңірлеріне тиесілі. Павлодар, Ақмола
облыстарында және Астана қаласында шеберлер азырақ тартылады (4.4.14-сурет).
4.4.14-СУРЕТ

18,4

20,6

ТжКБ ұйымдары өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы санына шаққандағы
өндірістен тартылған шеберлердің үлесі, %

2017

3,8

5,4
3,1

3,0

4,1

3,6

3,6

4,3

5,6

2,2

5,7

4,1

5,0

4,0

6,2

8,4

6,9

6,7

7,4

6,7

9,0

3,8

4,8

7,9

5,6

13,0

10,6

15,5

1,3

1,3

0,3

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 ж. ТжКБ жүйесінде қаржылық және кадрлық ресурстармен қамтамасыз ету
индексі бойынша алғашқы үш орында БҚО, Павлодар және Қызылорда
облыстары орналасты. Бұл ретте Павлодар және Қызылорда облыстарының
көрсеткіштері 2016 жылмен салыстырғанда төмендеді. Артта қалған өңірлерге
ОҚО, Атырау және Ақмола облыстары жатады (4.4.15-сурет).
4.4.15-СУРЕТ

0,484 0,471 0,471 0,458

2017

0,377

0,173

0,305

0,328 0,316
0,292

0,292

0,344

0,338

0,298

0,415 0,414 0,409

0,396

0,396

0,498

0,406

0,613 0,540 0,532

0,412

0,505

0,729

0,583

0,564

0,702

0,680

0,781

С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық ресурстардың индексі

2016

4.4.4. D тобы. Материалдық-техникалық қамтамасыз ету және АКТ
Қазіргі әлемдік және Қазақстандық жағдайда МТБ-ның уақытылы жаңартылуы
және оған лайықты күтім жасалуы, ТжКБ ұйымдарындағы оқытуды
автоматтандыру деңгейін арттыру, соның ішінде 4 Мбит/сек және одан да
жылдам Интернет желісіне қосылуды жалғастыру ерекше өзекті тақырыптар
қатарына жатады.
Колледждерде әртүрлі өңірлердің оқушылары білім алатындықтан, көрсеткіш
бойынша бағалау тізбесіне жатақханамен қамтамасыз ету индикаторы да
енгізілді. БҒДМБ-ға сәйкес, мемлекеттік колледждердің заманауи оқыту құралжабдықтарымен қамтамасыз етілген оқу-өндірістік шеберханалары мен
зертханаларының үлесі де ЖАО-ның жұмыс нәтижесін бағалайтын көрсеткішке
жатады.
ТжКБ жүйесінің материалдық-техникалық қамтамасыз етілуінің жай-күйі мен АКТ
жағдайын бағалау үшін келесі көрсеткіштер енгізілді (4.4.4-кесте).
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4.4.4-КЕСТЕ. Материалдық-техникалық қамтамасыз етудің және ақпараттықкоммуникациялық технологиялардың (АКТ) көрсеткіштері
Белгісі

Өлшем
бірлігі

Көрсеткіштің атауы
Жатақханадан орын қажет ететіндердің жалпы санына
шаққандағы жатақхана орындарымен қамтамасыз
етілгендердің үлесі
Мемлекеттік колледждердің оқу-өндірістік
шеберханалары мен зертханаларының жалпы санына
шаққандағы заманауи оқыту құрал-жабдықтарымен
жабдықталғандарының үлесі
ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы
технологиялық, техникалық және ауылшаруашылық
мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі
қағидаларын енгізген колледждердің үлесі
ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы 4
Мбит/сек және одан да жоғары жылдамдықпен
Интернетке қосылған ТжКБ ұйымдарының үлесі

D1

D2

D3

D4

%

%

%

%

Әрбір өңірде білім алушыларды жатақханалармен қамтамасыз ету мәселесі әлі де
толық шешімін таппады. Дегенмен, жатақхана орындарымен қамтамасыз
етілмеген білім алушылардың саны 2 133 адамға азайып, ел бойынша 12 628
адамды құрады. Жатақхана орындарына мұқтаждардың жалпы санына
шаққандағы жатақханамен қамтамасыз етілгендердің үлесі 72,5%-ды құрады
(4.4.16-сурет). Оңтүстік Қазақстан, Алматы және Жамбыл өңірлері жатақханалармен
барынша қамтамасыз етуге көбірек көңіл бөлді. Павлодар облысында да едәуір
өсім байқалды (+20,9%). Көптеген өңірлер студенттерге пәтерлерді жалға алу
келісім-шарттарын жасасып, сол арқылы оларды тұрғын үймен қамтамасыз ету
мәселесін шешіп жатқанын атап өткен жоқ. Жатақханамен өте аз қамтамасыз
етілген өңірлерге БҚО, Маңғыстау және Атырау облыстары жатады.
4.4.16-СУРЕТ

2017

56,6

58,9 53,8
52,9

41,3

62,2

60,1

61,0
64,3

72,0

70,6

71,3

74,3

70,5

81,1

72,9

68,2

72,5 69,4 68,9

47,3

73,8

73,3

68,0

82,9

74,2

84,0

83,1

90,3

94,3 88,1
85,4

90,2

Жатақханадан орын қажет ететіндердің жалпы санына шаққандағы жатақхана
орындарымен қамтамасыз етілгендердің үлесі, %

40,2

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 жылдан бері өңірлік білім беру жүйелерін бағалау үшін мемлекеттік
колледждердің заманауи оқыту құрал-жабдықтарымен қамтамасыз етілген
оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларының олардың жалпы санына
шаққандағы үлесі көрсеткіші алғаш рет енгізілді. Бастапқы деректерге сәйкес,
Алматы қ. (74,6%) (4.4.17-сурет), содан кейін БҚО және Қызылорда облыстарының
ТжКБ ұйымдары мұндай құрал-жабдықтармен жақсы қамтамасыз етілген.
Республикалық орташа мәннен (45,2%) Жамбыл, Оңтүстік Қазақстан, Батыс
Қазақстан өңірлері және Астана қ. асты. СҚО, Ақтөбе және Павлодар облыстары
рейтингтің соңында тұр.
4.4.17-СУРЕТ
Мемлекеттік колледждердің оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларының
жалпы санына шаққандағы заманауи оқыту құрал-жабдықтарымен
жабдықталғандарының үлесі, %
74,6
70,7

56,6
49,3

47,1 47,0 46,7 45,2

42,3

40,2 40,0 38,5

35,5 34,0 33,7

30,7 29,7

Дереккөз: ҰБДҚ

Дуалды оқытуды енгізу ТжКБ жүйесінің дамуын жүзеге асыруда маңызды болып
табылады. 2017 ж. техникалық, технологиялық және ауылшаруашылық
мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі қағидаларын енгізген
колледждердің үлесі ел бойынша орташа есеппен 55,1%-ды құрады (2016 ж. 52,4%). Павлодар (90%), Қызылорда (70%) және Маңғыстау (69,2%) облыстары
екінші жыл қатарынан көшбасшылықты сақтап отыр. Рейтингте екінші жыл
қатарынан төменгі орындарда орналасқан Алматы қ., ОҚО және Алматы
облыстарынан басқа еліміздің өзге өңірлерінің 50%-дан астам ТжКБ ұйымдары
дуалды оқытуды енгізді. Павлодар және Алматы облыстарының дуалды оқытуды
енгізу көрсеткіші арасында 3 есе үзіліс бар (4.4.18-сурет).
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4.4.18-СУРЕТ

2017

41,0 40,4

32,9

52,8

41,5

50,6

53,7

60,0

38,5

55,6 55,1 54,5 53,7

52,9

60,0

53,7

57,9

63,3

55,6

59,0

65,4

70,0

52,4

69,2 68,4 68,0 66,0 65,8

42,5

90,0

64,0

74,2

91,8

ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы технологиялық, техникалық және
ауылшаруашылық мамандықтары бойынша дуалды оқытудың негізгі қағидаларын
енгізген колледждердің үлесі, %

29,7

2016

Дереккөз: ҰБДҚ

2017 ж. Интернет желісіне қосылған колледждердің саны 560-тан 594-ке дейін
артты және ел бойынша 72,1%-ды құрады (4.4.19-сурет). Колледждердің көбі
4 Мбит/сек және одан жоғары жылдамдықты Интернетке қосылды. Астана және
Алматы қалалары мен Павлодар облысында жоғары көрсеткіштер тіркелді.
Түгелге жуық өңірлерде Интернет желісіне қосылған ТжКБ ұйымдары үлесінің
артуы байқалды. Екінші жыл қатарынан Ақтөбе және Жамбыл облыстары
рейтингтің төменгі жолдарында тұр.
4.4.19-СУРЕТ
ТжКБ ұйымдарының жалпы санына шаққандағы 4 Мбит/сек және одан да жоғары
жылдамдықпен Интернетке қосылған ТжКБ ұйымдарының үлесі, %
91,7

58,0

55,1

63,6

61,0

65,8

64,8

63,0

66,7

66,7

2017

67,7

72,0

68,5

65,9

65,4

64,0

69,9

76,3 73,6 73,1
72,5 72,1 72,0 70,0
68,3 67,6 67,0 65,8

66,7

79,6

81,7

88,2

84,3 84,0

2016

Дереккөз: ҰБДҚ
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2017 ж. ТжКБ жүйесінде D тобының көрсеткіші материалдық-техникалық
қамтамасыз ету және АКТ индексінің көшбасшылар үштігіне Алматы қ., БҚО және
Қызылорда облысының кіргенін көрсетті (4.4.20-сурет). Бұл индекс бойынша 13
өңірде және республикалық маңызы бар 1 қалада көрсеткіштердің төмендеуі
байқалды. Алматы, Атырау және Ақтөбе облыстары рейтинг соңында орналасты.
4.4.20-СУРЕТ

0,550

0,631 0,619 0,612
0,586 0,562 0,558
0,541 0,518 0,518 0,514 0,505
0,474

2017

0,567

0,542

0,524

0,531

0,616

0,651

0,576

0,662

0,590

0,631

0,695

0,647

0,702
0,651

0,593

0,687

0,740

D тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ жүйесінің МТҚ және АКТ индексі

0,428 0,398

2016

С және D тобын бағалау нәтижелері негізінде «Ресурспен қамтамасыз ету»
жиынтық көрсеткішінің индексі алынды, ол бойынша БҚО, Павлодар және
Қызылорда облыстары ең жоғары мәндерге ие болды. Ақмола, Ақтөбе және
Атырау облыстарында төмен көрсеткіштер байқалады. Атырау өңірі екінші жыл
қатарынан индекстің төменгі қатарында тұр. Өңірлердің ең жоғары және ең
төменгі мәндерінің арасында шамамен 2 еселік алшақтық бар (4.4.21-сурет).
4.4.21-СУРЕТ

2017

0,536

0,534

0,501

0,372
0,446 0,443 0,416
0,406

0,357

0,494

0,460

0,557
0,466

0,431

0,500

0,486

0,495

0,510

0,470

0,530

0,523

0,525

0,520

0,597

0,702
0,579

0,616 0,585

0,446

0,665

0,690

0,710

«Ресурспен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткішінің индексі

2016

Нәтижелілік және ресурспен қамтамасыз ету критерийлері негізінде техникалық
және кәсіптік білім тиімділігінің индексі есептелді. Техникалық және кәсіптік білім
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беру саласында Алматы қ., Қарағанды және Павлодар облыстары ең тиімді болды
(4.4.22-сурет). ОҚО, Алматы және Атырау облыстары ел бойынша бәрінен төмен
орналасты.
4.4.22-СУРЕТ

0,392

0,530

0,433 0,433 0,426

0,356

0,394

0,328

0,384

2017

0,361 0,358

0,315

0,461

0,366

0,484

0,425

0,504

0,439

0,520

0,476

0,549

0,443

0,555

0,581

0,512

0,466

0,561

0,526

0,615

0,571

0,632

0,626

ТжКБ-нің тиімділік индексі

2016

Қорытынды
 Оқуды үздік аяқтаған түлектер еңбек нарығында әрдайым сұранысқа ие.
2017 ж. 13 966 оқу озаты түледі, 2016 жылмен салыстырғанда (13 679 адам)
287 адамға артық. Өсім 0,3%-ды құрады.
 Карьералық тәлімгерліктің және ТжКБ мамандығының беделін арттырудың
белсенді құралы WorldSkills кәсіптік шеберлік чемпионаттары болып
табылады. WorldSkills Kazakhstan Ұлттық чемпионаты 30 құзырет бойынша
өтті. Медальдық есепте көшбасшы орынға Алматы қ. ие болды: 5 алтын,
6 күміс, 5 қола медаль. Екінші және үшінші орында Ақмола облысы және
Астана қ. орналасты (сәйкесінше 15 және 10 медаль).
 Елімізде студенттерді жұмыс берушілердің қаражаты есебінен оқыту өте
төмен деңгейде тұр, бұл жұмыс берушілердің өз ұйымдары үшін
мамандарды даярлауға тырыспайтындығын көрсетеді. Осылайша, ел
бойынша жұмыс берушілердің есебінен оқитын студенттердің үлесі 0,3%-ға
кеміп, 0,6%-ды құрады (2017 ж. - 2 740 адам, 2016 ж. - 4 098 адам).
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 Мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен оқу көрсеткіші жоғары мәнге
ие. ТжКБ ұйымдары контингентінің көп бөлігі (республика бойынша 53,6%)
бюджеттік негізде білім алады.
 2017 ж. ТжКБ ұйымының бір маманды оқытуға жұмсайтын шығындары ел
бойынша орташа есеппен 381,1 мың теңгені құрады, бұл 2016 жылмен
салыстырғанда 48,8 мың теңгеге артық. Деректерге сәйкес, шығындардың
максималды және минималды деңгейлерінің арасында 189,1 мың теңгелік
алшақтық тіркелді.
 ТжКБ жүйесінде өндірістік оқыту шеберлерін тартудың маңыздылығына
қарамастан, 2017 ж. олардың үлесі 7%-дан 5,7%-ға дейін төмендеді.
 Өңірлерде білім алушыларды жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі
толық шешімін таппады. Жатақхана орындарымен қамтамасыз
етілмегендердің саны 2 133 адамға қысқарып, ел бойынша 12 628 адамды
құрады. Жатақхана орындарына мұқтаждардың жалпы санынан жатақхана
орындарымен қамтамасыз етілгендердің үлесі 72,5%-ды құрады.
 2017 ж. өңірлік білім беру жүйелерін бағалау үшін заманауи оқыту құралжабдықтарымен қамтамасыз етілген оқу-өндірістік шеберханалары мен
зертханаларының үлесі Ұлттық баяндамаға алғаш рет көрсеткіш ретінде
енгізілді. Деректерге сәйкес, Алматы қаласындағы колледждер заманауи
оқыту құрал-жабдықтарымен көбірек жабдықталған (74,6%).
Ұсыныстар
 Жастар арасында ТжКБ-да оқығысы келетіндердің санын арттыру үшін
ЖАО жекеменшік инвестицияларды тартып, жатақханалар салу арқылы
тұратын орындар дайындау керек. Сондай-ақ ЕБҚ-сы бар студенттерге
инклюзивті білім беру жағдайларын жасауды жетілдіру қажет.
 Колледждердегі жоғары білікті ИПҚ-лардың, атап айтқанда өндірістік оқыту
шеберлерінің еңбекақысын көтеру олардың жетіспеушілігін азайтуы
мүмкін.
 Бәсекеге қабілетті, өңірлік еңбек нарығының сұранысына сай студенттерді
дайындау үшін жұмыс берушілерді ТжКБ-ны дамыту жұмыстарына тарта
түсу керек.
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ГЛОССАРИЙ
Академиялық ұтқырлық - білім алушыларды немесе зерттеушіоқытушыларды зерттеулер жүргізу үшін белгілі бір академиялық кезеңге
(семестрге немесе оқу жылына) басқа жоғары оқу орнына (ел ішінде немесе
шетелге) міндетті түрде ауыстыру. Өз оқу орнында немесе басқа ЖОО-да
оқуын жалғастыру үшін меңгерген оқу бағдарламалары мен пәндері бойынша
кредиттер түрінде қайта тапсырумен ауыстыру.
Аккредитация - білім беру қызметтері туралы объективті ақпаратты ұсыну және
оны арттыратын тиімді механизмдердің болуын растау үшін олардың
аккредитацияның белгіленген стандарттарына (регламенттеріне) сәйкестігін тану
процедурасы.
Жұмсақ немесе икемді дағдылар (soft skills) - жұмыс процесіне жақсы қатысуға,
жоғары нәтижелілікке жауапты, нақты пәндік салаға байланысты емес
мамандандырылмаған, кәсібиліктен жоғары дағдылар кешені.
Дәлелді саясат (evidence-based policy) - ғылыми тұрғыдан белгілі болған
дәлелдерді кеңінен пайдалануға негізделген мемлекеттік саясат.
Білімге қолжетімділік – мемлекет немесе білім беру ұйымы ниет білдіргендердің
барлығына білім алуға тең мүмкіндіктер беретін саясат.
Дуалды оқыту - кәсіпорынның, оқу орнының және білім алушының
жауапкершіліктері тең болған кезде білім беру ұйымындағы оқытуды
кәсіпорында білім алушыларға жұмыс орындарын бере отырып және өтемақы
төлей отырып оқыту мен практиканың міндетті кезеңдерімен ұштастыратын
кадрлар даярлау формасы.
Инклюзивтік білім беру - ерекше білім беру қажеттіліктері мен жеке-дара
мүмкіндіктерін ескере отырып, барлық білім алушылардың білім алуына тең
қолжетімділікті қамтамасыз ететін процесс.
Білім беруді интернационалдау - ұлтаралық, мәдениаралық және жаһандық
ортаны білім беру қызметтерінің мақсаттарымен, функцияларымен және білім
беру ұйымымен біріктіру процесі.
Білім сапасы - білімнің тұлғаның, қоғамның және мемлекеттің әртүрлі
қажеттіліктеріне, мүдделеріне сәйкестігі.
Ерекше білім беру қажеттілігі бар тұлға - денсаулығына байланысты білім
алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп жүрген адам. Арнайы, жалпы
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білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білім беру бағдарламаларын
қажет етеді.
Шағын жинақталған мектеп - білім алушылар контингенті шағын, сыныптары
біріктірілген және сабақтарды ұйымдастырудың өзіндік формасы бар жалпы
білім беретін мектеп.
«Болашақ» халықаралық стипендиясы - азаматтарының шетелдік жетекші
жоғары оқу орындарында күндізгі оқу формасы бойынша оқуы немесе
шетелдерде кадрлар даярлау жөніндегі Республикалық комиссия санаттарын
айқындайтын жұмыскерлердің шетелдік ұйымдарда тағылымдамадан өтуі
үшін Қазақстан Республикасының Президенті тағайындайтын стипендия.
Бақылау кеңесі - білім беру ұйымының қызметін бақылайтын және оны
басқаруда жәрдемдесетін корпоративтік басқару органы.
Коммерциялық емес акционерлік қоғам - өзiнiң қызметiн жүзеге асыру үшiн
қаражат тарту мақсатымен акциялар шығаратын, кiрiстерi тек қана осы
қоғамды дамытуға пайдаланылатын заңды ұйым.
Қоғамдық кеңес - министрлік, орталық атқарушы орган, сондай-ақ жергілікті
мемлекеттік басқару органдары республикалық және жергілікті деңгейде
құратын, дербестікке және автономияға ие кеңестік-мәжілістік байқаушы
орган.
Реттелетін ықпалды бағалау – артық және ойластырылмаған реттеуді болдырмау
және ғылыми және қолданыстағы барлық қолжетімді ақпаратты кейін тексеруге
болатын техникаларды пайдалану арқылы, сондай-ақ консультациялар,
таңдалған баламалардың шығындары мен кірістерін талдау барысында алынған
әртүрлі пікірлерді ескер мақсатымен реттеу мәселелерін және мақсаттарын, осы
мақсаттарға қол жеткізу баламаларын таңдауды анықтау процесі.
Қамқоршылық кеңес – білім беру ұйымдарында қоғамдық бақылауды іске
асыратын коллегиалдық басқару органы.
Кәсіптік бағдар - білім алушының кәсіптік қызығушылықтарына, жеке
қабілеттері мен психикалық-физиологиялық ерекшеліктеріне сәйкес білім
беру және кәсіптік мүмкіндіктер саласында, мамандық пен оқитын орнын
еркін және саналы таңдау құқықтарын іске асыруына ақпараттар мен
консультациялық көмек беру.
Педагогикалық мамандықтың феминизациясы - педагог мамандығындағы
әйелдер санының артуы.
Глоссарий
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Білім беруді цифрлық жүйеге көшіру - цифрлық шешімдер мен ақпараттық
жүйелердің көмегімен оқушылардың білім ресурстарына қолжетімділігін
кеңейту.
QS World University Rankings - Quacquarelli Symonds британдық кеңес беру
компаниясы жыл сайын жариялайтын әлемнің үздік университеттерінің
рейтингі.
PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) - ЭЫДҰ
жасаған және Жетекші халықаралық ұйымдардың консорциумы жүзеге
асыратын ересектердің құзыреттіктерін халықаралық бағалау бағдарламасы.
PIAAC 16-дан 65 жасқа дейінгі ересек халықтың математикалық, оқу және
компьютерлік сауаттылығын бағалайды.
Shanghai Academic Ranking of World Universities - ShanghaiRanking Consultancy азия
агенттігінің нұсқасы бойынша әлемнің үздік университеттерінің жаһандық
рейтингі.
THE World University Rankings - жаһандық зерттеу және оны сүйемелдейтін Times
Higher Education Британ баспасының нұсқасы бойынша халықаралық дәрежедегі
үздік университеттердің рейтингі.
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ҚЫСҚАРТУЛАР ТІЗІМІ
«Атамекен» ҰКП
«АТО» АҚ
А. Байтұрсынов
атындағы ҚМУ
Абай
атындағы ҚазҰПУ
Абылай хан
атындағы ҚазӘТжХҚУ
АКТ
АҚШ
АМГУ
АРТА
АТУ
АІЖ
ӘБП
Әл-Фараби
атындағы ҚазҰУ
БАҚ
БҒДМБ
БҚО
БСБТҚА
БХСЖ
ҒЗЖ
ҒЗИ
Д. Серікбаев
атындағы ШҚМТУ
ДЭФ
Е.А. Бөкетов
атындағы ҚарМУ
ЕБҚ
ЕБҚ
ЕО
ЖАО
ЖБ
ЖБИ
ЖІӨ
ИИДМБ
ИПҚ
КАҚ
КЖҚ
Қ. И. Сәтпаев
атындағы
ҚазҰТЗУ

Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы
«Ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамы
А. Байтұрсынов атындағы Қостанай мемлекеттік университеті
Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық
университеті
Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері
университеті
Ақпараттық-коммуникациялық
технологиялар
Америка Құрама Штаттары
Атырау мұнай және газ университеті
Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі
Алматы технологиялық университеті
Асқазан-ішек жолдары
Әкімшілік басқарушы персонал
Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық
университеті
Бұқаралық ақпарат құралдары
Қазақстан Республикасы білім беруді және
ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға
арналған мемлекеттік бағдарламасы
Батыс Қазақстан облысы
Білім сапасын бағалаудың тәуелсіз қазақстандық агенттігі
Білім берудің халықаралық стандартты жіктеуіші
Ғылыми-зерттеу жұмысы
Ғылыми-зерттеу институты
Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық
университеті
Дүниежүзілік экономикалық форум
Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті
Ерекше білім беру қажеттілігі
Еуропалық білім қоры
Еуропа Одағы
Жергілікті атқарушы органдар
Жергілікті бюджет
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі
Жалпы ішкі өнім
Қазақстан Республикасы индустриялық-инновациялық дамуының
2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер
Коммерциялық емес акционерлік қоғам
Интернетке кең жолақты қолжетімділік
Қ.И. Сәтпаев атындағы Қазақ Ұлттық
техникалық зерттеу университеті
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Қ.А.Яссауи
атындағы ХҚТУ
ҚазМҚПУ
ҚазҰАУ
ҚарМТУ
ҚБТУ
ҚК
ҚМЭБИ
ҚР БҒМ
ҚР БҒМ ҒК
ҚР ДСМ
ҚР ИДМ
ҚР ҚМ
ҚР ҰЭМ СК
ҚСжАЕК
Л. Н. Гумилев
атындағы ЕҰУ
М. Әуезов
атындағы ОҚМУ
М. Қозыбаев
атындағы СҚМУ
М.Сапарбаев
атындағы ОҚГИ
М.Х. Дулати
атындағы ТМУ
МБЖЖ
МДМ
МДТО
МДҰ
МЖБС
МЖС
МТБ
НЗМ
НҚА
ОӘК
ОБ
ОДБ
ОДМ
ОЖСБ
ОҚМПИ
ОҚМФА
ОҚО
ОПҚ
ПМПК
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Қ.А.Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті
Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті
Қазақ ұлттық аграрлық университеті
Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті
Қазақстан-Британ техникалық университеті
Қамқоршылық кеңес
Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институты
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Ғылым
комитеті
Қазақстан Республикасының Денсаулық
сақтау министрлігі
Қазақстан Республикасының Инвестициялар және Даму министрлігі
Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі
Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика
министрлігінің Статистика комитеті
ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу
комитеті
Л.Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті
М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті
М.Сапарбаев атындағы Оңтүстік Қазақстан гуманитарлық институты
М. Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі
Мыңжылдық даму мақсаты
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту
Мектепке дейінгі ұйым
Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру
стандарты
Мемлекеттік-жекешелік серіктестік
Материалдық-техникалық база
«Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы
Нормативтік құқықтық акт
Оқу-әдістемелік кешен
Орта білім беру
Орнықты даму мүддесіндегі білім
Орнықты даму мақсаттары
Оқу жетістіктерін сырттай бағалау
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік педагогикалық институты
Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік фармацевтика академиясы
Оңтүстік Қазақстан облысы
Оқытушылар мен профессорлар құрамы
Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес
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ППТК
С. Сейфуллин
атындағы ҚазАТУ
С. Торайғыров
атындағы ПМУ
СҚО
СМЖ
ТжИБК
ТжКБ
ТМД
ТОЖ
ҰБДҚ
ҰБТ
ҰСЛ
ҰТО
ҮеҰ
ХАБ
ЦБО
Ш. Уәлиханов
атындағы КМУ
Шәкәрім атындағы МУ
ШЖМ
ШҚО
Ы. Алтынсарин
атындағы ҰБА
І. Жансүгіров
атындағы ЖМУ
ЭЫДҰ
ЮНЕСКО
ЮНИСЕФ
ЮСИ
ARWU
EF EPI
ENQA
EQAR
ICILS
IEA
IT

Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері
С. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық техникалық университеті
С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті
Солтүстік Қазақстан облысы
Сапа менеджмент жүйесі
Түзеу және инклюзивтік білім беру кабинеттері
Техникалық және кәсіптік білім
Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы
Типтік оқу жоспары
Ұлттық білім беру деректер қоры
Ұлттық бірыңғай тестілеу
Ұлттық Студенттік Лига
Ұлттық тестілеу орталығы
Үкіметтік емес ұйым
Халықаралық ағарту бюросы
Цифрлық білім беру ресурсы
Ш. Уәлиханов атындағы Көкшетау мемлекеттік университеті
Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет
Шағын жинақталған мектептер
Шығыс Қазақстан облысы
Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы
І. Жансүгіров атындағы Жетісу мемлекеттік университеті
Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі
мамандандырылған мекемесі
БҰҰ Балаларға көмек көрсететін халықаралық төтенше қор
ЮНЕСКО Статистика институты
Shanghai Academic Ranking of World Universities
Шанхай әлем университеттерінің рейтингі
Education First English Proficiency Index
Жоғары сынып оқушылары мен ЖОО студенттерінің арасында ағылшын тілін
меңгеру деңгейін анықтау
European Association for Quality Assurance in Higher Education
Жоғары білімнің сапасына кепілдік беретін Еуропалық қауымдастық
The European Quality Assurance Register for Higher Education
Жоғары білімнің сапасын қамтамасыз етудің Еуропалық реестрі
International Computer and Information Literacy Study
Халықаралық компьютерлік және ақпараттық сауаттылық зерттеуі
International Association for the Evaluation of Educational Achievement
Оқу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауымдастық
Information Technology
Ақпараттық технологиялар
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Master of Business Administration
Бизнес-әкімшілік магистрі
Massive Open Online Courses
Бұқаралық ашық онлайн-курс
Nazarbayev University
Назарбаев Университеті
Doctor of Philosophy
Философия докторы ғылыми дәрежесі
Programme for the International Assessment of Adult Competences
Ересектердің құзыреттіктерін бағалайтын халықаралық бағдарлама
Progress in International Reading Literacy Study
4-сынып оқушыларының мәтінді оқу және түсіну сапасын анықтайтын
халықаралық зерттеу
Programme for International Student Assessment
Assessment
15 жастағы білім алушылардың математикалық сауаттылығын, оқу
саласындағы және жаратылыстану сауаттылығын бағалайтын
халықаралық зерттеу
Quacquarelli Symonds – білім желілері және мансап құру жөніндегі британдық
компания
Quacquarelli Symonds Emerging Europe and Central Asia University Rankings
QS Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдеріндегі үздік университеттер
рейтингі
Quacquarelli Symonds World University Rankings
QS университеттердің әлемдік рейтингі
Teaching and Learning International Survey
Оқытуды және сабақ беруді халықаралық зерттеу
Times Higher Education World University Rankings
THE Әлемдік университеттер рейтингі
Trends in Mathematics and Science Study
4 және 8-сынып оқушыларының математикалық және жаратылыстануғылыми білім сапасын халықаралық салыстырмалы мониторингтік зерттеу
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ҚОСЫМША
1-қосымша
Қазақстанның IMD рейтингінде «Білім» субфакторы бойынша
көрсеткіштер динамикасы286
Көрсеткіштер
1.Білімге жұмсалатын
жалпы мемлекеттік
шығыстар
ЖІӨ-нен %
2. Жан басына
шаққандағы білімге
жұмсалатын
мемлекеттік
шығыстар
жан басына
шаққанда $
3.Бір оқушыға
шаққанда білімге
жұмсалатын жалпы
мемлекеттік
шығыстар (орта білім)
Жан басына
шаққандағы
ЖІӨ-нен %
4.Оқушы мұғалім
арақатынасы
(бастауыш мектеп)
5.Оқушы/мұғалім
арақатынасы
(орта мектеп)
6.Орта мектептегі
білім алушылардың
саны
Күндізгі оқу
нысанының тиісті
жас тобынан %
7.Жоғары білім алу
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білім алған
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8.Дәрежесі бар
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10.Студенттердің
мемлекеттен
тысқары ұтқырлығы
Шетелдік
ЖОО-ларда білім
алатын
қазақстандық
студенттердің
саны, 1 000 тұрғынға
шаққанда
11.Білім сапасын
бағалау, PISA
математика, балл
жаратылыстану,
балл
12.Ағылшын тілін білу
TOEFL балы
13.Білім беру жүйесі
экономика
қажеттіліктеріне
сәйкес келмейді /
сәйкес келеді
(сауалнама)
1 - min, 10 - max
14.Ғылыми пәндер
мектептерде
жеткілікті дәрежеде
оқытылмайды
(сауалнама)
1 - min, 10 - max
15.Университеттік
білім экономика
қажеттіліктеріне
сәйкес келмейді /
сәйкес келеді
(сауалнама)
1 - min, 10 - max
16.Басқару білімі
бизнес
қоғамдастықтың
қажеттіліктеріне
сәйкес келмейді /
сәйкес келеді
(сауалнама)
1 - min, 10 - max
17.Тілдік дағдылар
кәсіпорындардың
қажеттіліктерін
қанағаттандырмайды/
қанағаттандырады
(сауалнама)
1 - min, 10 - max
18.Сауатсыздық,
ересектер
ссауатсыздығының
деңгейі (15 жас және
одан асқандар),
жалпы халықтан %
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Индикатор
1-көрсеткіш: Саяси және заңды орта
Заңды органдардың тиімділігі
АКТ-ға қатысты заңдар
Сот органдарының тәуелсіздігі
Құқықтық жүйенің дау-дамайды шешудегі тиімділігі
Талас-тартысты заң нормаларын реттеудегі құқықтық жүйенің
тиімділігі
Зияткерлік меншікті қорғау
Бағдарламалық қамтамасыз етудегі орнатылған бағдарламаларға
қарақшылық жасау деңгейі, %
Шарт жасауға керекті процедуралар саны
Шартқа қол қою үшін керекті күндер саны
2-көрсеткіш: Бизнес және инновациялық орта
Заманауи технологиялар
Венчерлі капитал
Жалпы салықтық мөлшерлеме, табыстың %-ы
Бизнес бастауға керекті күндер саны
Бизнес бастауға керекті процедуралар саны
Жергілікті бәсекелестіктің қарқыны
Жоғары біліммен қамтудың жалпы коэффициенті, %
Орта білімді басқару сапасы
Мемлекеттің заманауи технологияларды сатып алуы
3-көрсеткіш: Инфрақұрылым
Электроэнергия өндіру квтс / халықтың жан басына шаққанда
Мобильді желінің таралуы, % халық
Жоғарыжылдамдықты Интернетке халықаралық қолжетімділік кб/с
/ әр қолданушыға
Қауіпсіз Интернет-серверлер/ млн. халық
4-көрсеткіш: Қолжетімділік
Мобильді телефондар тарифі, СҚБ $ / мин
Тиянақталған кеңжолақты Интернет-тарифтері СҚБ $ / ай
Интернет пен телефония секторларындағы бәсекелестік индексі
5-көрсеткіш: Дағдылар
Білім беру жүйесінің сапасы
Математикалық және жаратылыстану-ғылыми білім беру сапасы
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Ересектердің сауаттылық деңгейі, %
6-көрсеткіш: Жеке қолдану
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Интернет қолданушылары, %
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ЖК-сы бар үй шаруашылықтары / %
Интернет желісі бар үй шаруашылықтары / %
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Мемлекеттік онлайн қызмет көрсету индексі
АКТ-ны дамытудағы үкіметің жетістігі
9-көрсеткіш: Экономикалық әсерлер
АКТ-ның жаңа қызмет түрлері мен өнімдерге әсері
Патенттік серіктестік туралы шарттар аясында тіркелген АКТ
патенттер саны / млн. адамға
АКТ-ның жаңа ұйымдық модельдерге әсері
Ғылымды қажет ететін қызметтердегі жұмыспен қамту, % жұмыс күші
10-көрсеткіш: Әлеуметтік әсерлер
АКТ-ның негізгі қызметтердің қолжетімділігіне әсері
Мектептердегі Интернет желісіне қолжетімділік
АКТ-ны қолдану және үкімет жұмыстарының тиімділігі
Электронды тұрғыдан қатысу индексі
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3-қосымша
«Сапалы білім беру» 4-Орнықты даму мақсатының міндеттері
4-ОДМ-ге қол жеткізудің 7 негізгі міндеті:
4.1-міндет: 2030 жылға қарай барлық қыздар мен ұлдарға оқытудың талап
етілетін және тиімді нәтижелеріне жетуге мүмкіндік беретін тегін, тең құқылы
және сапалы бастауыш және орта білім алуды қамтамасыз ету.
4.2-міндет: 2030 жылға қарай барлық қыздар мен ұлдардың бастауыш білім
алуға дайын болулары үшін ерте жастағы балалардың сапалы дамыту, бағу
және мектепке дейінгі оқыту жүйелеріне қол жеткізу мүмкіндігіне ие болуын
қамтамасыз ету.
4.3-міндет: 2030 жылға қарай барлық әйелдер және ерлердің арзан әрі сапалы
кәсіби-техникалық және жоғары білім алуда, соның ішінде университеттік
білім алуда бірдей мүмкіндікке ие болуын қамтамасыз ету.
4.4-міндет: 2030 жылға қарай жұмысқа орналасу, лайықты жұмыс табу және
кәсіпкерлікпен айналысуы үшін талап етілетін дағдыларға, соның ішінде
кәсіби-техникалық қабілеттерге ие жастар және ересек адамдардың саның
едәуір арттыру.
4.5-міндет: 2030 жылға қарай білім беру саласындағы гендерлік теңсіздікті
жою және халықтың осал топтары үшін, соның ішінде мүгедектер, байырғы
халық өкілдері және осал жағдайдағы балалар үшін барлық деңгейде білім
беруге және кәсіби-техникалық даярлауға тең қолжетімділікті қамтамасыз
ету.
4.6-міндет: 2030 жылға қарай барлық жастардың және ересек халықтың
едәуір үлесінің - ерлер мен әйелдердің - оқи, жаза және санай білуін
қамтамасыз ету.
4.7-міндет: 2030 жылға қарай барлық оқушылардың орнықты дамуға
жәрдемдесуге қажетті білім және дағдыларға ие болуын қамтамасыз ету,
соның ішінде орнықты даму және орнықты өмір салты, адам құқығы,
гендерлік теңдік, бейбітшілік және озбырлықсыздықты насихаттау, әлем
азаматтығы мен мәдени алуантүрлілік құндылықтарын ұғыну және
мәдениеттің орнықты дамуға үлес қосу мәселелері арқылы оқыту.
3 қосалқы міндет (жүзеге асыру құралдары):
4.а-міндет: Балалардың мүдделерін, мүгедектердің ерекше мұқтаждықтарын
және гендерлік аспектілерді ескеретін оқу орындарын құру және жетілдіру,
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сондай-ақ барлығы үшін қауіпсіз, зорлық-зомбылық пен әлеуметтік
кедергілерден азат және тиімді оқу ортасын қамтамасыз ету.
4.b-міндет: 2020 жылға қарай дамыған елдерде және басқа дамушы елдердегі
ақпараттық-коммуникациялық технологиялар мәселелері бойынша кәсіби
техникалық білім оқытуды, техникалық, инженерлік және ғылыми
бағдарламаларды қоса алғанда, жоғары білім алу үшін бүкіл әлемдегі дамушы
елдерге, әсіресе ең аз дамыған елдерге, шағын аралдық дамушы
мемлекеттерге және африка елдеріне ұсынылатын шәкіртақы мөлшерін
едәуір арттыру.
4.c-міндет: 2030 жылға қарай білікті мұғалімдердің саның арттыру, соның
ішінде дамушы елдерде, әсіресе аз дамыған және шағын аралдық дамушы
мемлекеттерде мұғалімдерді даярлаудың халықаралық ынтымақтастығы
арқылы.
Дереккөз: «Білім беру-2030: жалпыға бірдей инклюзивті және әділ сапалы білім беруді және өмір
бойы оқуды қамтамасыз ету» Инчхон Декларациясы, білім беру мәселелері бойынша Дүниежүзілік
Форум, 2015 ж., Инчхон, Корея Республикасы.
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4-қосымша
«Сапалы білім беру» 4-Орнықты даму мақсаттарын
жүзеге асырудың ықтимал стратегиялары
1. Балаларға, тиісті оқыту нәтижелерін қамтамасыз ететін, міндетті тоғыз
жылдық
мерзімнен
кем
емес
12-жылдық
тегін,
мемлекетпен
қаржыландырылатын, инклюзивті, тең құқылы, сапалы бастауыш және орта білім
алуға кепілдік беретін саясатты және заңнамаларды әзірлеу. Елдер ғаламдық
деңгейде белгіленген көрсеткіштерге қол жеткізу үшін түрлі елдердің даму
мүмкіндіктері мен деңгейлерін және ұлттық стратегиялары мен басымдықтарын
ескере отырып, тегін және міндетті білім беру ұзақтығын арттыруы керек.
2. Дағдылар, құзыреттер, құндылықтар, мәдениет, білім және гендерлік
аспектілерді есепке алуды қоса алғанда, сапаны және мәнмәтінге деген
барабарлықты қамтамасыз ету мақсатында стандарттарды белгілеу және
бағдарламаларды қайта қарастыру.
3. Жастар мен ата-аналарды қоса алғанда, мектепті басқару жұмысына
қоғамдастықтың белсендірек қатысуы арқылы мекемелердің, мектеп
басшылығының және басқарудың тиімділігін және пәрменділігін нығайту.
4. Әлеуметтік-экономикалық тұрғыдан басым және қиын жағдайдағы мектептер
арасында ресурстарды әділеттірек үлестіру.
5. Баланың бірінші немесе ана тілінде оқытуды ерте бастап, көптілділік аясында
екі тілді және көптілді білім беруді нығайту.
6. Бастауыш және орта мектеп деңгейінде мектепке бармайтын балалар мен
жасөспірімдерге оқыту мен білім берудің балама әдістерін ұсыну және төтенше
жағдайларды қоса алғанда, ресми және бейресми білім беру мәнмәтінінде
икемді оқыту әдістерін қамтамасыз ету мақсатында мемлекет тарапынан
мойындалған әрі аккредиттелген баламалық бағдарламаларды және қосымша
даярлықты құру.
7. Когнитивтік және когнитивтік емес дағдыларды айқындайтын бірінші
деңгейдегі бастауыш және орта білімнің барысын және соңын қоса алғанда,
оқытудың қиын кезеңдерінде оқытудың нәтижелерін бағалау үшін сенімдірек
кешенді бағалау жүйесін әзірлеу. Мұндай жүйе оқылым, жазу және санаудың
базалық дағдыларын және когнитивтік емес дағдыларды бағалауды қамтуы тиіс.
Педагогикамен тікелей байланыстыра отырып, барлық деңгейлерде сабақ беру
және оқыту үрдісінің ажырамас бөлігі ретінде қалыптастырушы бағалауды
әзірлеу.
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8. ЕЖБТО қызметтерінің өте кедей және ғаріп балаларға арналғанына ерекше
назар аудара отырып, кем дегенде бір жылдық тегін және міндетті сапалы
мектепке дейінгі білім беруді қамтамасыз ететін кешенді және инклюзивті саясат
пен заңнаманы әзірлеу. Бұған ЕЖБТО саясатын және бағдарламаларын жетілдіру
мақсатындағы бағалау кіреді.
9. Тамақтану, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау және балаларды қорғау үшін
жауапты министрліктердің қызметін үйлестіру арқылы сүйемелденетін
ЕЖБТО-ның интеграцияланған көпсекторлы саясаты мен стратегияларын әзірлеу,
санитарлық-гигиеналық қызметтер, әділеттілік және білім беруді ұсыну және
оларды жүзеге асыру үшін барабар ресурстармен қамтамасыз ету.
10. ЕЖБТО қызметкерлерінің біліктілігін, мәртебесін және еңбек жағдайларын
әрдайым жетілдіру және мониторингтеу арқылы олардың кәсібилігін арттыру
үшін нақты саясат, стратегия мен іс-әрекет жоспарларын әзірлеу.
11. Денсаулық сақтау, тамақтану, қорғаныс және білім беру қажеттіліктерін қажет
ететін ерте жастағы балаларға, әсіресе мүмкіндігі шектеулі балаларға арналған
инклюзивті, қолжетімді және кешенді сапалы бағдарламаларды, қызметтер мен
инфрақұрылымдарды әзірлеу және жүзеге асыру және балаларға күтім жасау
бойынша алғашқы қамқорлық құрылым ретінде отбасыларға қолдау көрсету.
12. Кәсіптік дағдыларды, ТжКБ мен жоғары білім беруді дамыту және олардың
өзара үйлесімділігі үшін салааралық саясатты әзірлеу, өзгеріп жатқан мәнмәтінді
есепке алу және өзектілікті сақтау мақсатында саясатты әзірлеу мен ғылымның
арасында байланыстарды нығайту; ықпалды серіктестік байланыстарын әзірлеу,
әсіресе мемлекеттік және жекеменшік секторлары арасында, сондай-ақ оларды
іске асыру үшін жұмыс берушілер мен кәсіподақтарды тарту.
13. Жоғары білімнің сапасын, салыстырымдылығын және біліктілігін тануды
қамтамасыз ету және аккредитациядан өткен жоғары оқу орындарының
арасында есептік кредиттік аударуда қолдау көрсету.
14. Қолжетімділікті арттыру мақсатында интернетті, онлайн курстарды және
белгіленген сапа стандарттарына сәйкес келетін басқа әдістерді қоса алғанда,
тиісті қаржыландыруды және технологияны пайдалануды қамтамасыз ете
отырып, жоғары білім беру саласында сапалы сырттай оқудың саясаты мен
бағдарламаларын әзірлеу.
15. ҒТИМ (STEM) салаларында, әсіресе қыздар мен әйелдерге қатысты ерте
жұмысқа қабылдау арқылы жоғарғы және университеттік білім саласындағы
зерттеулердің функцияларын күшейтетін саясат пен бағдарламаларды әзірлеу.
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16. Кең қолжетімділікті қамтамасыз ету, сапаны қамтамасыз етуді жетілдіру және
әлеуетті дамыту мақсатында трансшекаралық университеттік жоғары білім беру
бағдарламаларын және ғылыми-зерттеулерді әзірлеуде, соның ішінде жоғары
білім біліктіліктерін мойындау жөніндегі жаһандық және аймақтық конвенциялар
аясында халықаралық ынтымақтастықты нығайту.
17. Гендерлік факторға негізделген кедергілерді жоюды және мүгедектер сияқты
осал топтарды қоса алғанда, гендерлік теңдікке ерекше көңіл бөлу арқылы кезкелген жастағы және әлеуметтік-мәдени тектегі жастар мен ересектерге
дағдыларын жетілдіру және бейімдеуді жалғастыруға мүмкіндіктер беру
мақсатында ТжКБ, жоғары және университеттік білім беруді, сондай-ақ оқу, білім
алу және даярлану мүмкіндіктерін дәріптеу.
18. Жоғары оқу орындары, соның ішінде университеттер саясатты дамытуды
және өмір бойы тең құқылы сапалы білім алуға мүмкіндік беруді қолдап,
кеңейтулері керек.
19. Біліктілікті дамыту жөніндегі қызметті бағыттау, еңбек нарығы мен қоғамның
өзгеріп жатқан қажеттіліктеріндегі сәйкессіздіктерді және қанағаттандыруды
азайту, сондай-ақ «бейресми экономика» мен ауылдық жерлердің даму
қажеттіліктерін азайту үшін біліктілік саласындағы талаптарды өзгерту туралы
нақты деректерді жинау және қолдану.
20. Білім беру және кәсіби даярлаудың фактіге негізделген кешенді
бағдарламаларын әзірлеуге және жүзеге асыруға әлеуметтік серіктестерді тарту.
Кәсіби және когнитивті емес/берілетін дағдыларды, соның ішінде негізгі
дағдыларды, кәсіпкерлік және АКТ салаларындағы дағдыларды қамтитын
жоғары сапалы ТжКБ бағдарламаларын және оқу бағдарламаларын әзірлеу.
Нұсқаушылар мен компанияларды қоса алғанда, ТжКБ мекемелерінің
басшыларының және оқытушы құрамының біліктілігін/сертификатталуын
қамтамасыз ету.
21. Сыныптарда және жұмыс орындарында даярлау мен оқытудың әр түрлі
нысандарын дамытуды мүмкіндігінше дәріптеу.
22. ТжКБ және біліктілік шеңберлерінде сапаны қамтамасыз етудің ашық және
ықпалды жүйесін құру.
23. ТжКБ бағдарламаларының сапасын арттыру және жұмысшылар мен
студенттердің ұтқырлығын қамтамасыз ету және ТжКБ бағдарламаларының
еңбек нарығындағы өзгеріп отырған сұранысқа сәйкестігін қамтамасыз ету үшін
ашықтықты және ТжКБ біліктіліктерінің трансшекаралық танылуын арттыру
мақсатында ынтымақтастыққа жәрдемдесу.
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24. Ресми және бейресми білім беру аясында оқытудың икемді әдістеріне
жәрдемдесу, білім алушыларға олардың деңгейлері есептелуі үшін кредиттік
бірліктерді алуға және беруге мүмкіндік беру, бұрынғы оқытуды тану,
валидациялау және тіркеу, қайта даярлаудың тиісті бағдарламаларын және кәсіби
бағдарлау мен кеңес беру қызметтерін құру.
25. Білім беру секторының саясатында, жоспарлары мен бюджеттерінде білім
берудің кемсітпеушілік және тең құқықтық қағидаттарының кепілдігін
қамтамасыз ету, сондай-ақ осал топтар мен алып тасталған топтар үшін мақсатты
жедел стратегияларды әзірлеу және жүзеге асыру. Теңдікке жетудегі прогресті
бағалау үшін көрсеткіштерді әзірлеу.
26. Білім беру секторының саясатында, жоспарлары мен бюджеттерінде білім
беру саласындағы төтенше жағдайлардың тәуекелін бағалау, оларға даярлығы
мен жауап қату шараларының болуын қамтамасыз ету және ел ішіндегі қоныс
аударушылар мен босқындарды қоса алғанда, табиғи апаттар, қақтығыстар,
қозғалыстар мен індеттерден зардап шеккен балалардың, жастардың және
ересектердің білім беру қажеттіліктеріне жауап беретін бастамалардың болуын
қамтамасыз ету.
27. Қыздар мен әйелдердің сапалы білім алу қолжетімділігін, сондай-ақ олардың
қатысу деңгейін, оқу нәтижелерін және білім беруді аяқтауды қамтамасыз ету,
мониторингтеу және жетілдіру. Ұлдар қолайсыз жағдайға тап болса, оларға
бағытталған іс-шараларды дамыту.
28. Осал топтардан шыққан балалардың және жастардың сапалы білім беру
бағдарламаларына қол жеткізудегі кедергілерді анықтау және осы кедергілерді
жою жөніндегі мақсатты іс-әрекеттерді жүзеге асыру.
29. Барлық деңгейдегі апаттардың әсеріне жауап ретінде мектептердің
орнықтылығын жақсарту үшін кешенді тәсілдерді қолдау. Бұған мектеп
жағдайларының анағұрлым жоғары қауіпсіздігі, апаттар жағдайында мектептерді
басқару және тәуекелдерді төмендету мен орнықтылықты арттыру бойынша
білім беру кіреді.
30. Үйде, қақтығыс аймақтарында және алыс аудандарда, әсіресе қыздарға,
әйелдерге, осал топтағы ұлдар мен жастарға және басқа да маргиналды топтарға
арналған оқу ортасын құруды ынталандыру үшін қашықтықтан оқытуды, АКТ
саласында даярлауды, тиісті технология мен қажетті инфрақұрылымға қол
жеткізуді қамтамасыз ету.
31. Гендерлік стереотиптерді жою және теңдікті, кемсітпеушілікті және адам
құқықтарын қамтамасыз ету және мәдениетаралық білім беруді нығайту
мақсатында мұғалімдерді даярлау мен бақылау, сондай-ақ үкімет тарапынан
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білім беру секторының жоспарына, бюджетіне, бағдарламаларына және
оқулықтарына шолу жасау.
32. Білім берудегі әлеуметтік оқшаулау мониторингіне жәрдемдесу мақсатында
білім беруді басқарудың ақпараттық жүйелерін және тиісті мектеп пен үй
шаруашылықтарының тиісті шолуларын қоса алғанда, әртүрлі деректер көздерін
және ақпаратты пайдалану. Білім берудегі теңсіздік туралы бүкіләлемдік деректер
базасы бұл саладағы әрі қарай әрекет ету үшін шешім қабылдаушыларға мұндай
ақпаратпен қамтамасыз етудің үлгісі болып табылады.
33. Мүгедек балалар туралы сапалырақ деректер жинау, мүгедектік түрлерінің
тізімдерін жасау және олардың әсер ету деңгейін бағалау. Дәлелдемелі базаны
құрып, оны бағдарламаларды мен саясатты әзірлеу кезінде пайдалану үшін
көрсеткіштерді әзірлеп, деректерді пайдалану қажет.
34. Білім, денсаулық сақтау, әлеуметтік қорғау, еңбек, өнеркәсіп және
агроөнеркәсіп министрліктерін қоса алғанда, тиісті министрліктер арасында,
сондай-ақ азаматтық қоғам, жекеменшік секторы және екіжақты әрі көп жақты
серіктестер арасында ынтымақтастық пен үйлестіру қызметін нығайту жолымен
сауаттылық және бюджеттеу саласында саясат пен жоспарды қалыптастырудың
ортақ-секторлы және сектораралық тәсілін әзірлеу.
35. Білім алушылардың қажеттіліктеріне бағытталған және бұрынғы білімдері мен
тәжірибелеріне негізделген ұлттық бағалау тетіктеріне сәйкес жоғары сапалы
сауаттылық және бағалау бағдарламаларын қамтамасыз ету. Мұндай тәсіл
мәдениетке, тілге, әлеуметтік және саяси қатынастарға және экономикалық
қызметке, сондай-ақ қыздар мен әйелдерге және осал топтарға ерекше назар
аударуды, сондай-ақ өмір бойы оқудың маңызды элементтері ретінде лайықты
еңбек пен өмір дағдыларын дамытумен және біріктірумен осындай
бағдарламаларды біріктіруді қажет етеді.
36. Азаматтық қоғамның қатысуымен бай тәжірибесі және ең жақсы атқарымы
бар серіктес ретінде ықпал етуші сауаттылық және ересектерге арналған
дағдыларды дамыту бағдарламаларын кеңейту.
37. Сауаттылыққа және есепке оқыту бағдарламалары аясында ақпараттықкоммуникациялық технологияларды, атап айтқанда, мобильді технологияларды
пайдалануды ынталандыру.
38. Оқу нәтижелеріне негізделген жетістік деңгейін бағалау үшін сауаттылық
шеңбері мен құралдарын әзірлеу. Бұл жұмыс орнында және күнделікті өмірдегі
дағдыларды қоса алғанда, түрлі мәнмәтінге қажетті деңгейлерді анықтауды
қажет етеді.
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39. Гендерлік белгі және басқа да маргинализациялау факторлары бөлінісі
бойынша сауаттылық дәрежелері және сауаттылық пен шот қажеттілігіне
байланысты өзекті және уақтылы деректерді жинау, талдау және алмасу жүйесін
құру.
40. Жүйелік іс-шаралар, мұғалімдерді оқыту, оқу бағдарламаларын реформалау
және оқу-әдістемелік материалдар арқылы Орнықты дамуға арналған білімді
(ОДБ) Жаһандық азаматтыққа арналған білімді (ЖАБ) ресми, бейресми білімде
есепке алу және оларды дәріптеу саясатын және бағдарламаларын әзірлеу. Бұл
14-ОДБ бойынша Жаһандық іс-қимыл бағдарламасын жүзеге асыруды және
ұлттық тәжірибе мен мүмкіндіктерге негізделген адам құқықтары, гендерлік
теңдік, денсаулық сақтау, жан-жақты жыныстық тәрбие, климаттың өзгеруі, өмір
сүрудің тұрақты үлгілері және жауапты және белсенді азаматтық тақырыптарын
есепке алуды қамтиды.
41. Ұлдар мен қыздарға және кез келген жастағы білім алушыларға өмір бойы оқу
аясында бейбіт, сау және тұрақты қоғамды құруға қажет болатын дағдылар, білім,
құндылықтар мен құлықтық нұсқауларды игеру мүмкіндіктерін ұсыну.
42. Білім беру бағдарламаларын іске асыруды жетілдіру және халықаралық
ынтымақтастықты және өзара түсінушілікті нығайту мақсатында ОДБ мен ЖАБ
салалары бойынша елдерде және олардың арасында үздік тәжірибелерді әзірлеу
және тарату.
43. ОДБ мен ЖАБ-ты қауымдастықтарда және қоғамда тарату үшін студенттер
мен жаттықтырушыларға арналған бірлескен бағдарламаларды дәріптеу.
44. Жергілікті жағдайлар мен мәдениетті ескере отырып, білім тарапынан
мәдениеттің басты рөлін мойындауды қамтамасыз ету, сонымен қатар адам
құқықтарын құрметтеудің маңыздылығын ескере отырып, мәдени құқықтардың
өз болмысын көрсету және мұралардың нысандары мен олардың әртүрлілігін
нығайту.
45. Білім берудің когнитивті, әлеуметтік-эмоционалды және мінез-құлықтық
оқытудың нәтижелерін бағалау үшін мүмкін болған жағдайда қолданыстағы және
дәлелденген құралдарды пайдалана отырып, ЮНЕСКО статистика институты (UIS)
мен басқа серіктестердің жұмысын ескеріп, жаңа құралдарды әзірлеу қажеттілігін
анықтау және кең ауқымды елдер мен аймақтарды қамту арқылы ОДБ және
ЖАБ-ты бағалаудың тиімді жүйесін дамытуға қолдау көрсету.
46. Қажет болған жағдайда білім берудің барлық деңгейлерінде және оның
барлық нысандарында ОДБ мен ЖАБ-ты іске асыру үшін барлық мүдделі
тараптардың қатысуымен, оның ішінде адам құқықтары саласындағы білім беру

414

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жай-күйі мен дамуы туралы ұлттық баяндама

мен оқыту арқылы және бейбітшілік пен зорлық-зомбылық мәдениетін алға
жылжыту арқылы пәнаралық тәсілді дәріптеу.
47. Мектептерде қауіпсіздік пен зорлық-зомбылықты жоқтығын қамтамасыз
ететін нормалар мен жүйелерді гендерлік факторлар мен мүгедектік аспектілерді
ескеретін кешенді, көп қырлы және келісілген саясатты әзірлеу.
48. «ОДМ-4-Білім беру» тәртібін іске асырудағы оқушыларды, мұғалімдерді және
қызметкерлерді зорлық-зомбылықтан зорлық-зомбылықтан бос мектептер
шеңберінде босатылған мектептердегі зорлық-зомбылықтан қорғау, қарулы
халықаралық қақтығыстар облыстарында гуманитарлық құқықтың орындалуы
бойынша саясат пен стратегияны құрастыру.
49. Әрбір білім беру мекемесінде су және электр қуатымен, ұлдар мен қыздарға
арналған жеке жұмыс және қолжетімді дәретханалар, қауіпсіз сыныптар және
тиісті оқу-әдістемелік материалдар мен технологиялар болуы тиіс қауіпсіз ортаны
қамтамасыз ету.
50. Қолайлы әлеуметтік-экономикалық жағдайдағы мектептер
мен
қиыншылықтарға тап болған мектептер арасындағы ресурстардың әділ бөлінуі.
51. Формалды емес оқу және ересектерге арналған оқу процесстеріне арнайы
бөлмелер мен шарттардың, сондай-ақ қауымдық оқу орталықтары, бөлмелер,
АКТ ресурстарына бүкіл өмір бойы оқудың кілтті элементі ретінде қамтамасыз
етудің кең қолжетімділігін ұйымдастыру.
52. Айырықша талап етілген облыстарда адам ресурстарын нығайтуға ерекше
назар аудара отырып, ұлттық дамудың контекстіндегі, басымдықтары мен
жоспарларындағы халықаралық стипендия бағдарламаларының тетіктері,
бағдарламалары мен саясаттарына қатысуды қамтамасыз ету.
53. Барлық шәкіртақыларды жас қыздарға және әлеуметтік осал топтардағы
жастарға мақсатты және ашық түрде бөлу. Әлеуметтік осал топтардан шыққан
жастар үшін стипендиялардың танымалдығын қамтамасыз ету, олар өздерінің
құқықтық мәртебесін және құқықтарын қорғауға бағытталған стипендияларды
таңдауға мүмкіндік береді.
54. Студенттердің отанға оралу ынтасын қалыптастыратын, мен сондай-ақ
«ғұламалардың жылыстауы» механизмдерін болдырмау - жоғары білімді
адамдардың көшіп-қонуы және «ғұламалардың жылыстауы» танымал ету
мақсатында қабылдаушы университет пен жіберуші университет арасында
бірлескен бағдарлама құрастыру.
55. Алушылардың саны мен түрін арттыру және жергілікті еңбек нарығын дамыту
мақсатында өз елінде стипендия жүйесін дамыту.
Қосымша
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56. Мұғалімдердің ұстанымдарына ең жақсы және ең ынталы үміткерлерді тарту
үшін гендерлік-сезімтал стратегияларды әзірлеу және оларды ең мұқтаж
аймақтарға жұмысқа жіберуге кепілдік беру. Бұл еңбек жағдайларын жақсарту,
әлеуметтік сақтандыруды қамтамасыз ету және мұғалімдердің және басқа да
білім беру қызметкерлерінің жалақыларын басқа мамандықтар бойынша
жалақыларымен салыстыра отырып, ұқсас немесе баламалы біліктіліктерді
салыстыру арқылы жұмысшы және болашақ персонал үшін педагог кадрларының
тартымдылығын арттыруға бағытталған саясат пен заңнамалық шараларды
қамтиды.
57. Педагогикалық кадрларды даярлау сапасын талдау және жетілдіру (жұмыс
алдында және жұмыс орнында), сапалы жұмыс алды білім алуды қамтамасыз ету
және барлық мұғалімдерге үздіксіз кәсіби дайындықты қамтамасыз ету және
қолдау.
58. Мұғалімдер, оқытушылар, мұғалімдер мен инспекторлар үшін біліктілік
шеңберін дамыту.
59. Мұғалімдер мен оқытушылардың статусын оқыту және сапасын
жоғарылатуды, еңбек шарттарын, мансап өсу мүмкіндігін, мұғалімдерді басқару
саясатын, гендерлі-бағдарланған теңқұқықты, инклюзивті саясатын құру және
жүзеге асыру.
60. Мұғалімдерді АКТ және әлеуметтік желілермен жұмыс істеу үшін қажетті
технологиялық дағдылармен қамтамасыз ету, сондай-ақ медиа сауаттылық
дағдылары, ақпарат көздерін сыни талдау және арнайы білім беру қажеттіліктері
бар студенттерге көмек көрсету саласында оқыту.
61. Педагогтерді оқытудың оң әсерін беретін педагогикалық кадрларды даярлау
мен оқытуды қолдау үшін тиімді кері байланыс жүйелерін әзірлеу және енгізу.
62. Мұғалімдер мен олардың өкілді ұйымдарымен институционалған әлеуметтік
диалог механизмдерін құру және нығайту, олардың білім беру саясатын әзірлеуге,
енгізуге, мониторингтеуге және бағалауға толық қатысуын қамтамасыз ету.
Дереккөз: «Білім беру-2030: жалпыға бірдей инклюзивті және әділ сапалы білім беруді және өмір бойы
оқуды қамтамасыз ету» Инчхон Декларациясы, білім беру мәселелері бойынша Дүниежүзілік Форум,
2015 ж., Инчхон, Корея Республикасы.
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ҰЛТТЫҚ ЖИНАҚ
Қазақстан Республикасы білім беру
жүйесінің статистикасы

Жинақ келесі тараулар мен
бөлімдерден тұрады:
Жинақ Қазақстан Республикасы
білім беру жүйесі туралы толық
статистикалық ақпараттан
тұрады. Ағымдағы жылдың
басылымында басты назар
білім беру жүйесін
цифрландыру бойынша
статистикалық деректерге
аударылған, сондай-ақ Астана
қаласының 20 жылдығына
байланысты, Елордадағы
білім беру саласының даму
көрсеткіштері берілген

1) Білім беру жүйесі қызметінің əлеуметтікэкономикалық шарттары. Білім беру жүйесінің
қызметінің əлеуметтік-экономикалық шарттары
туралы бөлім туу динамикасын, жас топтары мен
гендерлік тұрғыда бөлінген Қазақстан
Республикасы халық санын, еңбек нарығының
негізгі индикаторларын, жұмыс күші санының арту
динамикасын жəне білім деңгейі мен гендерлік
бөліністе жұмыспен қамтылған халықты
қарастырады
2) Жинақта білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері
мен индикаторларына аса көңіл бөлінген
a. Мектепке дейінгі тəрбие мен оқыту
b. Орта білім беру (бастауыш, негізгі орта, жалпы
орта) ұйымдары
c. Арнайы білім беру ұйымдары
d. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз
қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары
e. Балаларға арналған қосымша білім беру
ұйымдары
f. Техникалық жəне кəсіптік білім беру
g. Жоғары жəне жоғары оқу орнынан кейінгі
білім беру
h. Білім беру саласындағы қызметкерлердің
біліктілігін арттыру
i. Білім беру ұйымдарын қаржыландыру

Білім беру жүйесінің негізгі көрсеткіштері мен индикаторлары желі, контингент пен
персонал туралы, оқыту тілі, меншік формасы, ведомстволық бағыныштылығы,
гендерлік бөлініс бойынша мектепке дейінгі, орта, техникалық жəне кəсіптік білімнің
педагог қызметкерлерінің сапалық құрамы, метариалдық-техникалық базасы жəне т.б.
туралы статистикалық деректерді қамтиды

Жинақ пайдаланғанда ыңғайлы болу үшін жəне дəстүрлі түрде жариялануын тоқтатпау
үшін мектепке дейінгі, орта, техникалық жəне кəсіптік, сондай-ақ жоғары білім деңгейлері
бойынша құрастырылған. Кейбір көрсеткіштер өңірлік бөлініспен берілген жəне график,
диаграмма, сызбанұсқа сынды көрнекілікпен берілген

Жинақ екі тілде құрастырылған - қазақ
жəне орыс тілдерінде

АҚПАРАТ КӨЗДЕРІ

КІМГЕ АРНАЛҒАН?

Негізгі ақпарат көзі ұйымдардың,
бөлімшелер мен Білім басқармаларының
«Ұлттық білім беру деректер қоры»
(ҰБДҚ) автоматтандырылған жинақ
жүйесіне енгізген деректері болып
табылады

Жинақ еліміздің білім беру саласын
дамыту мəселелерімен айналысатын
мемлекеттік басқару органдары
қызметкерлеріне, Қазақстан
Республикасындағы білім беру
саласының жай-күйі туралы
дерек іздеген ғалымдарға,
ұстаздарға, ғылыми жəне басқа да
ұйымдардың қызметкерлеріне
арналған

Сондай-ақ, статистикалық жинақты
дайындау үшін Қазақстан Республикасы
Ұлттық экономика министрлігі
Статистика комитетінің,
«Өрлеу» БАҰО АҚ мен «НЗМ» ПШО
деректері қолданылды

«Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің статистикасы» ұлттық жинағын АТО
сайтының «Жобалар» бөлімінің «ҰБДҚ» бөлімшесінен (https://iac.kz/ru/project/nobd)
жүктеуге болады

