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Құрметті оқырман! 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесінің ахуалы туралы объективті және нақты қолжетімді ақпарат қоғамның 

қойған талабы болып табылады. Халық сапалы білім қызметтерін алуға, енгізілетін жаңашылдықтардың 

мақсаты мен одан күтілетін нәтиже туралы ақпарат алуға, шешімдер қабылдауға қатысуға қызығушылық 

танытуда.  

Сондықтан қоғамдастықпен диалог орнату, білім беру жүйесінің ашықтығын арттыру, педагогикалық және 
ата-аналар қоғамдастығын білім беруді басқару үрдісіне тарту мақсатында жыл сайын Ұлттық баяндама 

дайындалады. 

Сіздердің назарларыңызға 2019 жылдың қорытындысы бойынша Қазақстан Республикасы білім беру 

жүйесінің ахуалы мен дамуы туралы ұлттық баяндаманың 15-ші шығарылымын ұсынамын. Ұлттық 
баяндама – бұл біздің білім берудің барлық деңгейлері бойынша, негізгі көрсеткіштер мен статистика, 

жаһандық және елдік әлеуметтік-экономикалық факторлардың ықпалы туралы ақпарат жөнінде талдау 

ұсынатын жыл сайынғы басты баяндама. Ұлттық баяндама арқылы Қазақстан азаматтары, педагогикалық 
және ата-аналар қоғамдастығы білім беру саласында қандай жұмыстар жүргізілетіндігі және қандай 

нәтижелерге жеткендігіміз туралы танысуға мүмкіндік алады. 

Ұлттық баяндамада білім беру жүйесін тәуелсіз бағалау мен оның тиімділігін арттыру бойынша нақты 

ұсыныстар берген сарапшылар қоғамдастығы, үкіметтік емес сектор, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі 
өкілдеріне сөз берілген. Олардың бәрінің ұсыныстары біз үшін өте құнды және мемлекеттік білім беру 

саясатын стратегиялық бағдарлауды әзірлеу үшін негіз болады.  

Негізгі нәтижелер мен білім беру жүйесінің жұмысындағы проблемалар туралы ұсынылған тұтас ақпарат 

жүзеге асырылатын шаралар мен қабылданатын шешімдердің тиімділігін бағалауға; білім беру сапасын 

және еліміздің бәсекеге қабілеттілік өсімін арттыру үшін стратегия мен одан әрі дамыту жоспарын 

айқындауға мүмкіндік береді. 

Осы баяндаманың шығарылымы Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасын дамытуды жүзеге асыруға арналған, сондықтан Мемлекеттік бағдарламаның 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігі мен қорытындылары көрсетілген, кешендік салыстырмалы және 
мәтіндік талдау жасалған, жалпы еліміз бойынша және өңірлер бойынша 4 жылғы білім беру жүйесінің 

даму динамикасы, индикаторлары мен көрсеткіштері жүргізілген. 

Жалпы алғанда 2016-2019 жылдарға арналған Мемлекеттік бағдарламаны жүзеге асыру көптеген 

сұрақтарды шешуге мүмкіндік берді және білім беру саласында барлық деңгейлерде сапалы өзгерістер 

орын алды: жаңартылған білім мазмұны енгізілді, оқушылардың, педагогтердің және білім беру 
ұйымдарының жетістіктерін бағалаудың жаңа жүйесі, жан басына қаржыландыру, баршаға арналған тегін 

ТжКБ жобасы енгізілді; педагогтер мен басшыларды дайындаудың бағдарламалары жаңартылды, жоғарғы 
оқу орындарына академиялық және қаржылық дербестік берілді, қамқоршылық кеңестер мен бақылау 

кеңестерінің міндеттері кеңейтілді, білім берудегі МЖӘ-нің жаңа жолдары енгізіліп жатыр. 

Қазіргі таңда білім мен ғылым жүйесінің алдында жаңа мақсаттар мен міндеттер тұр. Сапалы қайта 

жаңғырудың жаңа сатысы басталды, оның жемісті болуының кепілі мен қозғалтқыш күші педагог болып 

табылады. Ұстаздықтың негізгі рөлін сезіну мен түсіну үшін педагогикалық кәсіпті арттыруға бағытталған 
«Педагог мәртебесі туралы» Заң қабылданды. Заңды қолданысқа енгізумен не өзгереді? Онда қандай 

жаңашылдық қарастырылған? Сіздердің назарыңызға ұсынылған Ұлттық баяндамада осы сұрақтарға 

жауап беруге тырыстық. 

Ұлттық баяндама қол жеткізген жетістіктерімізге сырт көзбен қарауға, жалпы еліміз бойынша білім беру 
жүйесі мен педагогтің, әрбір оқушының жақсы өмір сүруіне одан әрі жұмыстың келешегін жақсарту үшін 

септігін тигізетініне кәміл сенемін. 

 

Құрметпен,  

Қазақстан Республикасының  

Білім және ғылым министрі        Аcхат АЙМАҒАМБЕТОВ 
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Алғыс 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ахуалы мен дамуы туралы ұлттық баяндаманы 
дайындауға қатысқан барлық адамға шексіз алғысымызды білдіреміз, олардың қатысуынсыз 
баяндаманы дайындау мүмкін болмас еді.  

«Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 
құрылымдық департаменттеріне Ұлттық баяндаманы дайындау процесіне қолдау көрсеткені 
үшін алғыс білдіреді. Ұлттық баяндаманы дайындауды Стратегиялық жоспарлау және үйлестіру 
департаменті жүргізді.  

Біз Ұлттық баяндаманы дайындау үшін ақпарат жинауға қолдау көрсеткені үшін Ұлттық 
экономика министрлігі Статистика комитетіне, өңірлік білім басқармаларына, Ұлттық тестілеу 
орталығына, Халықаралық бағдарламалар орталығына, Қаржы орталығына, Болон процесі және 
академиялық ұтқырлық орталығына, Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім Академиясына, 
«Өрлеу» біліктілікті арттыру ұлттық орталығына, Республикалық қосымша білім беру оқу-
әдістемелік орталығына, «Оқулық» республикалық ғылыми-практикалық орталығына, 
«Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығына, «Дарын» республикалық ғылыми-
практикалық орталығына, «Атамекен» ҚР Ұлттық кәсіпкерлер палатасына, «Talap» холдингіне, 
Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығына алғыс айтамыз.  

Біз сонымен қатар Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-
2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын жүзеге асырудың нәтижелері туралы өз 
пікірі мен тәжірибесін бөліскен тәуелсіз сарапшыларға ерекше алғыс білдіреміз. Сондай-ақ, 
Ұлттық баяндаманы дайындау процесіне құнды ұсынымдарын Шарапат Сұлтанғазиева, Елдос 
Нұрланов және Лада Барон ұсынды. 

Ұлттық баяндаманы дайындау бойынша «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ авторлық тобына 
Мағжан Аманғазы, Гүлбаршын Ноғайбаева, Аида Ахметжанова, Ғалия Қарбаева, Айжан 
Күзекова, Майгүл Шәкенова, Дана Абдрашева қатысты. Дизайн авторы (мұқаба, бастапқы бет, 
инфографика) Ольга Киласьева. Авторлар Ұлттық баяндаманы құрастырудың әртүрлі 
кезеңдерінде ерекше үлес қосқан президент Ерлан Шулановқа және президенттің орынбасары 
Мираим Атанаеваға, білім беру статистикасы департаментінің мамандарына ризашылық 
білдіреді. 
 



Мазмұны │ 7 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020      

Мазмұны 

Алғыс .................................................................................................................................... 6 

Кіріспе ................................................................................................................................. 15 

 Қазақстанның білім беру жүйесінің әлеуметтік-экономикалық және 
халықаралық контексті ................................................................................................... 17 

1.1. Негізгі әлеуметтік-экономикалық тенденцияларға шолу ................................ 18 
Демография ................................................................................................. 19 
Көші-қон ....................................................................................................... 27 
Инвестициялар ............................................................................................ 29 
Еңбек нарығы............................................................................................... 37 

1.2. Жаһандық әлемдегі Қазақстанның білім саласы ............................................ 41 
Білім берудің трендтері ............................................................................... 41 
Болашақтың мамандықтары ....................................................................... 43 
Басты назарда: COVID-19 пандемиясының орта білімге әсер етуі .......... 46 
Басты назарда: цифрлық экономикаға кадрларды даярлау:  
әлем және Қазақстан ................................................................................... 49 
Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі / ДЭФ .......................................... 54 
Адам дамуының индексі / БҰҰДБ ................................................................ 56 
Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингі / IMD ............................................. 57 
Дарындыларға арналған халықаралық тартымдылық  
рейтингі / IMD ............................................................................................... 58 
Цифрлық ортадағы бәсекеге қабілеттіліктің халықаралық  
рейтингі / IMD ............................................................................................... 58 
Жаһандық инновация индексі / INSEAD ..................................................... 61 

 Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру ............................................... 63 

2.1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың  
2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын іске асыру 
қорытындылары ........................................................................................................ 64 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ............................................................ 70 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру .......................................... 78 
Техникалық және кәсіптік білім беру .......................................................... 90 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ................................ 99 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................ 105 

2.2. Қолжетімділік пен теңдік................................................................................. 108 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту .......................................................... 108 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ........................................ 125 
Техникалық және кәсіптік білім беру ........................................................ 139 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру .............................. 152 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................ 165 

2.3. Басқару және кадрлық әлеует ....................................................................... 167 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту .......................................................... 172 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ........................................ 179 
Техникалық және кәсіптік білім беру ........................................................ 188 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру .............................. 195 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................ 202 

2.4. Оқыту жағдайы мен ортасы ........................................................................... 203 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту .......................................................... 203 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ........................................ 212 
Техникалық және кәсіптік білім беру ........................................................ 226 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру .............................. 235 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................ 247 

2.5. Білімді цифрлық жүйеге көшіру ..................................................................... 249 



8 │ Мазмұны 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ........................................................... 250 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ........................................ 255 
Техникалық және кәсіптік білім беру ......................................................... 261 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру .............................. 263 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................. 267 

2.6. Сапа және тиімділік ......................................................................................... 268 
Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ........................................................... 268 
Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру ........................................ 274 
Техникалық және кәсіптік білім беру ......................................................... 288 
Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру .............................. 294 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................. 305 

 Өңірлік біілм жүйелерінің рейтингі ............................................................... 307 

3.1. Өңірлік білім беру жүйелерінің қорытынды индексі ....................................... 310 
3.2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ................................................................ 313 

А тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасы .......................... 313 
В тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолжетімділігі ............... 314 
С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар ............................................ 317 
D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ ................................... 320 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................. 325 

3.3. Орта білім ........................................................................................................ 326 
А тобы. Орта білім сапасы және өзге де түпкілікті нәтижелер ................ 326 
B тобы. Орта және қосымша білімнің қолжетімділігі ................................ 330 
С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар ............................................ 334 
D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ ................................... 337 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................. 343 

3.4. Техникалық және кәсіптік білім беру .............................................................. 344 
А тобы. Техникалық және кәсіптік білім берудің сапасы .......................... 344 
В тобы. Техникалық және кәсіптік білім берудің қолжетімділігі ............... 346 
С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар ............................................ 349 
D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ ................................... 352 
Қорытындылар мен ұсыныстар ................................................................. 357 

Глоссарий .......................................................................................................................... 358 

Қысқартулар тізімі ............................................................................................................. 360 

Қосымша ........................................................................................................................... 362 

 

 



Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі │ 9 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

Суреттер 
1.1.1-сурет. 1 000 адамға шаққандағы жалпы туу коэффицентінің динамикасы ............................................................................... 19 
1.1.2-сурет. Тиісті жастағы 1 000 әйелге шаққандағы туғандар саны ................................................................................................ 20 
1.1.3-сурет. Туудың жиынтық коэффициентінің динамикасы ............................................................................................................. 21 
1.1.4-сурет. Жылдың басындағы әдеттегі мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы,  

жоғары білім алу жасындағы халықтың динамикасы .................................................................................................... 22 
1.1.5-сурет. Өткен жылмен салыстырғанда білім беру жүйесі контингентінің жыл сайынғы пайыздық өсімі ................................... 22 
1.1.6-сурет. 1 000 адамға шаққандағы некелесу мен ажырасудың коэффициенті ............................................................................ 23 
1.1.7-сурет. Қала-ауыл бөлінісіндегі ажырасу коэффициентінің  айырмашылық динамикасы ......................................................... 23 
1.1.8-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі 0-17 жастағы балалардың алғашқы аурушаңдығы, 2019 ж., барлық жағдайлар ........................ 25 
1.1.9-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі 1 000 тірі туғанға шаққандағы нәресте  өлімінің динамикасы, 2019 ж. ........................................ 25 
1.1.10-сурет. Жасалған суицидтердің жас топтары бойынша саны, адам ......................................................................................... 26 
1.1.11-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жасалған суицидтердің саны, 2019 ж., адам .............................................................................. 27 
1.1.12-сурет. 0-15 жастағы халықтың өңіраралық көші-қон сальдосы, 2019 ж., адам ....................................................................... 28 
1.1.13-сурет. Ең жоғары екі жақты өңіраралық көші-қон ағындары, 2019 ж., адам ........................................................................... 28 
1.1.14-сурет. Өңірлер бөлінісінде Қазақстандағы қала мен ауыл халқы, 2019 ж., % ............................................................................ 29 
1.1.15-сурет. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің динамикасы ............................................................................................................ 29 
1.1.16-сурет. Өткен жылмен салыстырғандағы еңбек өнімділігінің индексі ....................................................................................... 30 
1.1.17-сурет. ЖІӨ-дегі білім беруге жұмсалатын шығыстар бойынша Қазақстанды жекелеген елдермен салыстыру, % .............. 32 
1.1.18-сурет. Білім беру жүйесінің көрсеткіштері мен өңірдің  әлеуметтік-экономикалық дамуының өзара қарым-қатынасы ......... 33 
1.1.19-сурет. PISA-2018-дегі оқу сауаттылығы бойынша нәтижелер мен білім беру шығындары арасындағы  

өзара қарым-қатынас  ................................................................................................................................................... 35 
1.1.20-сурет. Алған білім деңгейі бойынша қызметкерлердің гендерлік бөлінісіндегі орташа айлық номиналды  

жалақысы, 2019 ж., теңге .............................................................................................................................................. 36 
1.1.21-сурет. Алған білім деңгейі бойынша қызметкерлердің жас топтары бөлінісіндегі орташа айлық номиналды  

жалақысы, 2019 ж., теңге .............................................................................................................................................. 37 
1.1.22-сурет. Гендер және елді мекен типі бойынша жастар арасындағы (15-28 жас аралығындағы) жұмыссыздық  

деңгейінің динамикасы, 2019 ж., % .................................................................................................................................. 38 
1.1.23-сурет. Гендер бөлінісіндегі білім беру деңгейі бойынша жастар арасындағы (15-28 жас аралығындағы)  

жұмыссыздық деңгейі, % .............................................................................................................................................. 38 
1.1.24-сурет. Өңірлер бойынша гендерлік салыстырудағы жастар жұмыссыздығының айырмашылығы  

(15-28 жас), 2019 ж, % ................................................................................................................................................... 39 
1.1.25-сурет. NEET жастарының ҚР (15-28 жас) және ЭЫДҰ елдеріндегі (15-29 жас) үлесі, % ........................................................ 39 
1.1.26-сурет. Өңірлер тұрғысынан NEET жастары (15-28 жас) үлесінің динамикасы, % .................................................................. 40 
1.1.27-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жекелеген лауазымдар бойынша бір қызметкердің орташа айлық  

атаулы жалақысы, 2019 ж., мың теңге ......................................................................................................................... 41 
1.2.1-сурет. Адами даму индексінің типологиясы ............................................................................................................................... 57 
2.2.1-сурет. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдар желісі мен  контингентінің динамикасы ................................................ 108 
2.2.2-сурет. Мектепке дейінгі білім беру – бақытты балалық шақ пен  болашаққа қадам ............................................................... 109 
2.2.3-сурет. Негізгі түрлері бойынша «қала-ауыл» бөлінісіндегі  МДТО желісінің даму динамикасы ............................................. 109 
2.2.4-сурет. Өңірлер бөлінісінде негізгі түрлері бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік ............................. 110 
2.2.5-сурет. Толық және жарты күнге қабылдайтын шағын орталықтар динамикасы, бірлік .......................................................... 110 
2.2.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде жарты күнге қабылдайтын шағын  орталықтардың үлесі, 2019 ж., % ......................................... 111 
2.2.7-сурет. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың желісі  мен контингентінің динамикасы ................................................... 111 
2.2.8-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың  желісі мен контингенті, 2019 ж. ............................ 112 
2.2.9-сурет. МЖӘ жобасының мақсатты құрылымы – балабақша құрылысы ................................................................................. 113 
2.2.10-сурет. Тәрбие мен оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингентінің динамикасы ................... 114 
2.2.11-сурет. ЕБҚ-сы бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың  желісі және қамту, 2019 ж., бірлік, адам .............. 116 
2.2.12-сурет. Инклюзивті тәрбие мен оқыту үшін жағдай жасалған мектепке дейінгі ұйымдар желісінің динамикасы, % ............. 117 
2.2.13-сурет. Ашылған мектепке дейінгі ұйымдар динамикасы, бірлік ............................................................................................ 118 
2.2.14-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі ашылған мектепке дейінгі ұйымдар туралы мәліметтер, 2019 ж., бірлік ................................. 118 
2.2.15-сурет. 1-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту  динамикасы, адам, % ..................................................... 119 
2.2.16-сурет. Өңірлер бөлінісінде 1-6 жастағы балаларды қамту динамикасы, % .......................................................................... 119 
2.2.17-сурет. 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту динамикасы ...................................................................... 120 
2.2.18-сурет. 3-5 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен  қамту динамикасы, % ................................................................ 120 
2.2.19-сурет. Өңірлер бөлінісінде МДТО-мен қамтылған 3-6 жастағы  балалардың үлесі, 2019 ж., % ........................................... 121 
2.2.20-сурет. 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен  қамту динамикасы, % ................................................................ 121 
2.2.21-сурет. Өңірлер бөлінісінде 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі  біліммен қамту, % .................................................... 122 
2.2.22-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдар желісі мен балалар контингентінің арақатынасы, 2019 ж. .............. 123 
2.2.23-сурет. «Қала-ауыл» бөлінісінде балабақшалардан орын алу  кезектілігінің динамикасы, адам .......................................... 124 
2.2.24-сурет. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға балалардың кезектілігі, адам ................................... 124 
2.2.25-сурет. Ведомстволық бағыныстылығы бойынша мектептер желісі, 2019 ж.......................................................................... 125 
2.2.26-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептер желісінің және  контингентінің динамикасы ............................................................. 126 
2.2.27-сурет. Қазақстан өңірлеріндегі урбанизация деңгейі, % ........................................................................................................ 127 
2.2.28-сурет. Оқыту тілі бойынша күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің контингенті, адам ............................... 130 
2.2.29-сурет. Кешкі мектептер мен күндізгі, сырттай, күндізгі-сырттай оқу нысанындағы сынып оқушыларын  

жас ерекшелігі бойынша бөлінісі, 2019 ж., адам ........................................................................................................ 131 
2.2.30-сурет. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі, % ........................................................................... 135 
2.2.31-сурет. Қосымша білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті ....................................................................................... 136 
2.2.32-сурет. Қосымша білім беру құрылымы, 2019 ж., % ................................................................................................................ 137 
2.2.33-сурет. ТжКБ студенттерін қабылдау динамикасы, адам ....................................................................................................... 142 
2.2.34-сурет. ТжКБ контингентінің мамандықтар бойынша бөлінісі, 2019 ж., % .............................................................................. 142 
2.2.35-сурет. 9-шы және 11-ші сыныптардан кейін ТжКБ жүйесіне  студенттерді қабылдау, % ..................................................... 143 
2.2.36-сурет. ТжКБ жүйесі контингентінің динамикасы, адам .......................................................................................................... 144 
2.2.37-сурет. Колледждер желісінің динамикасы, бірлік .................................................................................................................. 145 
2.2.38-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ ұйымдарының желісі, 2019 ж., бірлік ................................................................................ 145 
2.2.39-сурет. Меншік нысаны бойынша колледждер желісі, 2019 ж., % .......................................................................................... 146 
2.2.40-сурет. ТжКБ контингентінің оқыту нысаны бойынша бөлінісі, % ........................................................................................... 146 
2.2.41-сурет. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік тілде оқитын студенттер, 2019 ж., адам ................................................................ 147 
2.2.42-сурет. ТжКБ контингентінің меншік нысаны бойынша бөлінісі, % ......................................................................................... 147 
2.2.43-сурет. Жұмыс берушілер есебінен білім алатын ТжКБ  студенттерінің саны, 2019 ж., адам ............................................... 149 
2.2.44-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай және кедергісіз қолжетімділік жасаған колледждердің үлесі, бірлік ......... 150 

file:///G:/Мой%20диск/IAC%202018/ДАМОО%20ИАЦ/Нацдоклад/2019/Финал/Автокопия%2020.10.asd.docx%23_Toc55916636


10 │ Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

2.2.45-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай және кедергісіз қолжетімділік жасаған  
колледждердің үлесі, 2019 ж., % ................................................................................................................................ 151 

2.2.46-сурет. ТжКБ ұйымдарында оқитын шетел азаматтары санының динамикасы, адам .......................................................... 152 
2.2.47-сурет. ҰБТ орташа балының динамикасы, балл ................................................................................................................... 153 
2.2.48-сурет. Оқыту тілдері бойынша ҰБТ нәтижелері, балл ........................................................................................................... 153 
2.2.49-сурет. Қала мен ауыл арасындағы ҰБТ нәтижесіндегі алшақтық, балл ............................................................................... 154 
2.2.50-сурет. Студент жастардың шетелдік жоғары оқу орындарына  кетуі, 2019 ж., адам ........................................................... 155 
2.2.51-сурет. Мемлекеттік білім беру тапсырысының динамикасы, мың бірлік............................................................................... 155 
2.2.52-сурет. Дайындық бағыттары бойынша мемлекеттік білім беру гранттарының бөлінісі, 2019 ж., бірлік ............................... 156 
2.2.53-сурет. Білім беру деңгейлері бөлінісіндегі шәкіртақы мөлшерінің  динамикасы, теңге ........................................................ 157 
2.2.54-сурет. «Серпін» аясында мемлекеттік білім беру тапсырысының  динамикасы, бірлік ....................................................... 157 
2.2.55-сурет. Оқыту бағдарламалары бөлінісінде «Болашақ» шәкіртақысы иелері туралы мәлімет, адам .................................. 158 
2.2.56-сурет. Жоғары білім беру өңірлік жүйелерінің сұранысқа  ие болуы, 2019 ж., адам ............................................................ 159 
2.2.57-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін кедергісіз қолжетімділік жасаған жоғарғы оқу орындары туралы мәлімет, % ............. 160 
2.2.58-сурет. Квота бойынша студенттердің сипаттамасы, адам .................................................................................................... 160 
2.2.59-сурет. Жоғарғы білімнен кейінгі бағдарламалар бойынша  оқитындар саны, адам ............................................................. 161 
2.2.60-сурет. Жоғарғы оқу орнының меншіктік нысаны бойынша студенттер құрамының динамикасы, адам ............................... 161 
2.2.61-сурет. Оқыту нысаны бөлінісінде студенттер саны, адам ..................................................................................................... 161 
2.2.62-сурет. Білім деңгейлері бөлінісінде бітірушілердің динамикасы, адам ................................................................................. 162 
2.2.63-сурет. ҚР бакалавриат бағдарламаларындағы шетелдік студенттер санының динамикасы, адам .................................... 162 
2.2.64-сурет. Бакалавриат бағдарламаларындағы шетелдік студенттердің келген елі бойынша бөлінісі, 2019 ж., адам ............ 163 
2.2.65-сурет. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасындағы шетелдік студенттердің келген елі бойынша  

бөлінісі, 2019 ж., адам ................................................................................................................................................ 163 
2.2.66-сурет. Білім беру деңгейлері бөлінісінде ЭЫДҰ, РФ және ҚР-да шетелдік студенттердің үлесі, 2017 ж., % ...................... 164 
2.3.1-сурет. МТДО педагогтерінің сандық құрамының динамикасы, адам ...................................................................................... 173 
2.3.2-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің жас ерекшеліктері  құрамы, 2019 ж., адам ................................................ 173 
2.3.3-сурет. МТДО педагогикалық қызметкерлерінің еңбек өтілі туралы  мәлімет, 2019 ж., % ...................................................... 174 
2.3.4-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық кадрлардың  еңбек өтілі, 2019 ж., адам ............................................ 174 
2.3.5-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық кадрлардың білім деңгейінің динамикасы, адам ............................... 175 
2.3.6-сурет. «Қала-ауыл» бөлінісінде мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  білім деңгейі, 2019 ж., адам .................................... 175 
2.3.7-сурет. Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің өңірлер бөлінісіндегі  білім деңгейі, 2019 ж., адам .......................................... 176 
2.3.8-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы «МТДО» мамандығы бойынша жоғарғы және ТжКБ білімі бар  

педагогтер динамикасы туралы мәлімет, адам .......................................................................................................... 176 
2.3.9-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы «МДТО» мамандығы бойынша жоғары және ТжКБ білімі бар  

педагогтердің үлесі, 2019 ж., % ................................................................................................................................... 177 
2.3.10-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтердің біліктілік деңгейі, адам ...................................................................... 177 
2.3.11-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардың жоғарғы және бірінші санатты педагогтері  

туралы мәлімет, 2019 ж., адам ................................................................................................................................... 178 
2.3.12-сурет. «Өрлеу» БАҰО қысқа мерзімді курстарында мектепке дейінгі ұйым басшыларының біліктілігін  

арттыру туралы мәлімет, 2019 ж., адам .................................................................................................................... 178 
2.3.13-сурет. «Өрлеу» БАҰО базасында мектепке дейінгі педагог қызметкерлердің біліктіліктерін арттыру  

туралы мәлімет, 2019 ж., адам ................................................................................................................................... 179 
2.3.14-сурет. Мектептегі қамқоршылық кеңесі жұмысының басым бағыттары  .............................................................................. 180 
2.3.15-сурет. Қала-ауыл бөлінісінде жоғары білімі бар мұғалімдердің үлесінің динамикасы, % .................................................... 181 
2.3.16-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектеп мұғалімдерінің жоғары және бірінші  санат үлесі, %..................................................... 182 
2.3.17-сурет. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің гендерлік құрамы, 2019 ж., % ........................ 184 
2.3.18-сурет. Колледж ИПҚ санының өсу қарқыны, адам ................................................................................................................ 190 
2.3.19-сурет. Өндірістік оқыту шеберлеріне деген сұраныс, 2019 ж., адам..................................................................................... 190 
2.3.20-сурет. Ғылыми атағы және магистр дәрежесі бар ТжКБ жүйесіндегі  оқытушылар динамикасы, адам .............................. 191 
2.3.21-сурет. Ғылыми атағы және магистр дәрежесі бар ТжКБ жүйесінің оқытушылары, 2019 ж., % ............................................ 191 
2.3.22-сурет. ИПҚ-ның сапалық құрамының динамикасы, % ........................................................................................................... 192 
2.3.23-сурет. Өңірлер бөлінісінде ИПҚ-ның сапалық құрамы, 2019 ж., % ....................................................................................... 193 
2.3.24-сурет. Біліктілікті арттыру курсынан өткен ИПҚ санының динамикасы, адам ...................................................................... 193 
2.3.25-сурет. ИПҚ-ның біліктілігін арттыру, 2019 ж., адам ............................................................................................................... 194 
2.3.26-сурет. Жоғары оқу орындарындағы ПОҚ санының динамикасы, адам ................................................................................ 196 
2.3.27-сурет. Қазақстандық ғалымдардың Web of Science Core Collection басылымындағы дәйексөздерінің саны, адам ........... 198 
2.3.28-сурет. «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқудан өткен оқытушылар саны ...................................................................... 199 
2.3.29-сурет. «Өрлеу» БАҰО АҚ арқылы біліктілікті арттырудан өткен оқытушылар құрамы туралы ақпарат, 2019 ж., адам ...... 200 
2.3.30-сурет. ЖОО-ға тартылған шетелдік топ-менеджерлер туралы ақпарат, адам ..................................................................... 201 
2.4.1-сурет. Типтік және бейімделген ғимараттардағы мектепке дейінгі ұйымдар желісінің динамикасы, бірлік........................... 203 
2.4.2-сурет. Типтік және бейімделген ғимараттағы мектепке дейінгі  ұйымдар, 2019 ж., бірлік ..................................................... 204 
2.4.3-сурет. Инфрақұрылымында әр түрлі проблемалары бар мектепке  дейінгі ұйымдар, % ...................................................... 205 
2.4.4-сурет. «Қала-ауыл» бөлісінде мектепке дейінгі ұйымдарды  абаттандыру», 2019 ж., бірлік ................................................. 205 
2.4.5-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дәретханалармен қамтамасыз ету динамикасы, бірлік ............................................. 206 
2.4.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардағы дәретханалар туралы мәлімет, 2019 ж., бірлік. ........................ 206 
2.4.7-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдарды бейнебақылаумен қамтамасыз ету динамикасы, % ..................................................... 207 
2.4.8-сурет. Өңірлер бөлінісінде бейнебақылаумен жабдықталған/жабдықталмаған мектепке дейінгі  

ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік ............................................................................................................................... 207 
2.4.9-сурет. Спорт залдарымен жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесінің динамикасы, %........................................ 208 
2.4.10-сурет. Өңірлер бөлінісінде спорт залдарымен жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік ........... 208 
2.4.11-сурет. Өңірлер бөлісінде жанында кеңес беру пункттері ұйымдастырылған мектепке дейінгі  

ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік .............................................................................................................................. 212 
2.4.12-сурет. 2016-2019 жылдар аралығындағы мектеп құрылысы, бірлік ...................................................................................... 213 
2.4.13-сурет. Мектептерде оқушы орындарының тапшылығы, бірлік .............................................................................................. 214 
2.4.14-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептердегі сабақтардың  ауысымдылығы, бірлік, 2019 ж. .................................................. 216 
2.4.15-сурет. Жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырудың артықшылығы ..................................................................... 218 
2.4.16-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептердегі спорт залдарды заманауи үлгідегі жабдықтармен  

жабдықтау динамикасы, % ......................................................................................................................................... 219 
2.4.17-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептерді спорт залдарымен  қамтамасыз етілуі, 2019 ж., % ............................................... 219 
2.4.18-сурет. Ресурстық орталықтар және оларға тіркелген  ШЖМ динамикасы, бірлік ................................................................ 222 
2.4.19-сурет. ТжКБ мамандықтарының жаңартылған типтік оқу жоспарлары мен бағдарламаларының саны, бірлік ................... 226 
2.4.20-сурет. Дуалды білім берудің негізгі қағидаттарын іске асырған  колледждердің үлесі, % ................................................... 227 
2.4.21-сурет. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын және дуалды білім берумен қамтылған ТжКБ  

студенттерінің үлесі, 2019 ж., % ................................................................................................................................. 228 



Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі │ 11 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

2.4.22-сурет. ТжКБ ұйымдарының МТБ жайында мәлімет, бірлік .................................................................................................... 229 
2.4.23-сурет. Колледждердің заманауи жабдықтармен жарақтандырылу динамикасы, % ............................................................. 230 
2.4.24-сурет. ТжКБ ұйымдарын заманауи оқу құралдарымен  жарақтандыру, 2019 ж., % .............................................................. 230 
2.4.25-сурет. Жатақханаларда орындар ұсынылған ТжКБ студенттерінің үлесінің динамикасы, % ............................................... 231 
2.4.26-сурет. Өңірлер бөлінісінде жатақханаларда орындармен қамтамасыз етілген студенттердің үлесі, 2019 ж., % ................ 232 
2.4.27-сурет. 2022 жылға дейінгі жатақханаларда жаңа орындар енгізу кестесі, бірлік .................................................................. 232 
2.4.28-сурет. Өңірлер бөлінісінде колледждердегі жатақхана орындарының қажеттілігі, 2019 ж., бірлік ....................................... 232 
2.4.29-сурет. ТжКБ студенттерін спорттық секцияларымен қамту динамикасы, % ......................................................................... 233 
2.4.30-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ студенттерін спорт секцияларымен  қамту, 2019 ж., % ................................................... 234 
2.4.31-сурет. ТжКБ студенттерін қосымша біліммен қамту, % ............................................................................................................ 234 
2.4.32-сурет. Өңірлер бойынша қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ТжКБ студенттерінің үлесі, 2019 ж., % ......................... 235 
2.4.33-сурет. Футзалдан «Көктем-Күз 2019 маусымының» ҰСЛ жүлдегерлері ................................................................................ 236 
2.4.34-сурет. Жатақхана қажеттілігі, 2019 ж., адам .......................................................................................................................... 238 
2.4.35-сурет. Жатақханаларға орындар енгізу бойынша шарттардың орындалуы туралы ақпарат, 2019 ж., орын ...................... 239 
2.4.36-сурет. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша білім алған студенттер туралы мәліметтер, білім  

деңгейлері тұрғысынан, адам ..................................................................................................................................... 243 
2.4.37-сурет. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша оқитын студенттердің,  оқу еліне қарай, адам ........................................ 243 
2.4.38-сурет. БББ және ҚДБ енгізу туралы мәлімет, бірлік .............................................................................................................. 244 
2.4.39-сурет. БББ ең көп саны бар жоғары оқу орындары туралы  мәлімет, 2019 ж., бірлік ........................................................... 244 
2.4.40-сурет. ҚДБ ең көп саны бар жоғары оқу орындары туралы  мәлімет, 2019 ж., бірлік ........................................................... 245 
2.5.1-сурет. ҰБДҚ бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізудің  әлеуметтік-экономикалық әсері ........................................................... 250 
2.5.2-сурет. Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтермен қамтылған мектепке дейінгі  

ұйымдардың динамикадағы үлесі, % ........................................................................................................................... 251 
2.5.3-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарға күту парақтарының динамикасы, адам .................................................... 251 
2.5.4-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдарды ақпараттандыру динамикасы, бірлік .............................................................................. 253 
2.5.5-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдарды АКТ жабдықтарымен жарақтандыру, 2019 ж., бірлік .................... 254 
2.5.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардың АКТ қондырғыларымен жабдықтануы, 2019 ж., бірлік ................ 254 
2.5.7-сурет. Жалпы білім беретін мектептердің интерактивті картасы, 2019 ж. .............................................................................. 256 
2.5.8-сурет. Bilimland.kz цифрлық білім беру порталының артықшылықтары, 2019 ж. ................................................................... 260 
2.5.9-сурет. Өңірлер бөлінісінде жоғары оқу орындарының цифрлық инфрақұрылымы, 2019 ж., бірлік ....................................... 264 
2.5.10-сурет. Интернеті бар компьютерлермен қамтамасыз етілу динамикасы, бірлік ....................................................................... 265 
2.5.11-сурет. Өңірлер бөлінісінде Интернетке қосылған компьютерлер  үлесі туралы мәліметтер, 2019 ж., % ............................ 265 
2.5.12-сурет. Жаһандық онлайн-платформаларды пайдаланушылар санының динамикасы, млн адам ....................................... 266 
2.6.1-сурет. Оқушының мектептегі білім жетістігіне мектепке дейінгі оқытуға қатысудың әсері, PIRLS-2016, балл ...................... 269 
2.6.2-сурет. 15-жастағы білім алушылардың үлгеріміне мектепке дейінгі білімге қатысудың әсері, PISA-2018 ............................. 269 
2.6.3-сурет. 5-6 жастағы балалардың дағдылары мен машығы деңгейінің  даму динамикасы ...................................................... 270 
2.6.4-сурет. Біліктілікті дамыту индикаторлары жүйесіне сәйкес жоғары және орта деңгейлі дағдылар  

мен қабілеттерге ие 5-6 жас аралығындағы  балалар саны, 2019 ж. ......................................................................... 270 
2.6.5-сурет. Білім беру ұйымына бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу туралы мәлімет, 2019 ж., бірлік .................... 274 
2.6.6-сурет. 9-сынып ОЖСБ-ның оқыту тілдері бөлінісіндегі орташа балл динамикасы ................................................................. 276 
2.6.7-сурет. Қала-ауыл бөлінісіндегі 9-сынып ОЖСБ-ның орташа баллы ....................................................................................... 277 
2.6.8-сурет. 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы ......................................................................................................................... 278 
2.6.9-сурет. Қала-ауыл бөлісіндегі 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы .................................................................................... 278 
2.6.10-сурет. Қала-ауыл бөлісіндегі 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы................................................................................... 279 
2.6.11-сурет. Жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадаға қатысушылар туралы мәліметтер, адам ................ 279 
2.6.12-сурет. Жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадаға қатысушылар мен жеңімпаздар  

туралы өңірлер бөлісіндегі  мәліметтер, 2019 ж., адам .............................................................................................. 280 
2.6.13-сурет. Ғылыми жобалардың республикалық сайысына қатысушылар мен жүлдегерлері туралы  

өңірлер бөлісінде мәліметтер 2019 ж., адам ............................................................................................................... 283 
2.6.14-сурет. Ауыл-қала бөлісіндегі PISA-2018 нәтижесі, балл ....................................................................................................... 285 
2.6.15-сурет. PISA-2018-де қала-ауыл бөлісіндегі артта қалғандардың үлесі, % ............................................................................ 286 
2.6.16-сурет. Елдер бөлінісіндегі КАС шектік деңгейіне жете алмаған оқушылар, %...................................................................... 287 
2.6.17-сурет. Қазақстанның өңірлер бөлісіндегі ICILS-2018 нәтижелері .......................................................................................... 287 
2.6.18-сурет. ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасқандарының үлесі, % ........................................................................................ 289 
2.6.19-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ түлектерінің арасында жұмысқа орналасқандардың үлесі, % ......................................... 290 
2.6.20-сурет. Қазақстан мен ЭЫДҰ білім беру деңгейі бойынша біліктілікті арттыру ...................................................................... 292 
2.6.21-сурет. WorldSkills Ұлттық чемпионатының дамуы.................................................................................................................. 293 
2.6.22-сурет. Қазақстанның WorldSkills және EuroSkills халықаралық чемпионаттарына қатысуы ................................................ 294 
2.6.23-сурет. Қазақстанның WorldSkills Kazan халықаралық чемпионатына қатысуы, 2019 ж........................................................ 294 
2.6.24-сурет. Білім деңгейіне байланысты оқу және математикалық  сауаттылық нәтижелері, балл ............................................ 295 
2.6.25-сурет. Дайындық бағыттарының бөлісінде ОЖСБ-ға қатысушылар  саны, 2019 ж., адам ................................................... 296 
2.6.26-сурет. Жоғары білімдегі ОЖСБ орташа балының динамикасы, балл ................................................................................... 297 
2.6.27-сурет. Дайындық бағыттары бойынша жоғары білімдегі ОЖСБ-ның  орташа балы, 2019 ж., балл..................................... 297 
2.6.28-сурет. Елдер бөлінісінде QS EECA рейтингінде жоғары оқу орындарының ұсынылуы, 2019 ж., бірлік ............................... 300 
2.6.29-сурет. ЖОО-лардың білім беру бағдарламалары рейтингісінің  критерийлері, 2019 ж., % .................................................. 302 
2.6.30-сурет. Жоғары оқу орындарын бітірушілерді даярлау бағыттары бөлінісінде жұмысқа  

орналастыру деңгейі, 2019 ж., % ................................................................................................................................. 303 
2.6.31-сурет. Дайындық бағыттары бойынша ЖОО түлектерінің орташа  жалақысы, 2019 ж., теңге............................................. 303 
3.1-сурет. Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін бағалаудың  көпдеңгейлі жүйесі ...................................................... 309 
3.1.1-сурет. «Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі»  интегралдық көрсеткішінің индексі ............................................ 310 

Кестелер 
1.1.1-кесте. 0-17 жастағы балалардың алғашқы аурушаңдығы, барлық жағдайлар ......................................................................... 24 
1.1.2-кесте. Өңірлер бөлінісіндегі еңбек өнімділігі индексінің динамикасы, 2019 ж.,  өткен жылдың тиісті кезеңімен  

салыстырғандағы %-ы ..................................................................................................................................................... 31 
1.1.3-кесте. Мемлекеттік шығыстардан және ЖІӨ-нен білім беруге  жұмсалатын шығындар, 2019 ж. ............................................ 31 
1.1.4-кесте. ҚР мемлекеттік шығыстарының құрылымы, 2019 ж., % .................................................................................................. 32 
1.2.1-кесте. Жоғалып бара жатқан және перспективалық  мамандықтардың салыстырмалы кестесі ............................................. 44 
1.2.2-кесте. Перспективалық кластерлер мен дағдылар.................................................................................................................... 44 
1.2.3-кесте. «Дағдылар» факторы бойынша Қазақстанның ЖБИ-дағы  позициясының динамикасы ............................................... 54 
1.2.4-кесте. Бастауыш сыныптардағы оқушы мен мұғалім арақатынасы, 2019 ж. ............................................................................ 55 
1.2.5-кесте. АДИ-да білім көрсеткіштері бойынша Қазақстанның нәтижелері ................................................................................... 57 



12 │ Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

1.2.6-кесте. «Білім» факторы бойынша Қазақстан позицияларының динамикасы ........................................................................... 59 
1.2.7-кесте. Қазақстанның «Білім» факторы көрсеткіштері  бойынша позициясы, 2019 ж. .............................................................. 59 
1.2.8-кесте. Қазақстанның «Адами капитал және зерттеулер»  факторы бойынша көрсеткіштері .................................................. 61 
2.1.1-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі МДТО-ның  нысаналы индикаторы мен міндеттері ............................. 70 
2.1.2-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі орта білімнің нысаналы индикаторлары мен міндеттері ..................... 78 
2.1.3-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі ТжКБ-нің  нысаналы индикаторы мен міндеттері ................................ 90 
2.1.4-кесте. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласының индикаторлары мен міндеттері ............................... 99 
2.2.1-сурет. Өңірлер бөлінісінде оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі  ұйымдар желісі, 2019 ж. ................................................... 115 
2.2.2-кесте. Арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының желісі және контингенті, 2019 ж., бірлік/адам ............................. 116 
2.2.3-кесте. Жалпы мақсаттағы мектепке дейінгі ұйымдардағы санаторийлік  топтар мен мектепке дейінгі  

санаторийлік ұйымдардың желісі және контингенті, 2019 ж., бірлік/адам ................................................................... 117 
2.2.4-кесте. Өңірлер бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектептер  контингентінің динамикасы ....................................................... 126 
2.2.5-кесте. Өңірлер бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектептер  желісінің динамикасы ................................................................ 127 
2.2.6-кесте. Шағын жинақты мектептер желісі мен контингентінің динамикасы .............................................................................. 128 
2.2.7-кесте. ШЖМ желісінің өңірлер бөлінісіндегі динамикасы ........................................................................................................ 128 
2.2.8-кесте. Өңірлер бөлінісінде ШЖМ сыныптарын біріктіру динамикасы ..................................................................................... 129 
2.2.9-кесте. Өңірлер бөлінісінде жұмыс істейтін жастарды оқыту үшін сыныптар/топтар құрылған кешкі мектептер  

мен күндізгі жалпы білім беретін мектептердің желісі мен контингенті ....................................................................... 130 
2.2.10-кесте. Мемлекеттік емес мектептердің желісі мен контингентінің динамикасы.................................................................... 132 
2.2.11-кесте. Арнайы мемлекеттік білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті ...................................................................... 133 
2.2.12-кесте. Өңірлер бөлінісінде ПМПК-ның қолданыстағы желісі  мен қажеттілігі, 2019 ж. ......................................................... 133 
2.2.13-кесте. Өңірлер бөлінісінде ППТК желісі мен  қажеттілігі, 2019 ж., бірлік .............................................................................. 134 
2.2.14-кесте. Қосымша білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті ....................................................................................... 136 
2.2.15-кесте. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ жүйесі контингентінің динамикасы, адам ......................................................................... 144 
2.2.16-кесте. Қала-ауыл бөлінісіндегі колледждер желісі мен контингенті, бірлік ........................................................................... 146 
2.2.17-кесте. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ ұйымдарын бітіріп шыққан  студенттер, адам .................................................................. 148 
2.3.1-кесте. Жергілікті атқарушы органдарға бағынатын мемлекеттік жалпы білім беретін күндізгі мектеп  

оқытушыларының білім деңгейінің өсу қарқыны .......................................................................................................... 181 
2.3.2-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің сапалық құрамының динамикасы .............. 182 
2.3.3-кесте. Қала-ауыл бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектеп мұғалімдерінің санат бойынша үлесі, 2019 ж. ............................ 182 
2.3.4-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі мұғалімдердің жас құрамының динамикасы ........... 183 
2.3.5-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі мемлекеттік мектептерге келген жас мамандардың саны, 2019 ж.................................. 184 
2.3.6-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі мұғалімдерге сұраныс динамикасы, адам .............. 185 
2.3.7-кесте. Орта білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің  біліктілігін арттыру ............................................................... 187 
2.3.8-кесте. Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде дайындалған мектеп тренерлерінің саны, адам ..................................... 188 
2.3.9-кесте. Колледждердегі ИПҚ-ның жас бойынша динамикасы, % ............................................................................................. 192 
2.3.10-кесте. Ғылыми дәрежелер бөлінісінде ПОҚ саны туралы мәлімет ....................................................................................... 196 
2.3.11-кесте. Академиялық және ғылыми дәрежелері бөлінісінде ПОҚ  санының динамикасы ..................................................... 197 
2.3.12-кесте. Ғылыми дәрежелер бөлінісінде ПОҚ санының динамикасы ...................................................................................... 197 
2.4.1-кесте. Өңірлер бөлісінде мектептер құрылысының динамикасы ............................................................................................ 213 
2.4.2-кесте. Апаттық жағдайдағы мектептер желісінің динамикасы, бірлік ..................................................................................... 214 
2.4.3-кесте. Күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер желісінің динамикасы, бірлік ...................................................................... 215 
2.4.4-кесте. Үш ауысымдық мектептер мен үшінші ауысымда  оқитын оқушылардың саны .......................................................... 215 
2.4.5-кесте. Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды  енгізу мерзімдері ............................................................... 217 
2.4.6-кесте. Бейнебақылау мен турникеттері бар мектептердің саны, 2019 ж. ............................................................................... 221 
2.4.7-кесте. Мемлекеттік күндізгі мектептердегі дәретханалар  туралы мәлімет, 2019 ж. .............................................................. 222 
2.4.8-кесте. Мектептегі білім берудің жаңартылған мазмұнына ауысу кестесі................................................................................ 223 
2.4.9-кесте. 2019 жылы колледждердің жаңадан қосылған жатақханалары  туралы мәлімет ....................................................... 233 
2.4.10-кесте. «Оқытудың шарттары мен ортасы» (facilities) индикаторының QS Stars рейтингінің  

субиндикаторлары, 2019-2020 жж. және 2016-2019 жж. арналған  БҒДМБ-дағы тиісті іс-шаралар .......................... 236 
2.4.11-кесте. ҚР жоғары оқу орындарындағы пікірсайыс қозғалысының  дамуы, 2019 ж. .............................................................. 237 
2.4.12-кесте. Болон процесі (БП) параметрлерін енгізу нәтижелерінің  динамикасы, 2018 ж. ....................................................... 241 
2.4.13-кесте. Қазақстан Республикасының жоғары білімін интернационалдаудың 2025 жылға дейінгі  

стратегиясының бастамалары, 2019 ж. ........................................................................................................................ 241 
2.5.1-кесте. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептердің интернетке қосылу жайында мәлімет динамикасы ............. 256 
2.5.2-кесте. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептерді интернет желісіне қосу, 2019 ж. ............ 257 
2.5.3-кесте. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептерде 1 компьютерге шаққандағы оқушылар  

санының динамикасы .................................................................................................................................................... 258 
2.5.4-кесте. Өңірлер бөлінісінде мектептердің компьютерлермен  жабдықтануы, 2019 ж. ............................................................ 258 
2.5.5-кесте. Мектептердің жаңа модификациядағы (химия, биология, физика, лингафондық-мультимедиялық  

кабинеттер) оқу кабинеттерімен жабдықталу динамикасы .......................................................................................... 259 
2.5.6-кесте. Интернетке қосылған колледждердің үлесі, % ............................................................................................................. 262 
2.5.7-кесте. Қала-ауыл бөлінісінде колледждердің компьютерлермен жабдықталу деңгейі, 2019 ж. ............................................ 262 
2.5.8-кесте. 1 компьютерге шаққандағы студент саны, адам, 2019 ж. ............................................................................................. 262 
2.6.1-кесте. 4-сынып ОЖСБ-ның өңірлер бөлінісіндегі орташа балл динамикасы .......................................................................... 275 
2.6.2-кесте. 9-сыныптар ОЖСБ-ның өңірлер бөлінісіндегі орташа балл динамикасы .................................................................... 276 
2.6.3-кесте. Қазақстанның математикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға  қатысу нәтижесі, IMO, адам ................................ 280 
2.6.4-кесте. Қазақстанның информатикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға қатысу нәтижесі, IMO, адам .............................. 280 
2.6.5-кесте. Қазақстанның физикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға  қатысу нәтижесі, IPhO, адам ...................................... 281 
2.6.6-кесте. Қазақстанның химиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға қатысу нәтижесі, IChO, адам ........................................ 281 
2.6.7-кесте. Қазақстанның биологиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға  қатысу нәтижесі, IBO, адам саны ............................ 281 
2.6.8-кесте. Қазақстанның географиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға  қатысу нәтижесі, IGeO, адам ................................ 282 
2.6.9-кесте. Оқушылардың жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық ғылыми жобалар сайысына  

қатысу нәтижелері, адам саны ...................................................................................................................................... 282 
2.6.10-кесте. Оқу сауаттылығы бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер бөлісіндегі динамикасы .................................................... 283 
2.6.11-кесте. Математикалық сауаттылық бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер бөлісіндегі динамикасы ................................... 284 
2.6.12-кесте. Жаратылыстану сауаттылығы бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер бөлісіндегі динамикасы ................................ 285 
2.6.13-кесте. ICILS-2018 нәтижесі, балл ........................................................................................................................................... 286 
2.6.14-кесте. БСҚА және «Talap» КЕАҚ колледждер рейтингін есептеу әдістемесі ........................................................................ 290 
2.6.15-кесте. «Talap» ҚЕАҚ өткізген колледждер рейтингісінің қорытындылары ............................................................................ 291 
2.6.16-кесте. Өңірлер бөлінісіндегі WorldSkills Kazakhstan-2019 сайысының нәтижесі................................................................... 293 
2.6.17-кесте. ОЖСБ орташа баллдары жоғары үздік 10 ЖОО, 2019 ж., балл ................................................................................. 298 
2.6.18-кесте. ОЖСБ орташа баллдары төмен 10 ЖОО, 2019 ж. ..................................................................................................... 298 
2.6.19-кесте. QS WUR-да қазақстандық ЖОО-ның алып отырған орындары ................................................................................. 299 



Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі │ 13 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

2.6.20-кесте. QS EECA-дағы қазақстандық ЖОО-лар, орын ............................................................................................................ 300 
2.6.21-кесте. THE нұсқасы бойынша әлемнің үздік ЖОО рейтингісінің нәтижелері,  2019-2020 жж., орын .................................... 301 
3.1.1-кесте. 2019 жылғы «Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі» интегралды көрсеткіш бойынша 

 өңірлер бөлінісі ............................................................................................................................................................. 311 
3.1.2-кесте. 2019 жылғы білім деңгейлері бойынша өңірлердің тиімділік  индексінің рейтингі ....................................................... 312 
3.2.1-кесте. Мектепке дейінгі білім беру сапасының көрсеткіші ....................................................................................................... 313 
3.2.2-кесте. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларын дамыту  

индикаторларының жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа деңгейлі 5-6 жастағы 
балалардың үлесі, % ..................................................................................................................................................... 313 

3.2.3-кесте. А тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі  білім сапасының индексі ................................................................ 314 
3.2.4-кесте. Мектепке дейінгі білім қолжетімділігінің көрсеткіштері ................................................................................................. 314 
3.2.5-кесте. МДТО-мен қамтылған 3-6 жастағы балалардың осы жастағы балалардың жалпы санынан үлесі, % ........................ 314 
3.2.6-кесте. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жалпы санынан жарты күндік шағын-орталықтардың үлесі, % ............... 315 
3.2.7-кесте. Жалпы балабақшалар санынан ЕБҚ-сы бар балаларға тәрбие және оқытуға жағдай жасаған  

балабақшалардың үлесі, % ........................................................................................................................................... 315 
3.2.8-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділік индексі .......................................... 316 
3.2.9-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі .............................................................................................................. 316 
3.2.10-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері ............................................................................................... 317 
3.2.11-кесте. Жергілікті бюджеттен мектепке дейін білім беру ұйымдарына жұмсалатын шығындардың үлесі, % ....................... 317 
3.2.12-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санынан «Мектепке дейінгі тәрбие  

мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар педагогтердің үлесі, % .................... 318 
3.2.13-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы санынан жоғары және бірінші  

санаттағы педагогтердің үлесі, % ................................................................................................................................ 318 
3.2.14-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық қызметкерлердің жалпы санынан «Мектепке дейінгі  

тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар жас  
педагогтердің (30 жасқа дейінгі) үлесі, % .................................................................................................................... 319 

3.2.15-кесте. Жаңадан ашылған орындардың жалпы санынан жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орын үлесі, % .......... 320 
3.2.16-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық  ресурстар индексі ..................................................... 320 
3.2.17-кесте. Материалдық-техникалық базаның көрсеткіштері ...................................................................................................... 321 
3.2.18-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан апаттық жағдайдағы балабақшалардың үлесі, бірлік ....................................... 321 
3.2.19-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан ыстық сумен қамтамасыз етілмеген бала бақшалардың үлесі, % ................... 322 
3.2.20-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан кәріз жүйесі жоқ  балабақшалардың үлесі, % ................................................... 322 
3.2.21-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан АКТ-жабдықпен жарақтандырылған мектепке  

дейінгі ұйымдардың үлесі, % ....................................................................................................................................... 323 
3.2.22-кесте. D тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі білім берудің  МТБ және АКТ индексі D ....................................... 323 
3.2.23-кесте. Ресурспен қамтамасыз етілу жиынтық көрсеткіш индексі .......................................................................................... 324 
3.2.24-кесте. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту тиімділігінің индексі ............................................................................................ 324 
3.3.1-кесте. Орта білім беру сапасының және өзге де түпкілікті нәтижелердің көрсеткіштері ........................................................ 326 
3.3.2-кесте. 9-сынып ОЖСБ орташа балы ........................................................................................................................................ 326 
3.3.3-кесте. 4-сынып ОЖСБ орташа балы ........................................................................................................................................ 327 
3.3.4-кесте. Үміткерлердің жалпы санынан «Алтын белгі» төсбелгісін растаған үміткерлердің үлесі, % ....................................... 327 
3.3.5-кесте. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың жалпы санынан жұмысқа 

орналастырылған түлектерінің үлесі, % .................................................................................................................... 328 
3.3.6-кесте. Түлектердің жалпы санынан одан әрі оқуды жалғастырмаған 9-сынып оқушыларының үлесі, % .............................. 328 
3.3.7-кесте. Түлектердің жалпы санынан одан әрі оқуды жалғастырмаған 11-сынып оқушыларының үлесі, % ............................ 329 
3.3.8-кесте. А тобының көрсеткіштері бойынша орта білім беру сапасының және өзге де түпкілікті нәтижелердің индексі.......... 330 
3.3.9-кесте. Орта және қосымша білім қолжетімділігінің көрсеткіштері ........................................................................................... 330 
3.3.10-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің жалпы санынан инклюзивті білім беру үшін  

жағдай жасаған мектептердің үлесі, % ........................................................................................................................ 330 
3.3.11-кесте. Мектеп оқушыларының жалпы санынан қосымша біліммен қамтылған оқушылардың үлесі, % .............................. 331 
3.3.12-кесте. Қалалық жерлердің білім жүйесінде, мектеп оқушыларының жалпы санынан қосымша біліммен қамтылған 

оқушылар үлесі, % ........................................................................................................................................................ 332 
3.3.13-кесте. Мектеп оқушыларының жалпы санынан ауылдық жерлердің білім жүйесінде қосымша білім берумен  

қамтылған балалардың үлесі, % .................................................................................................................................. 332 
3.3.14-кесте. Оқушы орындарының тапшылығы, адам .................................................................................................................... 333 
3.3.15-кесте. Тасымалдауға мұқтаж балалардың жалпы санынан мектепке және кері жайлы тасымалдаумен  

қамтылған оқушылардың үлесі, % ............................................................................................................................... 333 
3.3.16-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша орта білімге қолжетімділік индексі ......................................................................... 334 
3.3.17-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі ............................................................................................................ 334 
3.3.18-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстарының көрсеткіштері ............................................................................................ 334 
3.3.19-кесте. Жергілікті бюджет шығындарындағы орта білім беруге арналған шығыстардың үлесі, % ........................................ 335 
3.3.20-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санынан магистр дәрежесі бар 

мұғалімдердің үлесі, % ................................................................................................................................................. 335 
3.3.21-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің жалпы санынан жоғары және  

бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, % ....................................................................................................................... 336 
3.3.22-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің жалпы санынан жоғары және  

бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, % ....................................................................................................................... 336 
3.3.23-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық  ресурстар индексі ..................................................... 337 
3.3.24-кесте. Материалдық-техникалық база және АКТ көрсеткіштері ............................................................................................ 337 
3.3.25-кесте. Мектептердің жалпы санынан апатты  жағдайдағы мектептер саны, бірлік .............................................................. 338 
3.3.26-кесте. Мектептердің жалпы санынан үш ауысымда сабақ жүргізетін күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 

мектептердің саны, бірлік ............................................................................................................................................. 338 
3.3.27-кесте. Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санынан асхана/ буфеттермен қамтамасыз етілген жалпы  

білім беретін мектептердің үлесі, % ............................................................................................................................. 339 
3.3.28-кесте. Жалпы оқушылар санынан оқулықтармен қамтамасыз  етілген оқушылардың үлесі, % .......................................... 339 
3.3.29-кесте. Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушылардың жалпы санынан тегін ыстық тамақпен қамтылған 

балалардың үлесі, % .................................................................................................................................................... 340 
3.3.30-кесте. Мектептердің жалпы санынан 4 Мбит/с және одан жоғары жылдамдықпен кеңжолақты Интернетке 

қолжетімділікпен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі, % ..................................................................................... 341 
3.3.31-кесте. D тобының көрсеткіштері бойынша мектепте білім берудің  МТБ және АКТ индексі .................................................... 341 
3.3.32-кесте. «Ресурстармен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткіш индексі ................................................................................... 342 
3.3.33-кесте. Орта білім беру тиімділігінің индексі ........................................................................................................................... 342 
3.4.1-кесте. ТжКБ сапасының және басқа да түпкі нәтижелердің көрсеткіштері ............................................................................. 344 
3.4.2-кесте. ТжКБ түлектерінің жалпы санынан үздік диплом алған ТжКБ  ұйымдары түлектерінің үлесі, % ................................. 344 



14 │ Суреттер, кестелер және кірістірмелер тізімі 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

3.4.3-кесте. WorldSkills Kazakhstan Ұлттық чемпионатында алынған  медальдар саны, бірлік ...................................................... 345 
3.4.4-кесте. ТжКБ ұйымдары түлектерінің жалпы санынан мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша білім алып,  

оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы жұмысқа орналасқан түлектерінің үлесі, % .................................................... 345 
3.4.5-кесте. Мемлекеттік колледждердің жалпы санынан аккредиттеу рәсімінен  өткен мемлекеттік колледждердің үлесі, % .... 346 
3.4.6-кесте. А тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ сапасының және  өзге де түпкі нәтижелердің индексі ............................... 346 
3.4.7-кесте. ТжКБ қолжетімділігінің көрсеткіштері ............................................................................................................................ 347 
3.4.8-кесте. Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық және  кәсіптік біліммен қамту, % ................................................... 347 
3.4.9-кесте. ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан жұмыс берушілер қаражаты есебінен ТжКБ 

ұйымдарында білім алушылардың үлесі, % ................................................................................................................. 347 
3.4.10-кесте. ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен  

ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлесі, % ...................................................................................................... 348 
3.4.11-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ-ның қолжетімділік индексі ........................................................................ 348 
3.4.12-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі ............................................................................................................ 349 
3.4.13-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері .............................................................................................. 349 
3.4.14-кесте. Жергілікті бюджет шығындарындағы ТжКБ шығыстарының үлесі, % ........................................................................ 350 
3.4.15-кесте. ТжКБ ұйымдарында бір маманды оқытуға арналған  шығыстар, мың теңге ............................................................. 350 
3.4.16-кесте. ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар  

оқытушылардың үлесі, % ............................................................................................................................................. 351 
3.4.17-кесте. ТжКБ ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы санынан өндірістен тартылған  

өндіріс шеберлерінің үлесі, % ...................................................................................................................................... 351 
3.4.18-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және  кадрлық ресурстар индексі ..................................................... 352 
3.4.19-кесте. Материалдық-техникалық база мен АКТ көрсеткіштері ............................................................................................. 352 
3.4.20-кесте. Жатақханаға мұқтаж студенттердің жалпы санынан жатақхана орындарымен қамтамасыз  

етілген колледждердің үлесі, % ................................................................................................................................... 353 
3.4.21-кесте. Мемлекеттік колледждердің заманауи жабдықтармен жарақтандырылған оқу-өндірістік  

шеберханалары мен зертханаларының олардың жалпы санынан үлесі, % .............................................................. 353 
3.4.22-кесте. ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан технологиялық, техникалық және ауылшаруашылығы  

мамандықтары бойынша дуальды оқытудың негізгі қағидаларын енгізген колледждердің үлесі, % ........................ 354 
3.4.23-кесте. ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан жылдамдығы 4 Мбит/с және одан жоғары Интернет желісіне  

қосылған ТжКБ ұйымдарының үлесі, % ....................................................................................................................... 354 
3.4.24-кесте. D тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ саласындағы МТБ және  АКТ индексі ...................................................... 355 
3.4.25-кесте. «Ресурспен қамтамасыз етілу» жиынтық көрсеткішінің индексі ................................................................................. 355 
3.4.26-кесте. ТжКБ тиімділігінің индексі ............................................................................................................................................ 356 

Кірістірмелер 
1.2.1-кірістірме. Жаңа ЖИ (жасанды интеллект) мұғалімдерге зияткерлік оқыту жүйесін тез дамытуға мүмкіндік береді .............. 60 
2.2.1-кірістірме. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарды қамту және олардың жұмыс істеуі туралы  

ЭЫДҰ-ның кейбір мәліметтері ................................................................................................................................ 112 
2.2.2-кірістірме. Ресейдегі ата-аналар сауалнамасының нәтижелері:  балабақшаны таңдау критерийлері ................................. 114 
2.2.3-кірістірме. Мектепке дейінгі ұйымдар балаларының келмеу себептері туралы Қазақстандық ата-аналардың 

сауалнамасының нәтижелері ................................................................................................................................. 122 
2.2.4-кірістірме. «Уақытша отбасы» жобасы – мектеп жанындағы интернаттарға балама .................................................................... 138 
2.2.5-кірістірме. Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске асыруды талдау ............................................................................. 139 
2.2.6-кірістірме. Әртүрлі елдерде оқушылықты дамытуға жұмыс берушілер үшін қаржылық ынталандыру ................................. 149 
2.2.7-кірістірме. ЕБҚ-сы бар жастарды қолдаудың дамыған елдерінің тәжірибесі ......................................................................... 151 
2.2.8-кірістірме. «Болашақ» шәкіртақысының үздік түлектері туралы мәлімет ............................................................................... 158 
2.2.9-кірістірме. Шетелдік студенттердің оқуға келген елдің экономикасына әсері ........................................................................ 163 
2.3.1-кірістірме. Қалалық жерлердегі мектепке дейінгі ұйымдардың жоғарғы білімі және толық жүктемесі  

бар педагогтердің еңбекақысының өсу мысалы .................................................................................................... 172 
2.3.2-кірістірме. Еңбек өтілі мен біліктілік санатына байланысты мұғалімдердің жалақысын өсіру үлгісі ...................................... 186 
2.3.3-кірістірме. Жоғары білімі және толық жұмыс жүктемесі бар қалалық жердегі ТжКБ ұйымдарының  

педагогикалық қызметкерлерінің жалақысы өсуінің мысалдары ........................................................................... 188 
2.3.4-кірістірме. ПОҚ-тың ғылыми әлеуетін нығайтудағы Латын Америкасының тәжірибесі .......................................................... 199 
2.4.1-кірістірме. Эстонияның мектепке дейін білім беруінде оқыту мен бағалау ............................................................................ 209 
2.4.2-кірістірме. Ерте жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың  

тәжірибесін жинақтау .............................................................................................................................................. 211 
2.4.3-кірістірме. ҚР-да ШЖМ-нің келешекте даму бағыттары .......................................................................................................... 223 
2.4.4-кірістірме. Стэнфорд университетінің өңірлік инновациялық  дамудағы тәжірибесі .............................................................. 245 
2.4.5-кірістірме. ЖОО-лардың сәтті стартаптары туралы мәлімет, 2019 ж. .................................................................................... 246 
2.5.1-кірістірме. Фокус-топ сұхбаттарының нәтижесі бойынша қазақстандық  ата-аналардың жауаптары ................................... 252 
2.5.2-кірістірме. Мектеп жасындағы балаларға арналған Bilimkids.kz  білім беру ресурсы ............................................................ 255 
2.5.3-кірістірме. STEM білімін дамытудағы АҚШ тәжірибесі ............................................................................................................ 259 
2.6.1-кірістірме. Мектепке дейінгі білім сапасын бағалау бойынша  халықаралық және шетелдік жүйесін талдау ....................... 271 
2.6.2-кірістірме. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың дамуын бағалаудағы Эстонияның тәжірибесі ......................................... 272 



Кіріспе │ 15 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

Кіріспе 

2019 жыл қазіргі Қазақстан тарихына Тәуелсіз мемлекеттің жаңа даму кезеңі ретінде жазылды. 

Ел Президенті Қ.К. Тоқаевтың қызметіне кірісуімен Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың стратегиялық 

бағытының сабақтастығы сақталды. Бұл білім беру саласы елдің тұрақты дамуының негізгі басым 

бағыты ретінде әрекет етуін жалғастыра беретіндігін білдіреді.  

2019 жылы ел Президенті педагогикалық қызметкерлердің «Bіlіm jáne Ǵylym» тамыз 

конференциясының пленарлық отырысына қатысты. Педагогикалық қауымның алдында 

сөйлеген сөзінде ол білім және ғылым жүйесін үнемі дамыту қажеттігін атап өтті. Осы саланы 

ілгерілетуге қуатты серпін беру мақсатында педагогтердің мәртебесін нақты арттыру, олардың 

жалақысын 4 жылда 2 есеге ұлғайту, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың жоғары сапасын 

қамтамасыз ету, білім беру теңсіздігін еңсеру, үш ауысымды және шағын жинақты мектептер 

проблемасын шешу, орта білім берудің одан әрі стратегиясын айқындау, дуальды оқытуды 

дамыту, ғылымды қаржыландырудың ашықтығын қамтамасыз ету міндеттері қойылды.  

Дәл осы міндеттер Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы 

қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына 

Жолдауында да өз жалғасын тапты. Жолдауда білім беру сапасын жақсарту елдің әлеуметтік 

жаңғырудың жаңа кезеңінің негізгі мақсаты ретінде айқындалған.  

2019 жыл сонымен қатар жаһандық білім беру кеңістігінде Қазақстан қатысқан PISA, ICILS, 

TALIS, PIAAC сияқты білім саласындағы 4 халықаралық салыстырмалы зерттеудің нәтижелерін 

жариялау жылы ретінде есте қалады. Бүгінгі таңда жүргізілген зерттеулердің нәтижелері ұлттық 

білім беру жүйесі жағдайының толық көрінісін көрсететін және мемлекетті осы салада пәрменді 

шаралар қабылдауға ынталандыратын дәлелді база болып саналады.  

2019 жыл білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасын іске асырудың аяқталуымен және білім беру және ғылымды дамытудың 2020-

2025 жылдарға арналған жаңа мемлекеттік бағдарламасының қабылдануымен ерекшеленді. 

Жаңа бағдарламада Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаевтың тапсырмалары 

көрініс тапты. Жаңа стратегиялық құжат халықтың өмір сүру сапасын қамтамасыз етуге, 

қазақстандық білімнің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін арттыруға бағытталған. Педагогтердің 

ерекше рөлі 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-да, сондай-ақ педагогтің қоғамдағы беделін 

арттыруға бағытталған шаралар кешенін ұсынатын 2019 жылдың желтоқсанында қабылданған 

«Педагог мәртебесі туралы» Заңда регламенттелген.  

«Адалдық алаңы» жобасы шеңберінде «Adal bilim» сыбайлас жемқорлыққа қарсы жобалық 

кеңсесін ашу және білім мен ғылым жүйесіндегі сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл 

мәселелері бойынша Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі мен Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігінің өзара ынтымақтастық туралы меморандумға қол 

қоюы бүкіл білім және ғылым жүйесі үшін теңдессіз қадам болды. Осы қадам арқылы білім беру 

жүйесі парасаттылық, адалдық, ашықтық және білім мен ғылымдағы бедел сияқты 

құндылықтарға өзінің адалдығын растады. Жобалық кеңсе жұмысының негізгі бағыттары 

сыбайлас жемқорлық әрекеттерінің алдын алу үшін сақтандыратын шараларды әзірлеу, осы 

саланы реттейтін нормативтік құқықтық актілерді талдау, сондай-ақ білім және ғылым 

саласындағы қызметкерлермен ағартушылық жұмыс болды. 

Білім берудегі жоғарыда аталған барлық басым бағыттар, бағдарламалық мақсаттар мен 

міндеттерді іске асыру бойынша деректер, сондай-ақ білім беру сапасының халықаралық 

көрсеткіштеріндегі ел нәтижелерін талдау осы 2019 жылдың қорытындылары бойынша әзірленген 

Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ахуалы мен дамуы туралы ұлттық баяндамада 

қаралған.  
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Ұлттық баяндаманың мақсаты – халықты, мемлекеттік органдарды білім берудің ахуалы мен 

дамуы туралы объективті және шынайы ақпаратпен қамтамасыз ету. Ұлттық баяндама ҚР  

БҒМ-нің, ҚР ҰЭМ СК-нің, ЖАО-ның және халықаралық ұйымдардың әкімшілік есептілігінің 

статистикалық деректеріне негізделеді.  

Ұлттық баяндама 3 тараудан тұрады. «Қазақстанның білім беру жүйесінің әлеуметтік-

экономикалық және халықаралық контексті» атты бірінші тарауында елдегі білім беруді 

дамытудың контекстік факторлары: демография және көші-қон ағындары, инвестициялар, 

еңбек нарығы қарастырылған. Сондай-ақ халықаралық рейтингтер негізінде дәстүрлі түрде 

қазақстандық білімнің халықаралық аренадағы деңгейі қаралған. 

«Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру» атты негізгі тарау 6 кіші бөлімнен тұрады. Бірінші 

бөлімдегі 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-ны іске асырудың қорытындылары мен оның 

әлеуметтік-экономикалық тиімділігі білім саласының жетістіктері мен трансформациясына 

тәуелсіз баға берген және оларды жақсарту бойынша ұсынымдар берген Қазақстанның 

сарапшылық қоғамдастығының сауалнама нәтижелерін пайдалана отырып жасалды. Қалған 

бөлімдерде бес бағыт бойынша білім берудің барлық деңгейлеріне баға берілді: қолжетімділік 

пен теңдік, басқару және кадрлық әлеует, оқыту жағдайы мен ортасы, білімді цифрлық жүйеге 

көшіру, сапа және тиімділік.  

«Өңірлік білім беру жүйелерінің рейтингі» атты қорытынды тарауда өңірлердегі білім беру 

жүйелерінің қазіргі ахуалына жүйелі негізде талдау, оларға саралау және білім беру қызметін 

жақсарту бойынша ұсыныстар ұсынылған.  

Баяндама отандастарымыз, педагогикалық қоғамдастық, ұлттық және халықаралық сарапшылар 

мен барлық мүдделі тараптар үшін пайдалы ақпараттық құжат болады деп үміттенеміз. 
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 Қазақстанның білім беру жүйесінің әлеуметтік-экономикалық 

және халықаралық контексті  
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1.1. Негізгі әлеуметтік-экономикалық тенденцияларға шолу 

Адами капиталдың маңызды құрамдас бөлігі білім беру, оның қолжетімділігі мен 

сапасы болып табылады. Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық 

жоспарында «Білім беру жүйесі барлық деңгейлерде қолжетімділік пен инклюзивтілікті 

қамтамасыз ету мен ағымдағы еңбек нарығының сұранысына да, сол сияқты болашақ 

экономиканың сұранысына да сай кадрлар даярлауға бағытталуы тиіс»1 деп айтылған.  

4-ші индустриялық революция жағдайында адами капиталдың рөлі артып келеді. Бүгінгі таңда 

мемлекеттің тиімді дамуы үшін табиғи, физикалық байлыққа ие болу жеткіліксіз. Елдің әл-ауқаты 

мен бәсекеге қабілеттілігінің өсу қарқынына адами капиталдың сапасы, яғни білім деңгейі және 

қоғамның жинаған білім көлемі айтарлықтай әсер етеді. Дүниежүзілік банктің зерттеу 

деректеріне сәйкес, «экономикасы өтпелі кезеңдегі елдердің дамуының тек 16%-ы физикалық 

капиталмен, 20%-ы табиғи капиталмен, қалған 64%-ы адами және әлеуметтік капиталмен 

байланысты».2 «Адами капиталдың сапасы бірінші кезекте білім беру жүйесі арқылы қалыптасады, 

басқа факторлардың (денсаулық сақтау, көші-қон, мәдениет) үлесі азырақ».3 Ел тәуелсіздігінің 

алғашқы жылдарынан бастап Қазақстанның барлық деңгейдегі білім беруді жаңғыртуы үздік 

әлемдік тәжірибеге сәйкес келетін оқыту жүйесін құруға бағытталды. Білім беру маңызды 

басымдықтардың бірі ретінде барлық мемлекеттік құжаттар мен стратегиялық сипаттағы 

бағдарламаларда, Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдауларында бекітілген. 

Президенттің Қазақстан халқына жыл сайынғы Жолдаулары қазақстандықтардың 

әл-ауқатының өсуі басты басымдық болуға тиіс мемлекеттің қазіргі заманғы сын-

тегеуріндерімен сабақтас. Жыл сайынғы Жолдаулар ел мен қоғам дамуының әлеуметтік-

экономикалық, саяси процесін ұзақ мерзімді, орта мерзімді және қысқа мерзімді жоспарлаудың, 

болжаудың және жүзеге асырудың басты құралы болып табылады. Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 

2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауы елдің серпінді қозғалысының, қарқынды дамуының 

лейтмотивіне айналды. Н.Ә. Назарбаев әсіресе әлеуметтік салаға назар аударды. Елбасы 

Жолдауы шеңберіндегі тапсырмаларды іске асырудың арқасында мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту жүйесінде саяси фокус сандық көрсеткіштерден сапалық көрсеткіштерге ауысты; орта 

білім беруде Назарбаев Зияткерлік мектептерінің тәжірибесі бойынша жаңартылған білім беру 

мазмұнына көшу жүзеге асырылды (96%); жоғары білім беруде түлектерді даярлау сапасына 

қойылатын талаптар арттырылды, оларды жұмысқа орналастыруға көп көңіл бөлінуде; «Педагог 

мәртебесі туралы» теңдессіз Заң қабылданды, ол білім берудің барлық деңгейлеріндегі педагог 

қызметкердің мәртебесін заңнамалық, қаржылық және моральдық тұрғыдан бекітті. Еліміздің 

Тұңғыш Президенті Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына Жолдауларында айтылған 

бастамаларын іске асырудың тиімділігі Ұлттық баяндаманың келесі тарауларында егжей-

тегжейлі қаралады. 

Халықтың әл-ауқатын жақсарту елдегі әлеуметтік-экономикалық тұрақтылықты 

қамтамасыз ету және білім беру жүйесін дамыту үшін негіз болып табылады. Ел 

Президенті Қ.К. Тоқаевтың 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – 

Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Жолдауы елдің саяси және әлеуметтік-

экономикалық дамуының өзекті мәселелеріне арналған. Мемлекет басшысы «еліміздің қоғамдық-

саяси өмірін жаңғыртпай, табысты экономикалық реформаларды іске асыру мүмкін емес» деп 

қоғам мен мемлекеттің тиімді өзара іс-қимылының маңыздылығын атап өтті. Жолдауды іске асыру 

жөніндегі Жалпыұлттық іс-шаралар жоспары (ЖҰЖ)4 әрбір азаматтың әл-ауқатын, жайлылығы 

 
1 Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту және Қазақстан Республикасы Президентінің 

кейбір жарлықтарының күші жойылды деп тану туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 636 

Жарлығы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1800000636 
2 Lange, G. M., Hamilton, K., Ruta, G., Chakraborti, L., Desai, D., Edens, B., ... & Li, H. (2010). The changing wealth of nations: measuring 

sustainable development in the new millennium (No. 58847, pp. 1-242). The World Bank. 
3 Как сделать образование двигателем социально-экономического развития? М.: Издательский дом НИУ ВШЭ, 2019. 
4 Мемлекет басшысының 2019 жылғы 2 қыркүйектегі «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің 

негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауын іске асыру жөніндегі шаралар туралы Қазақстан Республикасы Президентінің 2019 жылғы 10 

қыркүйектегі № 152 Жарлығы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/U1900000152 
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мен қауіпсіздігін қамтамасыз етуге және ұзақ мерзімді перспективада елдің әлеуметтік-

экономикалық дамуын арттыруға бағытталған. Бұл мақсатқа жету үшін білім беру саласы да өз 

үлесін қосты. Осылайша, ҚР БҒМ-і ЖҰЖ шеңберінде аз қамтылған және көп балалы отбасылардан 

шыққан балаларға тегін ыстық тамақ пен басқа да көмек түрлерін қамтитын кепілді әлеуметтік 

пакет енгізді (2019 жылғы 30 желтоқсандағы №1032 ҚР ҮҚ). Ауылдық жерлерде тұратын, сондай-

ақ аз қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан дарынды балаларды анықтау жүйесін 

енгізу және оларға қолдау көрсету мен қабілетін дамыту бойынша олардың әрқайсысы үшін жеке 

жол картасын жасау жөніндегі жол картасы қабылданды (2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 997 

ҚР ҮҚ). Еңбек нарығының талаптарын ескере отырып ТжКБ, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары мен біліктіліктерінің өзектендірілген сыныптауышы бекітілді (2019 жылғы  

10 желтоқсандағы ҚР БҒМ № 530 бұйрығы). Онда жұмысшылар мен орта буын мамандарының 

біліктілігі 630-ға дейін және мамандықтар саны 217-ге дейін кеңейтілді. Осы іс-шараларды 

орындау нәтижесінде балалардың жеке қабілеттерін іске асыру үшін тең жағдайлар жасалды, аз 

қамтылған және көп балалы отбасылардан шыққан балаларға әлеуметтік қолдау көрсетілді, ел 

экономикасын дамыту үшін ТжКБ білікті кадрларын даярлауда еңбек нарығының қажеттіліктеріне 

жедел ден қою мүмкіндігі қамтамасыз етілді. Жоғары білім жүйесінде бакалавр, магистр және 

докторанттардың шәкіртақылары 25%-ға ұлғайтылды, кадр даярлау талаптарына сәйкес 

келмейтін ЖОО-лардың қызметі тоқтатылды, ЖОО-ларда академиялық адалдықты дамыту 

бойынша жұмыс өз жалғасын тапты.  

Демография 

Қазақстанда туудың жалпы коэффициенті төмендеп келеді, мұның басты себептерінің 

бірі – белсенді репродуктивті жастағы әйелдер үлесінің төмендеуі. Экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы (ЭЫДҰ) мен Еуропа және Орталық Азия (ЕОА) елдерінің орташа 

көрсеткіштерімен салыстырғанда Қазақстандағы туудың жоғары деңгейіне қарамастан (1.1.1-

сурет), республикадағы туу коэффициенті төмендеу кезеңінде. 2019 жылы туудың жалпы 

коэффициенті 21,73‰-ті құрады.5 Бұл – 2014 жылды (23,1‰) санамағанда, 2008 жылдан бергі 

ең төменгі көрсеткіштердің бірі. Бала туудың төмендеуі көбінесе белсенді репродуктивті жастағы 

(20-24 және 25-29 жас) әйелдердің саны мен үлесінің төмендеуіне байланысты (1.1.2-сурет). 

Бүгінгі таңда белсенді репродуктивті жастағы топтарға туу көрсеткіштері өте төмен болған, яғни 

90-шы жылдары туған саны аз әйелдер кіреді. ҚР ҰЭМ СК-нің деректеріне сәйкес 2014 жылдың 

басында Қазақстанда 20-24 жастағы әйелдердің үлесі 9%-ды (1 549 822 адам) және  

25-29 жастағы әйелдердің үлесі 9,3%-ды (1 593 906) құрады. Алайда 2020 жылдың басында 

олардың үлесі тиісінше 6,2% (1 159 329) және 8%-ға (1 482 989) дейін төмендеді. Шамамен алдағы 

10 жыл ішінде бұл топтардың саны да азаяды, өйткені 2020 жылдың басында 15-19 жастағы 

(1 179 699) әйелдер 25-29 жастағы (1 482 989) әйелдерге қарағанда 25,7%-ға аз болған. 

Осылайша, белсенді репродуктивті жастағы әйелдер санының қазіргі және болашақтағы азаю 

ықтималдығы туудың жалпы коэффициентінің төмендеуіне әкеледі. 

1.1.1-сурет. 1 000 адамға шаққандағы жалпы туу коэффициентінің динамикасы 

 
Ескерту: 1991-2019 жылдарға арналған Қазақстанның деректерін санамағанда барлық келтірілген санаттардың 

деректері Дүниежүзілік банктің базасынан (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN) 2020 жылдың 6 
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мамырында жүктеліп алынды. Олар келесі дереккөздердің негізінде қалыптастырылды: (1) United Nations Population 

Division. World Population Prospects: 2019 Revision. (2) Census reports and other statistical publications from national 

statistical offices, (3) Eurostat: Demographic Statistics, (4) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics 

Report (various years), (5) U.S. Census Bureau: International Database, and (6) Secretariat of the Pacific Community: Statistics 

and Demography Programme. Қазақстанның 1991-2019 жылдарға арналған деректері ҚР ҰЭМ СК сайтынан жүктеліп 

алынды. 

Дереккөз: Дүниежүзілік банк, ҚР ҰЭМ СК 

1.1.2-сурет. Тиісті жастағы 1 000 әйелге шаққандағы туғандар саны 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Елдің демографиялық көрінісін сипаттайтын тағы бір көрсеткіш – 2019 жылы 2,9‰-

ді құрап тәуелсіздік кезеңінде ең жоғары деңгейге жеткен жиынтық коэффициенті. 

Туудың жиынтық коэффициенті «әр жастағы туу деңгейінің қолданыстағы көрсеткішін сақтап, бір 

әйелдің ғұмыр бойындағы туу коэффициентінің орташа санын» сипаттайды.6 1960 жылғы тарихи 

максимумнан (4,6‰) 1999 жылғы (1,7‰) тарихи минимумға дейінгі мәні 2,7 есе тұрақты түрде 

қысқарғаннан кейін, коэффициент өсе бастады және 20 жылдың ішінде (1999-2019 жж.) 1,2‰-ге 

өсті (1.1.3-сурет). 15 жылдан астам уақыт бойы, дәлірек айтсақ 2004 жылдан бастап, коэффициент 

халықтың табиғи көбеюі үшін қажет шекті деңгейден (2,1‰) тұрақты түрде жоғары болып келеді. 

Қазіргі кезде Қазақстандағы туудың жиынтық коэффициенті, туудың жалпы коэффициенті сияқты 

ЭЫДҰ (1,7‰) мен Еуропа және Орталық Азия (1,9‰) елдерінің орташа мәндерінен едәуір 

жоғары. 

Туудың жиынтық коэффициентінің 1999 жылдан бастап тұрақты өсуіне қарамастан, 

ұзақ мерзімді перспективада оның төмендеуі болжануда. Бір қарағанда туудың жалпы 

коэффициентінің оң динамикасы елдегі туудың өсуін көрсетуі керек. Расында, жоғарыда 

айтылғандай, Қазақстанда белсенді репродуктивті жастағы әйелдер саны қысқаруда. Сол 

себепті бала туудың жиынтық коэффициентінің жоғары деңгейі (2,9‰) белсенді репродуктивті 

жастағы әйелдер санының аздығынан байқалмай қалып жатыр. Нәтижесінде, бұл жалпы туудың 

өсуіне әсер етпейді. БҰҰ-ның болжамды деректері туудың жиынтық коэффициентінің 

төмендейтінін көрсетуде. Деректерге сәйкес, 2025-2030 жылдары шамамен туу 2,50‰-ні, 2045-

2050 жылдары 2,16‰-ні, 2095-2100 жылдары 1,84‰-ні құрайтын болады, ал бұл халықтың 

табиғи көбеюі үшін қажет шекті деңгейден төмен. Болжамды деректер өте маңызды, себебі олар 

білім беру жүйесіндегі контингенттің төмендейтінін көрсетіп отыр, бірақ бұл жақын арада бола 

қоймайтын жағдай. Ал орта мерзімді перспективада хронологиялық деректердің өзектілігі артып 

отыр, себебі білім беру жүйесі 2000-шы жылдардағы бала туу қарқынының әсерін әлі де сезінуде. 

 
6 ЮНФПА (2019). Қазақстан Республикасындағы халықтың қоныстану жағдайының анализі, Нұр-Сұлтан: Қазақстан (20 бет). 

https://kazakhstan.unfpa.org/en/publications/we-kazakhstan-3 

0

25

50

75

100

125

150

175

200

15-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49

2000 2009 2019



1-тарау. ҚР білім жүйесінің әлеуметтік-экономикалық және халықаралық контексті │ 21 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

1.1.3-сурет. Туудың жиынтық коэффициентінің динамикасы 

 
Ескерту: 1991-2019 жылдарға арналған Қазақстанның деректерін санамағанда барлық келтірілген санаттардың 

деректері Дүниежүзілік банктің базасынан (https://data.worldbank.org/indicator/SP.DYN.CBRT.IN) 2020 жылдың 6 

мамырында жүктеліп алынды. Олар келесі дереккөздердің негізінде қалыптастырылды: (1) United Nations Population 

Division. World Population Prospects: 2019 Revision. (2) Census reports and other statistical publications from national 

statistical offices, (3) Eurostat: Demographic Statistics, (4) United Nations Statistical Division. Population and Vital Statistics 

Report (various years), (5) U.S. Census Bureau: International Database, and (6) Secretariat of the Pacific Community: 

Statistics and Demography Programme. Қазақстанның 1991-2019 жылдарға арналған деректері ҚР ҰЭМ СК сайтынан 

жүктеліп алынды. Қазақстан бойынша болжамды деректер БҰҰ сайтынан жүктеліп алынды (World Population Prospects 

2019 – https://population.un.org/wpp/Download/Standard/Fertility/). 

Дереккөз: Дүниежүзілік банк, ҚР ҰЭМ СК, БҰҰ 

90-шы жылдары бала туудың азаюы мен 2000-шы жылдары туудың өсуі салдарынан 

елде мектеп жасына дейінгі балалар санының ең жоғары мәндер деңгейінде 

тұрақтануы, мектеп жасындағы балалар санының тарихи жоғары көрсеткіштерге 

дейін қалпына келуі, сондай-ақ 18-24 жастағы жастардың кемуінің аяқталуы және 

олардың одан кейінгі өсу үрдісі жалғасуда. Талданып отырған үш жас тобына олардың 

санының өзгеруінің үш бірдей кезеңі тән: минималды мәндерге дейін қарқынды төмендеу, 

максималды мәндерге дейін тұрақты қалпына келу және тұрақты максималды көрсеткіштерді 

сақтау. Алайда бұл кезеңдер әр жас тобы үшін әртүрлі кезеңдерде өтті (1.1.4-сурет). 

• Мектеп жасына дейінгі (3-6 жас) балалар санының динамикасы 1997-2004 жылдары 
балалар санының ұзақ уақыт азаюымен (бірінші кезең), 2015 жылға дейін ұзаққа 
созылған қалпына келуімен (екінші кезең) және 2015 жылдан кейін тұрақты жоғары 
көрсеткіштерге қайта оралуымен (үшінші кезең) сипатталады. Нәтижесінде, 2020 
жылдың басында балалар саны 1 558 029 адамға жетіп, тәуелсіздіктің алғашқы 
жылдарындағы ең жоғары көрсеткішінен асып түсті (1992 жылдың басында 1 489 112 
адам). 

• Мектеп жасындағы балалар санының (7-17 жас) минималды мәндерге дейін төмендеу 
кезеңі кешірек, яғни 1999-2013 жылдары орын алды. Содан кейін екінші кезең басталып, 
оның барысында балалар саны геометриялық прогрессияда өсе бастады және 2020 
жылдың басында 1999-2000 жылдардағы көрсеткіштерге жетіп 3 337 900 адамды құрады. 
Бұл 7-17 жастағы балалар санының қалпына келу кезеңі аяқталып, жақын арада 
тәуелсіздіктің алғашқы жылдарындағы көрсеткіштерге жету немесе одан асуын білдіреді 
(1994 жылдың басында 3 538 300 бала болған), содан кейін адам саны осы деңгейде 
тұрақтануы керек. 

• Өз кезегінде үшіншілік біліммен қамтылатын 18-24 жас аралығындағы жастар саны өзінің 

бірінші кезеңін, яғни 2010 жылдың басынан бастап бүгінгі күнге дейін ұзақ уақыт азаюын 

аяқтауға жақындап келеді. 2020 жылдың басында Қазақстанда 18-24 жасар 1 601 715 

адам болды. Бұл тәуелсіздік тарихындағы осы жас тобындағы жастардың ең аз саны 

тіркеліп отырған жыл. 
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Осылайша, мектеп жасына дейінгі және мектеп жасындағы балалар контингентінде алдағы 

жылдары үлкен сандық ауытқулар болмайды. Бұл мемлекетке маңызды инфрақұрылымдық 

мәселелерді шешуге және сапаға байланысты параметрлерді жақсартуға назар аударуға мүмкіндік 

беруі керек. Өз кезегінде 18-24 жас аралығындағы топ екінші кезеңнің шегінде тұр, яғни 

контингенттің тез өсуі күтілуде, бірақ ол алдағы 10-15 жылға созылуы мүмкін. ТжКБ мен жоғары 

білім беру деңгейіндегі осындай сценарийдың болуын ескере отырып, бірқатар түйінді мәселелер 

бойынша озық шешімдер қабылдау қажет. Бұл тұжырымды білім берудің үш деңгейіндегі 

контингенттің динамикасы растап отыр (1.1.5-сурет). Контингенттің динамикасы мектепке дейінгі 

білім берудегі жыл сайынғы өсу қарқынының төмендеуін, орта білім беруде өсу шыңына жетуді және 

жоғары білімде қарқынды өсудің басталуын көрсетуде. Бұл ауытқулардың барлығы 90-шы 

жылдардағы туу деңгейінің төмендеуінің және 2000-шы жылдардағы қайта көбеюдің жалғасы болып 

табылады. 

1.1.4-сурет. Жылдың басындағы әдеттегі мектеп жасына дейінгі, мектеп жасындағы, 
жоғары білім алу жасындағы халықтың динамикасы 

 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

1.1.5-сурет. Өткен жылмен салыстырғанда білім беру жүйесі контингентінің жыл 
сайынғы пайыздық өсімі 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы контингенттің өсімі 

 

Мектеп контингентінің өсімі 
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ЖОО-лар контингентінің өсімі (бакалавриат)  

 

Дереккөз: АТО-дан бейімделген (2017). Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің ахуалы мен дамуы 

туралы ұлттық баяндама, сондай-ақ ҰБДҚ, ҚР ҰЭМ СК 

Некелер мен ажырасулардың саны елдегі туу деңгейін анықтайтын қосымша фактор 

болып табылады. Ажырасудың өсуі туу деңгейіне теріс әсер ете отырып, екінші және кейінгі 

баланың туылу ықтималдығының азаюына әкелуі мүмкін.7 Соңғы 5 жыл ішінде Қазақстанда 

ажырасу саны көбейіп, неке қию деңгейі тұрақты түрде төмендеуде. 2019 жылы некенің жалпы 

коэффициенті 1 000 адамға шаққанда 7,54 оқиғаны құрады, ал ажырасу коэффициенті 

рекордтық 3,23 оқиғаға дейін өсті (1.1.6-сурет). Көбінесе ауыл тұрғындарына қарағанда қала 

тұрғындары ажырасады. Қала халқының ажырасу коэффициенті 4,07-ні, ауыл халқының 

ажырасу коэффиценті 2,05-ті құрады (1.1.7-сурет). Көрсетілген екі еселенген айырмашылық 

2010 жылдан бастап сақталып келеді. 

1.1.6-сурет. 1 000 адамға шаққандағы некелесу мен ажырасудың коэффициенті  

  

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

1.1.7-сурет. Қала-ауыл бөлінісіндегі ажырасу коэффициентінің  
айырмашылық динамикасы 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

 
7 ЮНФПА (2019). Қазақстан Республикасындағы халықтың қоныстану жағдайының анализі, Нұр-Сұлтан: Қазақстан. 

https://kazakhstan.unfpa.org/en/publications/we-kazakhstan-3 
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2019 жылы Қазақстанда балалар мен жасөспірімдер арасында 2018 жылға дейін 

байқалған алғашқы аурулар деңгейінің өсуі төмендеді. 4 жыл ішінде 0-ден 17 жасқа 

дейінгі балалардың алғашқы аурушаңдығы 0,9%-ға азайды және 0-14 жастағы балалар 

арасында 4 630 302 оқиғаны, ал 15-17 жастағы балалар арасында 522 249 оқиғаны құрады.  

14 жасқа дейінгі балаларда да, 15-17 жастағы жасөспірімдерде де тыныс алу (59%) және ас 

қорыту органдарының аурулары (8%) көбірек анықталды. 15-17 жастағы жасөспірімдер 

арасында алғашқы аурулардың тіркелу жиілігі бойынша 3-орынға жарақат пен улану (6,5%), ал 

14 жасқа дейінгі балалар арасында тері және тері асты өзегі аурулары (5%) орналасты. 2016 ж. 

бастап барлық анықталған аурулардың 7-еуі бойынша аурудың алғашқы жағдайларының өсуі 

тіркелді (1.1.1-кесте). 

1.1.1-кесте. 0-17 жастағы балалардың алғашқы аурушаңдығы, барлық жағдайлар 

Аурудың топтары 2016 2017 2018 2019 
4 

жылдағы 
динамика 

Барлығы 5 197 947 6 696 569 7 071 271 5 152 551 - 45 396 

Тыныс алу органдарының аурулары 3 126 420 3 664 838 4 283 876 3 0369 54 - 89 466 

Ас қорыту органдарының аурулары 390 224 530 093 558 542 411 676 21 452 

Тері және тері асты өзегінің аурулары 231 201 332 785 341 925 253 621 22 420 

Қан, қан өндіретін ағзалардың 
аурулары және иммунды механизмнің 
араласуымен жекелеген ауытқулар 

219 844 274 154 290 315 205 373 - 14 471 

Жүйке жүйесі аурулары 180 259 241 637 259 190 194 357 14 098 

Жарақаттар, уланулар 183 780 270 824 184 700 166 493 - 17 287 

Жұқпалы және паразитарлық аурулар 125 906 163 107 181 803 131 028 5 122 

Несеп-жыныс органдарының аурулары 88 005 239 423 97 647 84 018 -3 987 

Сүйек-буын жүйесінің, бұлшықет пен 
дәнекерлеу тінінің аурулары 

65 265 118 253 89 394 80 639 15 374 

Туа біткен аномалиялар (даму 
кемістігі), деформациялар мен 
хромосомалық ауытқулар 

51 699 69 311 107 111 73 390 21 691 

Эндокриндік жүйенің аурулары, 
тамақтану мен зат алмасудың бұзылуы 

55 274 73 924 61 637 51 766 - 3 508 

Қан айналым жүйесінің аурулары 23 635 54 323 20 011 20 648 - 2 987 

Өскін 8 947 19 799 17 866 12 183 3 236 

Психиканың бұзылуы және мінез-
құлықтың бұзылуы 

5 150 6 175 6 085 4 812 - 338 

Дереккөз: ҚР ДСМ 

0-17 жастағы балалар мен жасөспірімдер арасында тіркелген аурулардың ең көп 
саны (өмірінде алғаш рет анықталған диагноз) Алматы, Түркістан, Шығыс Қазақстан 
облыстарында және Алматы қаласында байқалады (1.1.8-сурет). ҚР ДСМ мәліметіне 
сәйкес, 2019 жылы 0-17 жастағы балалар арасында жұқпалы және паразитарлық аурулар 
(16 912), эндокриндік аурулар, тамақтану мен зат алмасудың бұзылуы (6 008), несеп-жыныс 
органдарының аурулары (9 935) Алматы қаласында, өскін (1 887) және сүйек-буын жүйесінің, 
бұлшықет пен дәнекерлеу тінінің аурулары (12 198) Нұр-Сұлтан қаласында, қан, қан өндіретін 
ағзалардың аурулары (39 260), ас қорыту органдарының аурулары (62 857), психиканың 
бұзылуы (920) Түркістан облысында, қан айналымы жүйесінің аурулары (2 270), тыныс алу 
органдарының аурулары (509 188), тері және тері асты өзегінің аурулары (33 152) Алматы 
облысында, жүйке жүйесінің аурулары (25 719), туа біткен ауытқулар (12 834) Шымкент 
қаласында жиі тіркелген. Жарақат пен уланудың жиі кездесетін жағдайлары Алматы (21 338) 
және Нұр-Сұлтан (15 411) қалаларында, Қарағанды (15 583) және Шығыс Қазақстан (14 180) 
облыстарында тіркелген. Бала көп уақытын мектепте өткізеді. Сондықтан балалардың 
денсаулығының нашарлауына әсер ететін көптеген факторлар, атап айтқанда дене бітімінің, 
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көру қабілетінің бұзылуы, ас қорыту органдарының патологиясы, психоневрологиялық ауытқулар 
мектеппен байланысты. Осыған байланысты бүгінгі күні оқытудағы денсаулық сақтау ортасын 
(сапалы тамақтану, физикалық және психологиялық қауіпсіздік, оқу жүктемесінің оңтайлы 
көлемі мен қарқындылығы және т.б.) қалыптастыру өзекті болып табылады. Мектептің негізгі 
функциясы білім беру екендігіне қарамастан, оқушының денсаулық жағдайы сапалы оқыуының 
маңызды факторы болып табылады.  

1.1.8-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі 0-17 жастағы балалардың алғашқы 
аурушаңдығы, 2019 ж., барлық жағдайлар 

 
Дереккөз: ҚР ДСМ 

Қазақстанда бір жасқа дейінгі балалардың өлім деңгейін айқындайтын көрсеткіш – 

нәресте өлімі төмен деңгейде сақталуда. 2019 жылы 1 000 тірі туған балаға шаққанда 8,37 

нәресте өлімі тіркелді (1.1.9-сурет). Бұдан бұрын айтылғандай, нәресте өлімінің азаюы жалпы 

әлемдік үрдіс болып табылады және тиісті көрсеткіш ТДМ 2030 жаһандық күн тәртібіне8 

енгізілген болатын. 7 өңірдің көрсеткіші (Шығыс Қазақстан, Алматы, Ақмола, Батыс Қазақстан, 

Павлодар облысы мен Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары) республикалық деңгейден төмен 

орналасқан. Өлім деңгейінің ең жоғары көрсеткіші Атырау облысында (11,13), ең төменгісі Нұр-

Сұлтан қаласында (5,93) тіркелген.  

1.1.9-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі 1 000 тірі туғанға шаққандағы нәресте  
өлімінің динамикасы, 2019 ж. 

Нәресте өлімі коэффициентінің  

динамикасы 

2019 ж. өңірлер бөлінісіндегі нәресте өлімінің 

коэффициенті 

  

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

 
8 АТО (2019). Қазақстан Республикасының білім беру жүйесінің ахуалы мен дамуы туралы ұлттық есеп (2018 жылдың қорытындысы 

бойынша). Нұр-Сұлтан: Қазақстан 
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Қазақстанда суицидтер саны бір жылда 7,4%-ға өсті. 2019 жылы 3 805 адам өз-өзіне қол 

жұмсады, бұл 2018 жылға қарағанда 263 оқиғаға көп. Өз-өзіне қол жұмсау әрекетіне көбінесе 

ер адамдар барады (2 988 оқиға), оларға барлық суицид фактілерінің 70%-дан астамы тиесілі. 

Дегенмен әйелдер арасында бір жылда суицид санының өсуі ерлерге қарағанда жоғары болды 

(тиісінше 11,1% және 6,6%). 2019 жылы кәмелетке толмаған 180 бала (5-17 жас) өзіне-өзі қол 

жұмсады (121 ұл және 59 қыз). Оның ішінде суицидтердің ең көп үлесі 15-17 жас аралығындағы 

(62%) кризистік жеткіншек жастағыларға тиесілі. 18-24 жас тобында 374 суицид тіркелді, оның 

69,5%-ын ер адамдар жасаған (бірақ 2018 жылға қарағанда ерлер арасында 13 оқиғаға аз, 

қыздар арасында 9 оқиғаға көп). 5-24 жас аралығындағы суицидтердің 68%-ы 18-24 жастағы 

адамдарға тиесілі (1.1.10-сурет). 

1.1.10-сурет. Жасалған суицидтердің жас топтары бойынша саны, адам 

 

 
Дереккөз: ҚР БП ҚСжАЕАЖК 

Кәмелетке толмағандарды суицидке апаратын факторларды зерттеу қажет. 18 жасқа 

дейінгі балалар арасындағы суицидтің 40,6%-ының алғышарттары белгілі, олардың ішінде: 

шеттетілу сезімі, жақын адамынан айрылу, ата-ананың ажырасуы, отбасы мен мектептегі 

тұлғааралық конфликтілік қатынастар бар. Дегенмен 2019 жылы балалар мен жасөспірімдердің 

суицид жағдайларының 30%-ының себептері белгісіз, 29,4%-ында «басқа себептер» деп 

белгіленген. Педагогикалық қызметкерлердің 2019 жылғы тамыз конференциясында Мемлекет 

басшысы балалардың өзін-өзі өлтіру мәселесін қоғамның қасіреті ретінде көтерді: Балалар 

неліктен мұндай қадамға баратындығы туралы қоғамға ойлану қажеттігін айтты. Ол «күшті ерік-

жігері бар және өмірдің қиыншылықтарын жеңе алатын оптимисттердің жаңа буынын 

қалыптастыру – ортақ міндет екенін атап өтті. «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның 

тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты Қазақстан халқына Жолдауының аясында (2019 
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жылғы 2 қыркүйек) ел Президенті «жасөспірімдер арасында көбейіп кеткен суицид мәселесімен 

мақсатты түрде айналысу керек» деп айтты. Балалар мен жасөспірімдер суициді проблемасы 

Түркістан, Алматы, Жамбыл, Шығыс Қазақстан облыстарында аса өткір. Өңірлер бөлінісінде 18-

24 жас аралығындағы суицидтердің ең көп саны Түркістан және Шығыс Қазақстан облыстарында 

байқалады (1.1.11-сурет). ДДҰ-ға мүше мемлекеттер 2020 жылға қарай өз-өзіне қол жұмсау 

деңгейін 10%-ға төмендету жөніндегі жаһандық мақсатқа жетуге міндеттенді. Бұдан басқа ТДМ-

нің 3.4-міндетіне сәйкес «2030 жылға қарай алдын-алу, емдеу және психикалық денсаулықты 

сақтау арқылы жұқпалы емес аурулардан болатын өлімді үштен бірге азайту» қажет. Осыған 

байланысты Қазақстан денсаулық сақтау, білім беру және қоғамның басқа да салаларының 

бірлескен күш-жігерін елдегі суицидтің алдын алу үшін жедел әрі кешенді шараларды қабылдауы 

қажет. 

1.1.11-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жасалған суицидтердің саны, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҚР БП ҚСжАЕАЖК 

Көші-қон 

В 2019 ж. өңіраралық көші-қонға мектеп жасына дейінгі (0-6 жас) 61 696 бала және 

мектеп жасындағы (7-17 жас) 64 777 бала қатысты. Жалпы алғанда, 431 075 адам ішкі 

өңіраралық көші-қон процесіне қатысты, бұл өткен жылғы көрсеткіштен 10%-ға көп (387 470 

адам). Көші-қонның оң сальдосы негізінен республикалық маңызы бар қалаларға тиесілі. 

2019 жылы Алматы, Шымкент және Нұр-Сұлтан қалаларындағы 0-15 жастағы балалар саны ішкі 

өңіраралық көші-қон есебінен 23 мыңнан астам адамға өсті. Облыс орталықтарының арасында 

өңіраралық көші-қон есебінен Павлодар облысында ғана халық саны оң өсім көрсетті (532 адам). 

Шымкент қаласында 0 жастан 15 жасқа дейінгі балалардың өңіраралық көші-қонының өсуімен 

қатар (+3 294 адам) 16-62 жастағы ересектердің (-839 адам) теріс сальдосы орын алды, ал 

Маңғыстау облысында керісінше: 0 жастан 15 жасқа дейінгі жас тобында сальдо -71 баланы 

құраса, 16-дан 62 жасқа дейінгі жас тобында сальдо +1 243 адамды құрады. Мұның ықтимал 

себебі – ересек халықтың еңбек мақсатында көшіп-қонуы (1.1.12-сурет).  
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1.1.12-сурет. 0-15 жастағы халықтың өңіраралық көші-қон сальдосы, 2019 ж., адам 

 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Республикалық маңызы бар үш қала екіжақты өңіраралық көші-қон ағынының 

басты реципиенттері болып қала береді. Әдеттегідей 2019 жылы екіжақты өңіраралық 

көші-қонның ең жоғары көрсеткіштері республикалық маңызы бар қалалармен ортақ 

шекаралары бар өңірлер арасында анықталды. Ең қарқынды екіжақты қоныс аударулар Алматы 

облысы мен Алматы қаласы, Түркістан облысы мен Шымкент қаласы, Ақмола облысы мен Нұр-

Сұлтан қаласы арасында тіркелді. Екіжақты көші-қонның 10 жағдайының 3-уі Алматы қаласына, 

6-уы Нұр-Сұлтан қаласына, 1-уі Шымкент қаласына тиесілі (1.1.13-сурет). 

1.1.13-сурет. Ең жоғары екі жақты өңіраралық көші-қон ағындары, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2019 жылы республикада қала тұрғындарының үлесі артып, 58,7%-ға жетті. 2020 

жылдың басында Қазақстанда 18 631 779 адамның 10 938 652-і қалалық жерде, 7 693 127-і 

ауылдық жерде тұрды. Елдің 10 өңірінде халықтың урбандалу деңгейі республика бойынша 

орташа көрсеткіштен төмен болды. 2020 жылдың басында Ақмола, Солтүстік Қазақстан, 

Маңғыстау, Қызылорда, Жамбыл, Алматы және Түркістан облыстарында халықтың 50%-дан кем 

бөлігі қалалық жерлерде тұрды. Түркістан (79,9%) және Алматы (78%) облыстарында 
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тұрғындардың басым бөлігі ауылдық жерлерде тұрды (1.1.14-сурет). Қала халқының үлесі 

бойынша республикалық маңызы бар үш қаладан кейін Қарағанды облысы орналасып отыр. 

1.1.14-сурет. Өңірлер бөлінісінде Қазақстандағы қала мен ауыл халқы, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Инвестициялар 

Қазақстан экономикасы барлық салаларды, соның ішінде білім саласын дамытудың 

негізі болатын өсімді көрсетіп отыр. Тәуелсіздік жылдары теңгемен есептегендегі номиналды 

ЖІӨ 800 есе өсті. 2019 жылы көрсеткіш 69,533 млрд теңгені құрап, 2018 жылмен салыстырғанда 

4,5%-ға өсті (1.1.15-сурет, а). Өз кезегінде долларлық сипаттағы ЖІӨ 2013-2016 жж. аралығында 

айтарлықтай құлдырады. Дегенмен 2016 жылдан бастап ЖІӨ қалпына келіп, 2019 жылы 190 млрд 

АҚШ долларын құрады. 1993-2019 жж. аралығында ҚР долларлық сипаттағы ЖІӨ 15 есе өсті 

(1.1.15-сурет, b). ЖІӨ-нің нақты өсуі көп бағытты қозғалыстармен сипатталады. Өзгеріс 

динамикасы 1990 жж. «минустан» басталып, 2000 жж. екі мәнді санға дейін өсті, содан кейін ЖІӨ 

2010 жж. баяулап, 2016 жылдан бастап біртіндеп өсе бастады (1.1.15-сурет, c). Динамиканың 

өзгеруі бірқатар ірі әлемдік оқиғалармен, атап айтқанда экономикалық дағдарыстармен 

байланысты: 1997-1998 жж. Азиялық дағдарыс, 1998 жылғы Ресейдегі дефолт, 2008-2009 жж. 

әлемдік экономикалық дағдарыс және 2014-2015 жж. мұнай бағасының төмендеуі. 

1.1.15-сурет. Қазақстанның жалпы ішкі өнімінің динамикасы 

(а) млрд теңге (b) млрд АҚШ доллары 
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(c) теңгемен есептегенде өткен жылмен салыстырғандағы ЖІӨ-нің өсуі, % 

 
Ескерту: 1991 жыл мен 1992 жыл млн рубльмен берілген. Жалпы ішкі өнім 2017 жылы Қазақстан Республикасы 
Әділет министрлігінде 2019 жылғы 8 тамызда №19215 болып тіркелген Бақыланбайтын экономиканы 
бағалаудың жаңа әдістемесіне сәйкес қайта есептелді. 2019 жылдың мәні есептік деректер бойынша келтірілген. 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  

Еңбек өнімділігінің индексі (ЕӨИ) елдің дамуы мен өндіріс тиімділігінің көрінісі 

болып табылады. Соңғы 12 жылда индекстің бүкіл экономика бойынша мәні өткен жылдың 

деңгейінен жоғары дәрежеде тұрақты сақталып келеді. Экономиканың 2016 жылдан бастап 

қалпына келуімен ЕӨИ мәні бүкіл экономика бойынша да, білім беру саласының қызметкерлері 

бойынша да өткен жылдардың шектеріне қатысты өсуді көрсете бастады. Айта кету керек, білім 

беру ұзақ уақыт бойы алғаш рет 103,4 белгісіне жетіп отыр, бұл сала қызметкерлерінің еңбек 

тиімділігінің артқанын көрсетеді (1.1.16-сурет). 12 өңірде 2019 жылдың қорытындысы бойынша 

еңбек өнімділігі өткен жылдың деңгейінен жоғары болды. Өз кезегінде өткен жылдың 

көрсеткішінен төмен деңгейді Шымкент қаласы, Қостанай, Шығыс Қазақстан, Атырау және 

Павлодар облыстары көрсетіп отыр. 2019 жылы еңбек өнімділігі деңгейін жақсарту бойынша 

көшбасшылар Маңғыстау (+7,3) және Түркістан облыстары (+3,5), сондай-ақ Нұр-Сұлтан қаласы 

(+4,9) болды. 

1.1.16-сурет. Өткен жылмен салыстырғандағы еңбек өнімділігінің индексі 

 
Ескерту: 2017 жылғы еңбек өнімділігі Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2019 жылғы 8 тамызда 
№19215 болып тіркелген Бақыланбайтын экономиканы бағалаудың жаңа әдістемесіне сәйкес 2017 жылға 
арналған ЖІӨ-нің қайта есептелуіне байланысты қайта есептелді. 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 
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1.1.2-кесте. Өңірлер бөлінісіндегі еңбек өнімділігі индексінің динамикасы, 2019 ж.,  

өткен жылдың тиісті кезеңімен салыстырғандағы %-ы  

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  

Ақмола 115,1 94,6 104,1 103,7 102,3 101,7 105,9 103,0 104,6 

Ақтөбе 101,8 104,7 103,7 103,7 95,0 102,4 106,3 104,1 105,7 

Алматы 102,3 100,0 108,1 102,9 108,0 99,5 103,7 103,5 104,7 

Атырау 97,8 94,7 102,1 99,3 100,9 104,0 116,4 108,6 106,7 

БҚО 104,0 105,1 102,3 104,8 99,7 101,9 103,4 97,9 98,9 

Жамбыл 112,4 110,0 104,6 104,0 104,1 103,1 104,7 102,5 105,9 

Қарағанды 106,5 100,9 106,7 107,3 101,2 103,3 107,9 103,0 107,0 

Қостанай 116,0 93,5 111,9 103,9 96,6 97,2 107,7 109,8 105,1 

Қызылорда 99,0 100,9 101,9 104,5 97,1 88,7 96,7 99,2 101,2 

Маңғыстау 89,3 90,0 103,7 107,8 90,8 99,6 101,0 92,3 99,6 

ОҚО 102,0 100,5 101,6 104,0 102,9 101,0 105,9 – – 

Павлодар 110,4 108,9 99,4 99,9 101,1 100,7 107,5 105,6 103,7 

СҚО 120,9 98,5 108,1 110,9 99,5 102,8 107,9 102,2 105,7 

Түркістан* – – – – – – – 101,1 108,4 

ШҚО 108,8 114,6 107,5 102,9 101,7 102,5 101,9 110,3 105,1 

Нұр-Сұлтан қ. 106,4 111,0 106,2 104,1 99,3 102,5 97,4 88,0 92,9 

Алматы қ. 106,0 105,6 113,3 104,0 95,6 99,3 102,1 102,0 103,0 

Шымкент қ.* – – – – – – – 110,8 97,1 

Ескерту: * 1990-2018 жж. аралығында Түркістан облысы мен Шымкент қаласы ОҚО-ның құрамында болды. 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

ЖІӨ-ден білімге бөлінетін шығыстардың 

үлесі ЭЫДҰ елдерінің көпшілігінен едәуір 

төмен болып отыр. 2019 жылы Қазақстан 

білім беруге ЖІӨ-нің 3,4%-ын бөлді. Бұл 2018 

жылмен салыстырғанда тек 0,2%-ға ғана көп 

(1.1.3-кесте). Қазақстанның шығыстары ЭЫДҰ 

елдерінің орташа көрсеткішінен 1,6%-ға артта 

қалып отыр және Люксембург (3,2%), Ирландия 

(3,5%) және Чехия (3,5%) сияқты елдермен ғана сәйкес. ТМД елдерінің көпшілігі де білімге 

көбірек қаржы жұмсайды. Атап айтқанда, Беларусьте ЖІӨ-нің шығыстары Қазақстанның 

шығыстарынан 1,5%-ға, Украинада 1,6%-ға, Өзбекстанда 3%-ға және Қырғызстанда 3,2%-ға 

артық (1.1.17-сурет). Президент Қ.К. Тоқаев 2020 жылғы 27 мамырда өткен Ұлттық қоғамдық 

сенім кеңесінің үшінші отырысында білім беруге 6 есе, ал ғылымға 7 есе көп қаражат жұмсау 

қажеттігін атап өтті. 

1.1.3-кесте. Мемлекеттік шығыстардан және ЖІӨ-ден білім беруге  
жұмсалатын шығындар, 2019 ж. 

 2016 2017 2018 2019  

Мемлекеттік бюджеттің шығыстары  

Мемлекеттік шығындар көлемі, млрд теңге 9 430,6 12 485,4 11 346,1 13 535,6 

Білім беруге арналған шығыстар, млрд теңге 1 669,4 1 843,2 1 948,5 2 332,0 

Мемлекеттік шығындардағы білім беруге арналған 
шығыстардың үлесі, % 

17,7 14,8 17,2 17,2 

ЖІӨ-нің шығыстары 

ҚР ЖІӨ-сі, млрд теңге 46 971,2 54 378,9 61 819,5 69 532,6 

ЖІӨ-ге шаққандағы білімге арналған шығыстардың үлесі, % 3,6 3,4 3,2 3,4 

Ескерту: 2019 жылғы ЖІӨ көлемі есептік деректер бойынша берілген. 
Дереккөз: Қазақстан бойынша есептеулер 2019 жылғы ҚР ҰЭМ СК-нің (елдің ЖІӨ – есептік деректер) және  
ҚР ҚМ (білім беруге арналған мемлекеттік шығындар) 209 жылғы деректері негізінде жүргізілді. 

«5 жыл ішінде білім, ғылым, денсаулық 
сақтау салаларына барлық көздерден 
жұмсалатын қаражатты ішкі жалпы 
өнімнің 10 пайызына дейін жеткізу қажет» 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы  
5 қазанындағы «Қазақстандықтардың  

әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» атты Қазақстан халқына Жолдауынан 
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1.1.17-сурет. ЖІӨ-дегі білім беруге жұмсалатын шығыстар бойынша Қазақстанды 
жекелеген елдермен салыстыру, % 

 
Ескерту: ЭЫДҰ және Ресейдің көрсеткіштері OECD жарияланымынан алынды (2019). Education at a Glance: 
OECD Indicators, OECD Publishing, Paris. ТМД елдерінің көрсеткіштері ETF жарияланымынан алынды (2019). 
Key Indicators on Education, Skills and Employment 2019. Қазақстан бойынша есептеулер 2019 жылғы ҚР ҰЭМ 
СК-нің (елдің ЖІӨ – есептік деректер) және ҚР ҚМ (білім беруге арналған мемлекеттік шығындар) деректері 
негізінде жүргізілді 
Дереккөз: ЭЫДҰ, ЕБҚ, ҚР ҰЭМ СК, ҚР ҚМ 

ЖІӨ-ге шаққандағы қаржыландырудың жеткіліксіздігіне қарамастан, білім саласы 
дәстүрлі түрде Қазақстанның мемлекеттік шығыстары құрылымындағы негізгі 
бағыттардың бірі болып сақталуда. 2019 жылы білім беру шығыстары 17,2%-ды құрады 
(1.1.4-кесте). Бұл ұсынылған халықаралық деңгейге сәйкес келеді және білімді қаржыландыру 
бойынша 4-ші ТДМ міндеттеріне қол жеткізу шеңберінде ЮНЕСКО-ның екі халықаралық 
көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

1.1.4-кесте. ҚР мемлекеттік шығыстарының құрылымы, 2019 ж., % 

 % 

Әлеуметтік көмек және әлеуметтік қамтамасыз ету 25,6 

Білім беру 17,2 

Денсаулық сақтау 9,5 

Тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық 6,8 

Көлік және коммуникация 6,6 

Қоғамдық тәртіп, қауіпсіздік, құқықтық, сот, қылмыстық-атқару қызметі 6,2 

Жалпы сипаттағы мемлекеттік қызметтер 5,5 

Қорғаныс 5,5 

Борышқа қызмет көрсету 5,0 

Ауыл, су, орман, балық шаруашылығы, ерекше қорғалатын табиғи аумақтар, қоршаған 
ортаны және жануарлар дүниесін қорғау, жер қатынастары 

4,3 

Мәдениет, спорт, туризм және ақпараттық кеңістік 3,4 

Басқалар 3,0 

Отын-энергетика кешені және жер қойнауын пайдалану 1,0 

Өнеркәсіп, сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі 0,5 

Транстферттер 0,02 

Дереккөз: ҚР ҚМ 

Білім беру көрсеткіштерінің өңірдің экономикалық даму деңгейіне қарағанда, 

өңірдегі өмір деңгейімен байланысы тығызырақ. Өңірдің әлеуметтік-экономикалық 

дамуы мен білім беру жүйесінің арасындағы байланысты анықтау үшін білім беру тұрғысынан екі 

көрсеткіш пайдаланылды: (1) сауаттылықтың барлық үш бағыты бойынша (оқу, математика, 

жаратылыстану) PISA-2018-дегі өңірдің орташа балы және (2) үшінші тарауда сипатталған 

өңірлік білім беру жүйелерінің тиімділігінің интегралды индексі (1.1.18-сурет). Бұл көрсеткіштер 
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арасында өзара оң қарым-қатынас бар (R2=0,4558). Өңірлердің әлеуметтік-экономикалық 

дамуының индикаторлары ретінде мыналар пайдаланылды: (1) жан басына шаққандағы жалпы 

өңірлік табыс (ЖӨТ), (2) ЖӨТ құрылымы, (3) децильдік топтар бойынша Джини коэффициенті, 

(4) қала халқының үлесі (урбанизация дәрежесі ретінде), (5) табысы күнкөріс деңгейінен 

(кедейлік деңгейі) төмен халықтың үлесі. Талдау білім беру жүйесінің көрсеткіштері мен өңірдің 

экономикалық даму деңгейін сипаттайтын көрсеткіштердің, мысалы, жан басына шаққандағы 

ЖӨТ (А, В) және өңірдің ЖӨТ-тегі үлесі (R2=0,0581) (C, D) арасында ешқандай байланыс жоқ 

екенін көрсетті. Өз кезегінде, егер Атырау және Маңғыстау облыстарының деректерін алып 

тастайтын болсақ, онда екі көрсеткіш оң корреляцияны көрсетеді (R2=0,4358). Сол сияқты, егер 

Атырау және Маңғыстау облыстарының жан басына шаққандағы ЖӨТ пен өңірлік білім беру 

жүйелерінің тиімділік индексін корреляциялық талдау кезінде алып тастасақ, өзара қатынас 

артады және R2 0,3983-ке тең болады. Джини коэффициенті, табысы күнкөріс деңгейінен төмен 

халықтың үлесі және қала тұрғындарының үлесі сияқты өмір деңгейіне байланысты 

көрсеткіштер J қарым-қатынасын қоспағанда PISA-2018 орташа балымен де, өңірлік білім беру 

жүйелерінің тиімділік индексімен де оң динамиканы көрсетеді (Е, F, G, H, I). Егер Шымкент қ. 

деректерін алып тастасақ, табысы күнкөріс деңгейінен төмен халықтың үлесі жоғарырақ 

корреляцияны (R2=0,4181) көрсетеді, бұл қаланың жақында Оңтүстік Қазақстан облысынан 

бөлініп, халықтың белгілі бір бөлігінің Түркістан облысынан қоныс аударуымен байланысты 

болуы мүмкін. 

1.1.18-сурет. Білім беру жүйесінің көрсеткіштері мен өңірдің  
әлеуметтік-экономикалық дамуының өзара қарым-қатынасы 

A (R2 = 0,007) B (R2 = 0,003) 

  
C (R2 = 0,0461) D (R2 = 0,0269) 
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E (R2 = 0,3059) F (R2 = 0,3691) 

  
G (R2 = 0,5275) H (R2 = 0,3595) 

  
 

I (R2 = 0,4254) 
 

J (R2 = 0,1321) 

  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК, PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

Бір білім алушыға жұмсалатын шығыстар мен PISA-2018 оқу сауаттылығының 

нәтижелері арасында оң корреляция анықталды. Бір білім алушыға жұмсалатын 

шығыстардың артқан сайын оқу сауаттылығы бойынша елдің орташа баллдары өседі, алайда 

шығыстардың артуымен тренд сызығы күрт төмендей бастайды. Сатып алу қабілетінің паритеті 

бойынша $50 мыңға дейінгі шығындар нәтижелерге өте жақсы әсер етеді, егер бұл шектен асса, 

елдердің нәтижелері бөлінетін шығындар көлеміне тәуелділігі аз болады (1.1.19-сурет). Мысалы, 

Эстонияда бір оқушыға $64 мың жұмсалады, бұл ЭЫДҰ елдері бойынша орташа деңгейден едәуір 

аз ($89 мың), бірақ PISA-2018-де Эстония сауаттылықтың барлық үш бағыты бойынша көшбасшы 

болып отыр. Бұл үлкен қаржылық шығындар әрдайым нәтижелерге ұласпайтының және барлық 

проблемалар үшін панацея емес екенін көрсетеді. Максималды нәтижеге қол жеткізу үшін бөлінген 

ресурстарды дұрыс және тиімді бөлу басты міндет болуы қажет.9 

 
9 OECD (2019). PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and Can Do, PSIA, OECD Publishing, Paris, https:/doi.org/10.1787/5f07c754-en.  
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1.1.19-сурет. PISA-2018-дегі оқу сауаттылығы бойынша нәтижелер мен білім беру 
шығындары арасындағы өзара қарым-қатынас 

 

Дереккөз: OECD жарияланымынан бейімделді (2019), PISA 2018 Results (Volume I): What Students Know and 
Can Do, PISA, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/5f07c754-en. 

Қазақстандықтардың жалақысы алған білім деңгейіне пропорционалды. Республика 

қызметкерінің орташа айлық жалақысы әрбір кейінгі білім деңгейін алу шамасына қарай өседі. 

Мәселен, егер орта білім алған қызметкер 2019 жылы орта есеппен 113 782 теңге тапса, жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім алғаннан кейін жалақы тиісінше 214 977 теңгеге және 

337 794 теңгеге дейін өседі. Айтарлықтай қосымша құнды жоғары оқу орны да, жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім де қосады және тек орта білім алғандардан алшақтық тиісінше екі есе 

және үш есе айырмашылықты құрап отыр. Білім берудің жаңа дәрежесін алудың жалақыға әсері 

білім қызметкерлерінде де кездеседі: орта білімі бар педагог 67 157 теңге тапса, жоғары білім 

алғаннан кейін жалақы 132 646 теңгеге дейін, жоғары оқу орнынан кейінгі білім алғаннан кейін 

245 946 теңгеге дейін өседі. Сонымен қатар орта білім деңгейі бар білім қызметкерлерінің 

жалақысы экономика бойынша орташа статистикалық қызметкердің орташа жалақысының  

60%-ын, жоғары білімі бар қызметкерлердің 61,7%-ын және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі 

бар қызметкерлердің 72,8%-ын құрайтынын атап өткен жөн (1.1.20-сурет). 

Тіпті феминизацияланған салалардың бірі – білім беру саласында да әйелдер 

«шыны төбе» феноменіне тап болады. Білім деңгейінің өсуімен бұл алшақтық артып келеді. 

Мысалы, егер орта білім берудегі алшақтық 48 мың теңгені құраса, жоғары білім берудегі 

алшақтық 2 есеге артып, 105 мың теңгеге жетеді, ал жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

деңгейінде алшақтық шамамен 180 мың теңгеге жетеді. Бұл ретте ер қызметкерлердің 

табысының өсу «қадамы» орта білім деңгейінен жоғары білімге дейін 139,8 мың теңгені және 

жоғары оқу орнынан кейінгі деңгейге дейін 155,5 мың теңгені құрайды, яғни тиісінше 2 және 1,7 

есе. Әйелдердің «қадамы» әлдеқайда қарапайым: жоғары білім беру қызметкері номиналды 

түрде мұғалімнен 82 мың теңгеге көп алады, ал жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру деңгейінің 
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оқытушысынан 82 мың теңгеге аз табады. Білім берудегі басшылық лауазымдардағы ерлердің 

үлесі әйел басшыларға қарағанда көп болуы осыған себеп болуы мүмкін.10 

Білім беру қазақстандықтардың номиналды табысында маңызды рөл атқарады. 

Мұнда ерлер мен әйелдер үшін де оң динамика байқалады. Алайда қызметкерлердің білім 

деңгейінің өсуімен гендерлік алшақтық артады. Егер орта білімі бар ерлер мен әйелдер 

арасындағы жалақыдағы алшақтық айтарлықтай елеулі емес болғанымен (шамамен 48 мың 

теңге), жоғары білімі алғандар арасында алшақтық 106 мың теңгеге, ал жоғары оқу орнынан 

кейінгі білімі барла арасында 179 мың теңгеге жетеді. Бұл ретте ерлер мен әйелдер үшін өсудің 

«қадамы» шамамен бірдей екенін атап өту керек: орта білімнен жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім деңгейіне дейін үш есе. 

Алайда саланың феминизациялануына байланысты бұл тенденциялар жалпы білім 

беру саласына тән емес. Қызметкерлердің орта немесе жоғары білімінің болуына байланысты 

жалақының өсуі болған кезде гендерлік айырмашылықтар байқалмайды. Алайда олардың 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі болса алшақтық айқын көрінеді және 160 мың теңгеге жетеді. 

Яғни, жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар әйелдердің номиналды жалақысының өсімі ер 

адамдардың өсімінен 4 есеге жуық артта қалып отыр: жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 

білім саласында қызмет ететін ер адам тиісінше 136 355 теңге және 343 097 теңге тапса, әйелдер 

тиісінше 131 536 теңге және бар болғаны 182 550 теңге алады. 

1.1.20-сурет. Алған білім деңгейі бойынша қызметкерлердің гендерлік бөлінісіндегі 
орташа айлық номиналды жалақысы, 2019 ж., теңге 

Барлық қызметкерлер Білім қызметкерлері 

  

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Білім деңгейіне байланысты жалақының айырмашылықтары барлық жас топтарында 

кездеседі. Алайда олар мансаптың басында өте аз болады және кейін жас үлкейген сайын 

артады: максималды айырмашылық 29-34 және 45-54 жас топтарының арасында тіркелді.  

54 жастан кейін жалпы төмендеу тенденциясы байқалады. Алайда орта білім алғандардың 

арасында өсу мен төмендеу іс жүзінде байқалмайды, тиісінше, орта білім алу барлық жас 

топтарындағы номиналды жалақы деңгейіне әсер етпейді деп айтуға болады. Жоғары оқу 

орнынан кейінгі білім алғандар үшін кері жағдай орын алады: мансап жолының басынан бастап 

54 жасқа дейін жалақы 3 есе, яғни 127 480 теңгеден орта есеппен 399 811 теңгеге дейін өседі. 

Тек орта білім алғандар үшін бұл айырмашылық 15 мың теңгені құрайды. 

 
 
 
 
 

 
10 АТО (2019). TALIS-2018 халықаралық сабақ беру мен оқыту зерттеуі: Қазақстанның алғашқы нәтижелері, Ұлттық есеп, бірінші том. Нұр-

Сұлтан: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 
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1.1.21-сурет. Алған білім деңгейі бойынша қызметкерлердің жас топтары 
бөлінісіндегі орташа айлық номиналды жалақысы, 2019 ж., теңге 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Еңбек нарығы 

2019 жылдың соңында Қазақстанда жұмыссыздар саны 440,7 мың адамды құрады, ал 

жұмыссыздық деңгейі 4,8%-ға дейін төмендеді (2018 ж. – 4,9%). 15-28 жастағы 

жастардың арасында 79 мың адам (3,7%) жұмыссыз болды. Әйелдер арасында жұмыссыздар саны 

(41,7 мың адам немесе 4,1%) ерлерге қарағанда (37,4 мың адам немесе 3,3%) көп. Қала мен ауылда 

жастар жұмыссыздығы деңгейінің динамикасында оң үрдіс байқалады. Қала мен ауыл жастары 

арасындағы жұмыссыздық алшақтығы қысқаруда. Мәселен, 2001 жылы қала мен ауылдағы 

жұмыссыздар арасындағы алшақтық шамамен 7%-ды құраса (қалада 20% және ауылда 13%), 2019 

жылы алшақтық 1,1%-ға тең болды (1.1.22-сурет).  

Еңбек нарығы конъюнктурасының өзгеруде: 2019 жылы жалдамалы қызметкерлердің үлесі 

жұмыспен қамтылғандардың жалпы санының 76,1%-ына жетті, ал 10 жыл бұрын, 2009 жылы ол 

небәрі 66,3%-ды құраған еді; ал өзін-өзі жұмыспен қамтығандардың үлесі 33,7% болса, 2019 жылы 

23,9%-ды құрап отыр.  

Білім беру адамдарды елдің экономикалық белсенді халық тобына көшуге дайындауда 

шешуші рөл атқаруда, алайда жастардың білім деңгейіне байланысты жұмысқа 

орналастыру ықтималдығының әлсіз тәуелділігі байқалады. Негізі білім деңгейінің өсуі 

қажетті жұмысты алу мүмкіндігін едәуір арттыруы керек. Алайда, шын мәнінде, 2019 жылғы 

мәліметтер бойынша, 15 жастан 28 жасқа дейінгі еңбекке жарамсыз жастар арасындағы білім 

деңгейіндегі айырмашылық бар болғаны 1,4%-ды құрайды. Тиісінше, техникалық және кәсіптік білім 

беру, сондай-ақ Қазақстандағы жоғары білім жұмысқа орналасу ықтималдығының әлсіз өсімін 

береді, демек жастардың білім алуға ұмтылуының мотивациялық ынталандыруы да жоғалады.  

Жұмысқа орналасудың білімге тәуелділігі ерлерге қарағанда әйелдерде көбірек 

байқалады. Орта білімі бар жұмыссыз жас әйелдердің үлесі- 6%, техникалық және кәсіптік білімі 

бар - 4,3%, жоғары білімі бар жас әйелдер - тек 3,6%. Сонымен бірге, ер адамдар үшін орта немесе 

жоғары білімді жұмыссыздардың үлесінде ешқандай айырмашылық жоқ. 15-28 жас аралығындағы 

ерлер мен әйелдердің жұмыспен қамтылуына білім деңгейі басқаша әсер етеді. Осылайша, жоғары 

және орта білімді ер адамдар арасындағы жұмыссыздық деңгейі тең (3,6%), ал әйелдер арасындағы 

айырмашылық жоғары білімнің пайдасына 2,4%-ды құрайды (1.1.23-сурет). 

 

16-24 жас 25-28 жас 29-34 жас 35-44 жас 45-54 жас 55-64 жас 65-74 жас

Орта білім Жоғары білім Жоғары білімнен кейінгі білім
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1.1.22-сурет. Гендер және елді мекен типі бойынша жастар арасындағы (15-28 жас) 

жұмыссыздық деңгейінің динамикасы, 2019 ж., % 

  
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Соңғы он сегіз жылдың динамикасында жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейінде 

оң өзгерістер сақталуда: егер 2001 жылы жастардың 16,6%-ы ҚР бойынша орта есеппен 

жұмысқа орналаспаған болса, 2019 жылы бұл пайыз 3,7%-ға дейін қысқарды. Жастардың еңбекке 

бұлай ерте араласуы бір жағынан жастардың еңбекке бағдарлануын және тәуелсіз болуға 

ұмтылысын көрсететін оң тенденция болып табылады.  

1.1.23-сурет. Гендер бөлінісіндегі білім беру деңгейі бойынша жастар арасындағы 

(15-28 жас аралығындағы) жұмыссыздық деңгейі, % 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2019 жылы Қазақстанның жұмыс күші құрылымында әрбір 24-ші жас ер адам және 

әрбір 18-ші жас әйел жұмыссыз болып шықты. Дәстүрлі түрде жастар жұмыссыздығында 

әйелдердің басым болуы Нұр-Сұлтан және Шымкент қалаларынан басқа еліміздің көптеген 

өңірлерінде байқалады. 2019 жылы республикалық маңызы бар қалалардың қатарына Атырау, 

Ақтөбе, Жамбыл және Павлодар облыстары қосылды. Бұл жас әйелдерді жұмысқа 

орналастырудың оң тенденциясын көрсетеді. Алайда, жұмыссыз жас әйелдердің ең көп үлесі 

Қызылорда, Қарағанды, Алматы және Ақмола өңірлерінде байқалады.  

− Гендерлік топтардағы ең аз алшақтық СҚО, Түркістан, Маңғыстау облыстарында, сондай-

ақ Шымкент және Нұр-Сұлтан қалаларында байқалады.  
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− Ең үлкен алшақтық Қызылорда облысында (2%-дан астам), Қарағанды (2%), Атырау 

(2%) және Ақтөбе (2%) облыстарында (1.1.24-сурет).  

1.1.24-сурет. Өңірлер бойынша гендерлік салыстырудағы жастар 

жұмыссыздығының айырмашылығы (15-28 жас), 2019 ж, % 

 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2019 жылы Қазақстан NEET жастары үлесінің көрсеткішін ЭЫДҰ бойынша орташа 

көрсеткішпен салыстырғанда едәуір жақсартты. Егер 2018 жылы Қазақстандағы NEET 

жастарының үлесі 7,9%-ды құраса, 2019 жылы ол 7,4%-ды құрады. Бұл ретте оң үрдісті атап өткен 

жөн және орта есеппен ЭЫДҰ елдері бойынша: көрсеткіш 2017 жылғы 13,6%-дан 2018 жылы 13%-

ға дейін төмендеді. Кейбір елдер бөлінісінде оң динамика Түркияда байқалады (2016 жылы – 28,2%, 

2017 жылы – 27,2%, 2018 жылы – 26,5%), ал нашарлау Исландияда орын алды (2016 жылы-5,3%, 

2018 жылы-6,1%). 15 пен 29 жас аралығындағы NEET жастарының ең көп үлесі Түркия, Италия, 

Колумбия, Греция сияқты елдерге тиесілі (20%-дан астам). Швейцария, Нидерланды Қазақстанмен 

шамамен бір деңгейде тұр.  

1.1.25-сурет. NEET жастарының ҚР (15-28 жас) және ЭЫДҰ елдеріндегі  

(15-29 жас) үлесі, % 

 

Дереккөз: ЭЫДҰ, ҚР ҰЭМ СК 

Ескерту: ЭЫДҰ елдерінің NEET жастары 15-29 жас санатымен келтірілген. Қазақстанның NEET жастары 15-28 

жас санатында 2019 жылғы дерек бойынша ұсынылған. 

Өңірлер бөлінісінде соңғы үш жылда NEET жастар үлесінің оң динамикасын 

Маңғыстау облысы көрсетті және көрсеткішті 7,9%-ға төмендетуге қол жеткізді 
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(2017 жылғы 11,5%-дан 2019 жылы 8%-ға дейін). Үлестің үдемелі төмендеуін көптеген 

өңірлер көрсетіп отыр. Алайда Батыс Қазақстан мен Қостанай облыстарындағы жағдай іс 

жүзінде өзгермеді.  

1.1.26-сурет. Өңірлер тұрғысынан NEET жастары (15-28 жас) үлесінің динамикасы, % 

 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Білім беру саласы қызметкерлерінің орташа айлық атаулы жалақысында өңірлік 

және деңгейлік теңгерімсіздік байқалады. Орта есеппен жоғары оқу орындарының 

оқытушылары арнайы білім беру жүйесінің педагогтерінен 75,2 мың теңге және мектеп 

мұғалімдерінен 50 мың теңгеге көп табыс табады. Алайда, өңірлік аспект бойынша қарайтын 

болсақ, мектеп мұғалімдері еліміздің 6 өңірінің – Қызылорда, Шығыс Қазақстан, Қостанай, 

Қарағанды, Жамбыл облыстары мен Шымкент қаласының жоғары оқу орындарының 

педагогтерін көбірек алады. Бұл, мысалы, Павлодар облысы орта мектебінің мұғалімі Қызылорда 

облысы мен Шымкент қаласының жоғары білім беру жүйесінің педагогтеріне қарағанда 

номиналдық мәнде 1,8 есе көп алады деген сөз. Мемлекет басшысы 2020 жылы Үкімет пен 

мемлекеттік басқару органдарына әлеуметтік сала қызметкерлерінің – дәрігерлер мен 

мұғалімдердің жалақысын біртіндеп арттыруға кірісуді тапсырды.  

Жалақыға қатысты білім деңгейлері арасында өңірлік теңгерімсіздік бар. Мәселен, Нұр-

Сұлтан қаласының педагогтері қызылордалық әріптестерінен 4,7 есе көп, ал Алматы қаласындағы 

ЖОО-ның профессорлық-оқытушылық құрамы Шымкент қаласындағы әріптестерінен 2,2 есе көп 

жалақы алады. Арнайы білім беру жүйесінде де солай: СҚО-дағы мұғалім Павлодар облысындағы 

әріптесінен 85,3 мың теңгеге көп жалақы алады. Орташа білім беруде ішкі деңгейлік теңгерімсіздік 

әлдеқайда аз байқалады, мұнда атаулы көріністегі ең жоғары жалақы арасындағы айырмашылық 

(Павлодар – 163,7 мың. теңге) және ең төменгісі (БҚО – 125,1 мың теңге) 38 мың теңгеден сәл ғана 

асады.
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1.1.27-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жекелеген лауазымдар бойынша бір 
қызметкердің орташа айлық атаулы жалақысы, 2019 ж., мың теңге 

Бастауыш мектеп пен орта білім беру 

жүйесіндегі Педагог 
Арнайы білім беру жүйесіндегі  

педагог 

Жоғары оқу орнындағы  

педагог 

   
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

1.2. Жаһандық әлемдегі Қазақстанның білім саласы 

Білім берудің трендтері 

Әлемде болып жатқан өзгерістердің қарқынды дамуы көптеген салаларда, соның 

ішінде білім беруде жаңа тәсілдерді әзірлеу қажеттілігін көрсетті. 4-ші өнеркәсіптік 

революцияның технологиялық өзгерістері жағдайында адам дамуындағы теңсіздік ХХІ ғасырда 

жаңа формаларға ие болады. Бұл жағдайда теңсіздік өмір бойы жинақтала беруі мүмкін. Осы 

тенденцияларды ескере отырып, білім берудегі әлемдік трендтерді бақылау әлемдік білім беруді 

дамыту векторын анықтауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар білім беру осы тенденцияларға 

әсер ету құралы ретінде қабылдануы керек.11 

Мұғалімдердің рөлін қайта қарау және олардың кәсіби өсуіне қолдау көрсету 

Білім алушылардың жетістіктері мұғалімдердің кәсіби дайындығына, олардың 

мотивациясы мен өзін-өзі қабылдауына тікелей байланысты. Еуропалық Одақ (ЕО) 

елдері кадр тапшылығы проблемаларына тап болып отыр. TALIS-2018-ге қатысқан 23 елде 

келесі онжылдықта кадрлардың қартаюына байланысты оқытушылар құрамының үштен бірін 

жаңартуы керек болады. Сауалнама мәліметтері сонымен қатар ер адамдарды оқытуға тартудың 

белгілі бір проблемасы бар екенін анықтады. Бұл әсіресе бастауыш және мектепке дейінгі білімге 

қатысты, онда әйел мұғалімдердің үлесі тиісінше 85%-ға және 96%-ға жетеді. Сондықтан 

мамандықтың мәртебесі мен тартымдылығын арттыру, сондай-ақ еңбек жағдайларын жақсарту 

бойынша қадамдар жасалуда.12 Білім алушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін білім 

беру саласындағы соңғы жетістіктерді ескере отырып, педагогикалық дағдыларды үздіксіз 

дамытуға ерекше көңіл бөлінеді. Бұл әсіресе пандемиядан туындаған әлемдік жағдайға 

байланысты. «WISE жаһандық білім беру барометрі 2019» сауалнамасына сәйкес, жастардың 

 
11 Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, https://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm 
12 Education and Training Monitor 2019, European Commission, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-

docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf  
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пікірінше, мұғалімдерде болуы тиіс ең жақсы 3 дағды: 1) өз пәнін түсіндіру және таныстыра алу 

(59%) 2) өз пәні бойынша терең білімнің болуы (57%) 3) тыңдай білу (52%).13 

Өмір бойы оқу 

COVID-2019 пандемиясының қазіргі жағдайы бүкіл әлемде үздіксіз білім беруді 

қарқынды дамытудың катализаторы болды. Үкімет өмір бойы оқу идеясын алға 

жылжытуда маңызды рөл атқарады. Бұл саладағы ұлттық саясаттың тиімділігі оның 

министрліктер арасындағы көлденең және тігінен келісілуіне байланысты.14 Базалық 

дағдыларды дамыту – дағдыларды қалыптастырудың және болашақта кәсіби дағдыларды 

игерудің сәтті циклінің кепілі. Жоғары сапалы мектепке дейінгі білім беру оқудың жоғары 

нәтижелерімен және кейінгі жастағы әлеуметтік ұтқырлықтың жоғарылауымен байланысты 

болады. Сондықтан бүкіл әлемде сапаны жақсарту және қолжетімділікті кеңейту мақсатында 

ерте оқытуға инвестициялар құю тенденциясы байқалады.15  

Болашақ дағдыларын дамыту 

Дүниежүзілік экономикалық форумның «Жұмыс орындарының болашағы» 

баяндамасына сәйкес, бес жылдан кейін жұмыс істеу үшін қажетті дағдылардың үштен 

бірінен астамы өзгереді. Процестерді автоматтандыру және жасанды интеллектті енгізу 

адамдардың өмірін жеңілдетеді, бірақ сонымен бірге жұмыс орындарын қысқартады. Еңбек 

нарығында бәсекеге қабілетті болу тек жаңа дағдыларды жаңарту және игеру есебінен ғана мүмкін 

болады. Баяндамада болашақта жұмыс істеуге қажетті 10 дағды берілген. Бұл шығармашылық, 

эмоционалды интеллект, аналитикалық (сыни) ойлау, белсенді оқыту, ойлау және шешім қабылдау 

қабілеті, тұлғааралық қарым-қатынас дағдылары, көшбасшылық дағдылар, әртүрлілік және мәдени 

интеллект, технологиялық дағдылар және өзгерістерді қабылдау мүмкіндігі.16 

БҰҰДБ-ның «Болашақ білім: болжамды есеп 2019» баяндамасына сәйкес, кодтау 

және бағдарламалау сияқты цифрлы дағдылардың маңызы артады және сұранысқа 

ие болады. Компаниялар өздері жинаған деректерді пайдалануға тырысады. Еңбек нарығында 

машиналық оқыту және жасанды интеллект бойынша мамандар, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді әзірлеушілер мен мамандар, үлкен мәліметтер бойынша мамандар, ақпараттық қауіпсіздік 

талдаушылары сұранысқа ие болады. Икемді немесе аралық дағдылар маңызды бола түсуде.17 

ЕО-ға мүше 31 елде жүргізілген «WISE жаһандық білім беру барометрі 2019» зерттеуіне сәйкес, 

жастардың 21%-ы мектепте кодтау мен бағдарламалауды оқиды.  

«H-тәрізді» дағдылар тұжырымдамасының пайда болуы бұл қажеттілікті 

қанағаттандырады. H-тәрізді дағдылар – бұл бір саладағы техникалық және цифрлы білімнің 

әртүрлі салаларда қолдануға болатын көптеген дағдыларымен үйлесуі. Бұл модель 

шығармашылық, эмоционалды интеллект, проблемаларды кешенді шешу, шығармашылық 

қабілеттер, адамдарды басқару, басқалармен үйлестіру, танымдық икемділік және келіссөздер 

сияқты дағдыларды қамтиды. H-тәрізді модель адамды барлық қызмет түрлерінің ортасында 

ұстауға бағытталған. Жаңа дағдыларды игере отырып, адам үздіксіз оқу процесіне белсенді 

қатысады. Бұл күш-жігердің түпкі мақсаты – қазіргі уақытта барлық салаларға әсер ететін 

біліктіліктің үнемі өсіп келе жатқан алшақтығын жеңу.18  

 
13 WISE Global Education Barometer: Youth Perceptions on their Education and the Future in 2020, https://www.wise-qatar.org/wise-global-
education-barometer-2020/ 
14 Trends Shaping Education 2019, OECD Publishing, https://www.oecd.org/education/trends-shaping-education-22187049.htm 
15 Education and Training Monitor 2019, European Commission, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-
docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf 

16 https://www.forbes.com/sites/bernardmarr/2019/04/29/the-10-vital-skills-you-will-need-for-the-future-of-work/#27370fd83f5b 
17 The Future of Knowledge: A Foresight Report 2019, 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Sustainable_development/the-future-of-knowledge--a-foresight-report-

2019.html 
18 The Future of Knowledge: A Foresight Report 2019, 

https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Sustainable_development/the-future-of-knowledge--a-foresight-report-

2019.html 
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Еурокомиссияның «Білім беру мен оқытудағы шолушы» есебіне сәйкес, адамның 

өмірлік мүмкіндіктерін қолдайтын, сондай-ақ еңбек нарығына және мансаптық өсу 

перспективаларына көшуді жеңілдететін бірқатар негізгі құзыреттер (немесе білім, дағдылар 

мен қатынастардың үйлесімі) бар. Мысалы, кәсіпкерлік білім беруге қатысу кейінгі жаста 

кәсіпкерлік қызметке тарту ықтималдығын орта есеппен 35%-ға арттырады.19 

БҰҰДБ-ның 2019 жылғы Адам дамуы туралы есебінде ең қажетті 5 негізгі әлеуметтік 

және эмоционалды құзыреттілік ретінде мыналар анықталған: өзін-өзі тану, өзін-өзі 

ұйымдастыру, әлеуметтік хабардар болу, қарым-қатынас дағдылары және жауапты шешім 

қабылдау. Бұл құзыреттер өзара байланысты, синергетикалық және балалар мен ересектердің 

өсуі мен дамуының ажырамас бөлігі болып табылады. Негізгі оқу бағдарламаларында әлеуметтік 

және эмоционалды құзыреттілектерді оқытатын оқу материалдарының базасын қосу және 

нығайту Еуропа елдерінде, әсіресе қауіпті топтағы балалар үшін өте тиімді болды.20 

Жергілікті мемлекеттік органдар, сала көшбасшылары мен білім беру мекемелері 

арасындағы тығыз ынтымақтастық мақсатында тұрақты инновациялық оқу 

бағдарламаларын қамтамасыз ету үшін Learning Factories 4.0 тұжырымдамасы 

ұсынылды. Тұжырымдаманы Баден-Вюртемберг (Германия) мемлекеті іске қосты. Оқу 

фабрикалары – бұл кәсіби оқу орындарында жүзеге асырылатын, мемлекет қолдауына  

ие зертханалар, олар келесі екі мақсатты көздейді: (1) нақты тәжірибе алу үшін мүмкіндік беру 

арқылы студенттер мен қызметкерлерді оқыту; және (2) жаңа технологиялар мен тәсілдерді 

көрсету мен тестілеу үшін зерттеу фабрикасы ретінде әрекет ету. Олар адамның бүкіл 

мансабында техникалық, цифрлы және трансверсальды дағдыларды қамтамасыз ететін жаңа 

білім беру модельдеріне шабыт береді.21 

Болашақтың мамандықтары 

Халықаралық зерттеулер процестерді автоматтандыру, цифрландыру, жасанды 

интеллект пен блокчейн технологияларын дамыту, сондай-ақ басқа да жаһандық 

тенденциялар күнделікті кәсіптердің жойылуына әкеледі. Олар, сонымен қатар, жаңа 

дағдылардың пайда болуына және жаңа дағдыларға деген қажеттіліктің өсуіне ықпал етеді. 

АҚШ-тың еңбек статистикасы бюросының мәліметі бойынша, 2016-2026 жылдар аралығында 

елдегі 808 мамандықтың 17%-ы барлық қызметкерлерінің бестен бір бөлігінен қызметкерлерді 

тартқаннан гөрі жоғалтады деп болжауда.22 Күнделікті әдетке айналған және «кодификацияға» 

жататын операцияларды орындайтын жұмысшылар ең қиын жағдайда. Мұндай көптеген 

мысалдар келтіруге болады. Роботтардың үштен екісінен астамы автомобиль, электр және 

электронды өнеркәсіпте, сондай-ақ металлургия мен машина жасауда қолданылады. 

Автоматтандыру қызмет көрсету саласындағы кейбір жұмыс орындарына да әсер етуі мүмкін. 

Мысалы, Жинақ банкінің заң қызметінде «заңгер роботтар» 3 000 қызметкерді алмастырды. 2021 

жылға қарай есепке алу-операциялық бөлімшелер қызметкерлерінің саны 2011 жылғы 59 000-

нан 1 000 адамға дейін қысқарады. Ant Financial қытайлық қаржы-технологиялық компаниясы 

мыңдаған несие беру мамандары мен заңгерлерді жалдаудың орнына несие шарттарын бағалау 

үшін «көлемді деректерді» пайдаланады.23 Алдағы 10-15 жылда еңбек нарықтары жоғары 

деңгейдегі технология мамандарына, «икемді» дағдылары бар қызметкерлерге (soft skills) 

көбірек мұқтаж болады. 

 
19 Education and Training Monitor 2019, European Commission, https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-
docs/volume-1-2019-education-and-training-monitor.pdf  
20 Доклад о человеческом развитии 2019, Резюме, http://hdr.undp.org/sites/default/files/hdr_2019_overview_-_russian.pdf 
21 The Future of Knowledge: A Foresight Report 2019, 
https://www.arabstates.undp.org/content/rbas/en/home/library/Sustainable_development/the-future-of-knowledge--a-foresight-report-
2019.html 
22 CNBC (2019), Here are the 15 jobs disappearing the fastest in the US, https://www.cnbc.com/2019/04/26/the-15-us-jobs-disappearing-the-

fastest.html 
23 A World Bank Group Flagship Report (2019), World Development Report 2019: The Changing Nature of Work 
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Жаңа технологияларды енгізу процесінде күнделікті кәсіптердің кейбір 

қызметкерлері жұмыс орындарынан ығыстырылатын болады. Бірақ автоматтандыру 

мен цифрландыру жаңа мамандықтар мен жұмыс орындарын ашады. Дүниежүзілік 

экономикалық форум (ДЭФ) 7 негізгі перспективалы кәсіби кластерді анықтады. «Болашақтың 

жұмыс орындары: жаңа экономикадағы мүмкіндіктерді картографиялау» есебіне сәйкес, бұл 

кластерлерге: мәліметтермен жұмыс және жасанды интеллект; күтім экономикасы; жасыл 

экономика; инженерия және бұлттық есептеулер; адамдар мен мәдениет; өнімді әзірлеу, 

сонымен қатар сату, маркетинг және контент жатады. ДЭФ есебінде әр кластердің 

мамандықтары және жұмыс істеу үшін қажетті 10 дағдысы анықталған. Бұл мамандықтар алдағы 

үш жылда жалпы 6,1 миллион жаңа жұмыс орнын беруі керек.24 Сонымен бірге сандық құрамда 

кәсіптер көлемі бұрынғы деңгейде сақталады немесе айтарлықтай төмендемейді деп айтуға 

негіз бар. ДЭФ 93 жаңа мамандық пен 70 дағдының тізімін жасады. Сондықтан қызметкерлерге 

жаңа мамандықтарды игеруге мүмкіндік беретін дағдылар мен жағдайлар маңызды болады 

(1.2.1-кесте). Жеті кластердің әрқайсысына ДЭФ қажетті 10 дағдыны анықтады (1.2.2-кесте). 

1.2.1-кесте. Жоғалып бара жатқан және перспективалық  

мамандықтардың салыстырмалы кестесі 

Жоғалып бара жатқан мамандықтар Перспективалық кластерлер мен мамандықтар 

1. Туристік агенттер 

2. Кассирлер 

3. Кітапханашылар 

4. Пошта курьерлері 

5. Банк операторлары 

6. Тоқыма саласының 
қызметкерлері 

7. Баспа қызметкерлері 

8. Спорттық арбитрлер 

9. Ұшқыштар 

10. Такси жүргізушісі 

11. Ағаш кесушілер 

12. Телемаркет қызметкерлері 

13. Балықшылар 

14. Болат қорытушылар, құюшылар 

15. Машинистер 

16. Телефоншылар (байланыс 
қызметкерлері) 

17. Шахта операторлары 

18. Электровоз жүргізушілері 

«Мәліметтермен жұмыс және жасанды интеллект» кластері: 

- 10 мамандық (мәліметтер инженері, деректер талдаушы, әзірлеуші 

бизнес-талдаушылар, деректер жөніндегі кеңесші, ЖИ бойынша 

маман, және т.б.) 

«Қызмет ету экономикасы» кластері: 

- 13 мамандық (санитарлар, еңбек және денсаулық қауіпсіздігіне 

жауапты техник мамандар, ЕДШ жаттықтырушылары, денсаулық 

сақтау саласының қызметкерлері, ветеринариялық көмекшілері, 

гигиенашылар және т.б.) 

«Жасыл экономика» кластері: 

- 14 мамандық (отын элементтері жөніндегі инженер, тұрақты даму 

бойынша маман, қайта өңделген шикізат жинаушы және т.б.) 

«Инженерия және бұлттық есептеулер» кластері: 

- 14 мамандық (технологиялық талдаушы, БҚ әзірлеушілер және т.б.) 

«Адамдар және мәдениет» кластері: 

- 5 мамандық (АТ рекруттері, дарындыларды іздеу бойынша маман, 

бизнестегі серіктес, кадрлар бойынша маман) 

«Өнім әзірлеу» кластері: 

- 9 мамандық (өнім талдаушысы, сапаны қамтамасыз ету инженері, 

өнім иелері, скрам-шеберлер және т.б.) 

«Сату, маркетинг және контент» кластері: 

- 28 мамандық (сату бойынша маман, контент маманы, серіктестік 

бойынша маман, шығармашылық копирайтер және т.б.) 

Дереккөз: ДЭФ, АҚШ еңбек статистикасы бюросы 

1.2.2-кесте. Перспективалық кластерлер мен дағдылар 

Кластерлер Дағдылар 

1 
Деректермен жұмыс және 
жасанды интеллект 

Деректерді сақтау дағдыларын игеру, әзірлеу дағдылары, жасанды 

интеллект, бағдарламалық жасақтама жасаудың өмірлік циклын білу, 

менеджмент бойынша кеңес беру дағдылары, веб-әзірлеу, цифрлық 

сауаттылық, есептеу, компьютерлік желілерді білу. 

2 Қызмет ету экономикасы  

Респираторлық терапия дағдысы, науқастарды күту дағдылары, 

процедуралық дағдылары, рецепт дайындау дағдылары, сәулелік 

өңдеу дағдылары, дозиметрия, модельдеу дағдылары, өмірлік маңызды 

функциялар өлшеу дағдылары, жүрек өмірін озық қолдау дағдылары, 

радиологиядағы дағдылар. 

 
24 WEF (2020), Jobs of Tomorrow: Mapping Opportunity in the New Economy 
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3 Жасыл экономика 

Цифрлық маркетинг дағдысы, жел турбиналары, қайталама шикізат 

жинау дағдылары, әлеуметтік желілерді, құрал-жабдықтарды, күн 

қондырғыларын пайдалана білу, денсаулық және қауіпсіздік 

стандарттарын білу, электр сызбасын, email маркетинг, Microsoft Power 

BI білу. 

4 
Инженерия және бұлттық 
есептеулер 

Басқару консалтингісінің дағдылары, веб-әзірлеу, цифрлық 

сауаттылық, есептеу, деректерді сақтау, компьютерлік желілерді білу 

дағдылары, бағдарламалық қамтамасыз етудің өмірлік циклын әзірлеу 

дағдылары, оқыту және қызметкерлерді дамыту, бизнесті басқару 

дағдылары. 

5 Адамдар және мәдениет 
Персоналды жалдау дағдысы, адами ресурстарды, персоналды, бизнес, 

жобалар, артықшылықтарды басқару дағдылары, көшбасшылық, 

цифрлық сауаттылық, тілдерді білуі. 

6 Өнімді әзірлеу 

БҚЕ тестілеу дағдылары, көшбасшылық, цифрлық сауаттылық, БҚЕ 

әзірлеудің өмірлік циклін білу, деректерді сақтау, әзірлеу дағдылары, 

бизнесті басқару, жобаларды басқару, веб-әзірлеулер, өндірістік 

операциялар жүргізу. 

7 Сату, маркетинг және контент 
Көшбасшылық, цифрлық сауаттылық, бизнесті басқару дағдылары, 

цифрлық маркетингті білу, жарнама, өнімдер маркетингін білу, 

әлеуметтік медианы, фото, графикалық дизайнды білу. 

Дереккөз: ДЭФ 

Жұмыс пен дағдыларға әсер ететін драйверлер арасында цифрландыру, 

автоматтандыру және робототехника бар. Еуропалық Одақтың Білім қоры «ЕБҚ-ның 

серіктес елдеріндегі болашақ кәсіптер мен дағдылар туралы» есепте жұмыс пен 

дағдылар мәдениетіндегі өзгерістер адамдарға және олардың мінез-құлқына 

қатысты өзгерістерді қажет ететіндігін айтады.25 Техникалық прогрестің салдары жоғары 

технологиялық салаларда жұмыс орындарын тікелей құру болып табылады. Технологиялар 

сонымен қатар Интернет арқылы немесе «еркін табыс экономикасы» аясында жұмыс істеуге 

мүмкіндік беретін жұмыс орындарын құруды жеңілдетеді.  

Дүниежүзілік банк еңбек нарығында маңызды болып келе жатқан дағдылардың 

3 түрін атады. Дүниежүзілік банктің «2019 жылғы әлемдік даму туралы есеп: Еңбек сипатын 

өзгерту» баяндамасында үш дағды анықталған: дамыған когнитивтік дағдылар, мысалы, 

проблемаларды кешенді шешу, әлеуметтік-мінез-құлық дағдылары, мысалы, командада жұмыс 

істеу және бейімделу қабілетін анықтайтын дағдылар жиынтығы, мысалы, логикалық ойлау және 

өз күшіне деген сенімділік. Бұл дағдыларды дамыту адам капиталының берік негіздерін және 

өмір бойы оқытуды қажет етеді. Осылайша, ерте балалық шақта құрылған адами капиталдың 

негіздері өте маңызды болуда. 

Қазақстанда экономиканың 9 басым бағыты негізінде Жаңа мамандықтар мен 

құзыреттердің атласы құрылуда. Бұл алдағы 10-15 жылға арналған перспективалы салалар 

мен кәсіптердің болжамды картасы. Онда мамандықтардың 3 санаты туралы ақпарат болады: 

жаңа, өзгеретін және жойылып бара жатқан. Атлас тау-кен металлургия кешені, мұнай-газ 

саласы, ауыл шаруашылығы, көлік және логистика, машина жасау, АКТ, энергетика, туризм 

және құрылыс салаларын қамтиды. BTS Digital білім беру бағдарламалары компаниясы сәтті 

жұмысқа орналасу үшін қандай дағдылар сұраныста болатынын анықтап, ата-аналарға, 

оқушыларға болашақ мамандықты таңдауға көмектесетін атлас әзірлейді. Сондай-ақ, Атлас 

еңбек нарығына қандай мамандарды дайындау керектігін және жұмыс берушілердің кімдерге 

сұранысы жоғары болатынын көрсетеді. Атластың нәтижелері бойынша қажетті дағдыларды 

дамытқысы келетін мектеп оқушылары мен мамандарын кәсіби бағдарлау үшін EduNavigator.kz 

сервисі құрылады.26 Атлас әдіснамасы 2014 жылы Халықаралық еңбек ұйымы, Стратегиялық 

бастамалар агенттігі және Сколково Мәскеу басқару мектебі әзірлеген технологиялық форсайт 

(Skills Technology Foresight) негізінде құрылған.

 
25 European Training Foundation (2019), The Future of Work and Skills in ETF Partner Countries  
26 BTS Education, https://bts-education.kz/ 
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Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі / ДЭФ 

ЖБИ-2019 рейтингінде Қазақстан төрт позицияға көтеріліп, 55-орынға ие болды 

(2018 ж. – 59-орын). ЖБИ-2019 рейтингінде «Институттар», «Инфрақұрылым», «АКТ-ны 

енгізу», «Макроэкономикалық тұрақтылық», «Денсаулық сақтау», «Дағдылар», «Тауарлар 

нарығы», «Еңбек нарығы», «Қаржы жүйесі», «Нарық көлемі», «Бизнестің динамикалығы» және 

«Инновациялық әлеует» сияқты 12 фактордың 103 көрсеткіші бойынша барлығы 141 ел (2018 ж. 

– 140, 2017 ж. – 137) сараланды. ТМД елдері арасында Қазақстан Ресей Федерациясынан кейін 

2-орында (43-орын). Қазақстанның бәсекелестік артықшылықтары «Еңбек нарығы» 25-орын (+5 

позиция) және «Бизнестің динамикалығы» – 35-орын (+2 позиция) болып табылады. 2018 

жылмен салыстырғанда ең көп төмендеу «Инновациялық әлеует» факторы бойынша 8 орынға, 

87-орыннан 95-орынға төмендеген. 

ДЭФ сарапшылары «Инновациялық әлеует» факторы 141 елдің ішіндегі 77 елде 

ЖБИ-дың 12 факторының ішінде ең аз дамыған факторы екендігін атап өтті. Тек төрт 

экономика ғана инновациялық мүмкіндіктер деңгейі бойынша 80–нен астам балл жинады-

Германия, АҚШ, Швейцария және Тайвань (Қытай) – және тек төрттен бір бөлігі ғана 50 баллдан 

жоғары жинады. Бүкіл әлемде медианалық балл бар болғаны 38 баллды құрайды. 

Инновациялық экожүйені құрайтын күрделілік пен көптеген факторларды ескерсек, бұл 

нәтижелер таңқаларлық емес. Білім берудің БЖИ-ға қосқан үлесі «Дағдылар» факторымен 

анықталады, ол 9 көрсеткіштен тұрады: 3 статистикалық және 6 сауалнамалық. 

ЖБИ-дағы білім үлесі «Дағдылар» факторымен анықталады, ол 9 көрсеткіштен 

тұрады: 3 статистикалық және 6 сауалнамалық. «Дағдылар» факторы бойынша 

Қазақстан 57-позицияны сақтап қалды. Позициялардың жақсаруы «Кәсіптік-техникалық білім 

беру сапасы» (+2), «Халық арасында цифрлық технологиялармен жұмыс істеу дағдылары» (+4), 

«Білікті қызметкерлерді табу жеңілдігі» (+6) сияқты үш сауалнамалық индикатор және «Білім 

берудің күтілетін ұзақтығы» (+6) статистикалық индикаторы бойынша болды. Сонымен қатар 

үш статистикалық индикатордың екеуі «Білім берудің орташа ұзақтығы» (-4), «Бастауыш білім 

берудегі оқушылар мен мұғалімдердің арақатынасы» (-1) және үш сауалнамалық индикатор – 

«Персоналдың біліктілік деңгейі» (-1), «Түлектердің дағдылары» (-2), «Оқытудағы сыни ойлау» 

(-3) позициялары төмендеді (1.2.3-кесте). Бұл ретте, Қазақстан үш индикатордың мәнін 

арттырып, ал біреуі бойынша 2018 жылдың деңгейінде сақтағанына қарамастан, рейтингте олар 

бойынша позиция төмендеді. Бұл Қазақстанның басқа елдермен салыстырғанда мәндердің өсуі 

кезінде де халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті емес екенін көрсетеді.  

1.2.3-кесте. «Дағдылар» факторы бойынша Қазақстанның ЖБИ-дағы  

позициясының динамикасы 

Индикаторлар 
2017 2018 2019 

 Көшбасшы 
Мәні Орны Мәні Орны Мәні Орны 

Ағымды жұмыс 62,1  51  Швейцария 

1 Білім берудің орташа ұзақтығы 73,3 39 73,3 40 73,3 = 44  Стат. Германия 

Ағымдағы жұмыс күшінің 
дағдылары 

    50,8  74  Швейцария 

2 Персоналдың біліктілік деңгейі 48,4 68 46,4 76 48,3  77  Сауалнама Швейцария 

3 
Кәсіптік-техникалық білім беру 
сапасы 

42,7 103 45,8 92 46,8  90  
Сауалнама 

Швейцария 

4 Бітірушілердің дағдылары 45,9 86 45,4 93 46,1  95  Сауалнама Швейцария 

5 
Халық арасында цифрлық 
технологиялармен жұмыс істеу 
дағдылары 

59,9 43 60,8 47 61,5  43  
Сауалнама 

Финляндия 

6 
Білікті қызметкерлерді табу 
жеңілдігі 

50,4 71 48,3 87 51,1  82 
Сауалнама 

АҚШ 

Болашақ жұмыс күші 72,9  59  Дания 

7 Күтілетін білім беру ұзақтығы 83,3 53 83,5 53 84,8  47  Стат. 11 ел 
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Болашақ жұмыс күшінің дағдылары 61,0  62  Дания 

8  Оқытудағы сыни ойлау 43,9 46 45,3 45 46.2  48  Сауалнама Финляндия 

9 
Бастауыш білім берудегі оқушы 
мен мұғалімнің арақатынасы  

84,5 50 78,6 73 75,9  74  Стат. 5 ел 

Ескерту: мәндер 0-ден 100-ге дейінгі шкала бойынша келтірілген, ол оңтайлы жағдайды білдіреді. Күтілетін оқу 

ұзақтығы- оқу ұзақтығының жалпы саны (бастауыштан жоғары білімге дейін)мектеп жасындағы бала білім алтын 

оқу жылдарының жалпы саны. Оқу жылдарының орташа саны-бұл 25 жастан асқан адамдар алған білім 

жылдарының орташа саны. 

Дереккөз: ДЭФ  

Үш көрсеткіш статистикалық мәліметтерге негізделген. «Оқудың орташа ұзақтығы» 

индикаторының мәні 2018 жылдың деңгейінде қалды және орта есеппен 11,8 жылға сәйкес 

келеді. Германия білім берудің орташа ұзақтығы бойынша көшбасшы болып табылады, мұнда 

25 және одан жоғары жастағы адамдар алған білімнің орташа саны 14,1 жылды құрайды 

Қазақстандағы «білім берудің күтілетін ұзақтығы» екінші статистикалық индикаторының мәні 

өсті және орта есеппен алғанда 15,3 жылға тең. Мысалы, Австралияда бұл 22,1 жыл. 

«Бастауыш білім беру жүйесінде оқушылар мен мұғалімдердің арақатынасы» 

үшінші статистикалық көрсеткішінің мәні 2017 жылдан бастап төмендеуде. Бұл 

көрсеткішті өңірлік деңгейде зерттеп, оқушылардың мұғалімдерге қатынасын төмендету туралы 

шешімдер қабылдау қажет. 2019-2020 оқу жылында Қазақстанда орта есеппен бір мұғалімге  

16 оқушыдан келеді. Алты өңірде бұл коэффициент республикалық орташа деңгейден жоғары. 

Бастауыш сынып оқушыларының бір мұғалімге шаққандағы көпшілігі елорда мен Алматы 

қалаларында (1.2.4-кесте). ЭЫДҰ-ның «Білім беруге көзқарас 2019» шолуына сәйкес ЭЫДҰ 

елдерінде бұл көрсеткіш 1:13-ке тең.27 

1.2.4-кесте. Бастауыш сыныптардағы оқушы мен мұғалім арақатынасы, 2019 ж. 

Өңір 
Барлық мектептердегі  

1-4-сынып контингенті 

Бастауыш сынып 

мұғалімдері 

Оқушылар мен 

мұғалімдердің 

арақатынасы 

ҚР 1 512 816 94 395 1:16 

Ақмола 59 302 4 372 1:14 

Ақтөбе 69 856 4 484 1:16 

Алматы 189 908 11 914 1:16 

Атырау 62 130 3 120 1:20 

БҚО 48 564 3 586 1:14 

Жамбыл 103 493 7 026 1:15 

Қарағанды 91 078 5 250 1:17 

Қостанай 49 840 3 659 1:14 

Қызылорда 75 461 5 988 1:13 

Маңғыстау 71 727 4 056 1:18 

Павлодар 51 707 3 429 1:15 

СҚО 31 799 2 918 1:11 

Түркістан 209 388 14 556 1:14 

ШҚО 82 855 5 882 1:14 

Нұр-Сұлтан қ. 88 572 3 281 1:27 

Алматы қ. 129 417 6 011 1:22 

Шымкент қ. 97 719 4 863 1:20 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Болашақ жұмыс күші дағдыларының көрсеткіштерін жақсарту үшін бірінші кезекте 

ҚР алты өңірі (Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалалары, Атырау, Маңғыстау және 

Қарағанды облыстары) үшін бастауыш сынып мұғалімдерін даярлау қажет. 

 
27 OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en 
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Республикалық маңызы бар қалаларда халықтың өсуін және қалалық агломерацияларды 

дамытудағы трендті назарға ала отырып, осы мәселені елемеу елдің үш ірі қаласында «оқушы–

мұғалім» арақатынасының одан әрі ұлғаюына әкелуі мүмкін. 

ЖБИ сауалнамалық көрсеткіштерін жақсарту үшін нақты жүйелік шаралар қажет. 

«Кәсіптік-техникалық білім беру сапасы» бойынша ТжКБ білім беру саясатын, оның ішінде 

дуальды оқытуды әзірлеуге жұмыс берушілерді белсенді тарту үшін ынталандыру шараларын 

қабылдау; кәсіптік стандарттарға және бітірушілерді тәуелсіз сертификаттау жүйесіне сәйкес 

білім беру бағдарламаларының мазмұнын жаңарту; атаулы көмек көрсету, тәуекел аймағында 

орналасқан өңірлер мен колледждерді айқындау үшін ТжКБ сапасын бағалау критерийлерінің 

жүйесін әзірлеу қажет.  

«Түлектердің дағдылары». Колледждер мен жоғары оқу орындарының түлектерін (Graduate 

Tracer Studies) жүйелі негізде қадағалау тетігін енгізу. Бұл шара ЖОО және ТжКБ-ның еңбек 

нарығының қажеттіліктеріне сәйкестігі туралы объективті және өзекті деректер алуға, білім беру 

қызметін уақтылы түзетуге, түлектермен және жұмыс берушілермен байланысты күшейтуге 

мүмкіндік береді. Жоғары білім берудегі өндірістік практиканың саны мен мерзімін ұлғайту. Білім 

беру бағдарламаларының барлық деңгейлері бойынша білім беру траекториясы бойында 

жинақталатын негізгі өтпелі құзыреттіліктерді анықтау үшін дағдылардағы сабақтастықтың 

сәйкестігіне талдау жүргізу.  

«Оқытудағы сыни ойлау». Soft-skills (көшбасшылық, креативтілік, эмоционалды интеллект, 

аналитикалық (сыни) ойлау, шешім қабылдау, коммуникативтік дағдылар) және hard skills 

(кәсіби білім мен дағдылар) дамыту бөлігінде мұғалімдердің біліктілігін арттыру 

бағдарламаларын қайта қарау. Оқыту әдістемесінің үздік тәжірибелері бойынша тәжірибе 

алмасу үшін мұғалімдер арасында мектептер кластерлері мен желілер құруды ынталандыру. 

«Халық арасында цифрлық технологиялармен жұмыс істеу дағдылары». Біліктілікті 

арттыру курстарының жаңартылған бағдарламалары арқылы мұғалімдердің цифрлық 

құзыреттілігін дамыту үшін жағдай жасау. Күш-жігерді білім беру ұйымдарының цифрлық 

экожүйесін жақсартуға бағыттау (8 Мбит/с жоғары жылдамдықты интернетпен қамтамасыз ету, 

қазіргі заманғы компьютерлермен және оқыту жабдықтарымен жабдықтау). Білім беру 

бағдарламаларын кодтау, компьютерлік ойлау, ақпараттық сауаттылыққа назар аудара отырып 

қайта қарау. Жоғары оқу орындарында IT-кадрларды мақсатты даярлауды қамтамасыз ету. 

Адам дамуының индексі / БҰҰДБ 

Адам дамуының индексі-бұл адам дамуының үш негізгі өлшеміндегі жетістіктердің 

орташа мөлшерін өлшейтін аралас индекс: денсаулық және ұзақ өмір сүру, білім және 

лайықты өмір сүру деңгейі (1.2.1-сурет).28 БҰҰДБ-ның 2019 жылғы «Табыс деңгейі мен бүгінгі 

күннің орташа көрсеткіштерінен тыс: ХХІ ғасырдағы адам дамуындағы теңсіздік» деп аталатын 

Адам дамуы туралы негізгі баяндамасында экономикалық өсу шегінен тыс прогресті өлшеудің 

жаңа тәсілдерін ұсынады. Баяндамада Еуропа мен Орталық Азиядағы орташа табыс деңгейі бар 

елдер, Қазақстанды қоса алғанда, орта таптың қысқаруы, жұмыспен қамтудағы жүйесіздік пен 

тұрақсыздықтың жоғары деңгейі, әлеуметтік қорғаудағы олқылықтар, білікті және жас 

қызметкерлердің эмиграциясы және заң алдындағы теңсіздікті қабылдау сияқты қазіргі 

теңсіздікпен шиеленіскен өзекті проблемаларға тап болатыны атап өтілген. Есепке сәйкес, 

өңірде бұрынғыға қарағанда өмір сүру деңгейі жоғары. Осыған қарамастан, климаттың өзгеруін 

және өндірістік бұзылуларды тоқтатпасақ, олар өз кезегінде теңсіздікті азайту үшін күш-жігерді 

бәсеңдетуі мүмкін.29 2018 жылы АДИ-дің жаһандық мәні 0,731 болды, бұл 2017 жылғы мәннен 

жоғары (0,728). 1990 жылдан бастап АДИ-дің орташа жылдық өсімі 0,72%-ды құрады.30 

 
28 UNDP (2019), Human Development Report 2019  
29 ПРООН Қазақстан, https://www.kz.undp.org/content/kazakhstan/kk/home.html 
30 UNDP (2019), Human Development Report 2019 
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1.2.1-сурет. Адами даму индексінің типологиясы 

Адами 
дамудың 
индексі 
(АДИ) 

 БАҒЫТТАР 
Ұзақ және 

салауатты өмір 
Білім 

Лайықты өмір 
сүру деңгейі 

 

 ИНДИКАТОРЛАР 
Туған кездегі 

күтілетін өмір сүру 
ұзақтығы 

Күтілетін білім 
беру ұзақтығы  

Білім берудің 
орташа 

ұзақтығы 

Жан басына 
шаққандағы 

ЖҰД 
(ОПҚ, $) 

 

 
 
 

   

  
БАҒЫТТЫҢ  
ИНДЕКСІ 

Күтілетін өмір сүру 
ұзақтығының 

индексі 
Білім индексі ЖҰД индексі 

     
 
 

 

    Адами даму индексі   

Дереккөз: Human Development Indices and Indicators-тен бейімделген: 2018 Statistical Update, UNDP, 2018. 

БҰҰДБ сондай-ақ елдерді адам дамуының 4 деңгейі бойынша жіктейді: өте жоғары 

(0,800 балл және одан жоғары), жоғары (0,700 – 0,799 балл), орташа (0,550-0,699) және төмен 

(0,550-ден төмен). 2018 жылғы индексте 189 мемлекет ұсынылған, олардың 62-сі Адам 

дамуының өте жоғары деңгейі санатына (0,892), 54 ел – «Адам дамуының жоғары деңгейі» 

санатына (0,750), 37 ел – «Адам дамуының орташа деңгейі» санатына (0,634) және «Адам 

дамуының төмен деңгейі» санатына 36 ел кіреді (0,507). 2017 жылмен салыстырғанда Қазақстан 

8 позицияға көтеріліп, 2018 жылы 50-орынға тұрақтады. Қазақстан АДИ деңгейі өте жоғары 

елдер тобына кіреді.  

АДИ білімінің екі көрсеткіші бойынша Қазақстан әлемнің жетекші 45 елінің қатарына 

кіреді. Қазақстанда білім берудің күтілетін ұзақтығы 15,3 жылды құрады, бұл рейтингтегі 

45-ші позицияға сәйкес келеді. Осы көрсеткіш бойынша көшбасшы ел Австралия болды 

(22,1 жыл). Оңтүстік Суданда ең төменгі көрсеткіші (5 жыл). Көшбасшы ел мен Қазақстан 

арасындағы айырмашылық 6,8 жылға тең. «Оқытудың орташа ұзақтығы» көрсеткіші 

бойынша Қазақстан 189 елдің ішінде 36-орында (11,8 жас). Білімнің орташа ұзақтығы 

бойынша көшбасшы Германия болды (14,1 жыл). Буркино-Фасо ең соңғы орында (1,6 жыл). 

Көшбасшы ел мен Қазақстан арасындағы айырмашылық 2,3 жылға тең (1.2.5-кесте). 

1.2.5-кесте. АДИ-да білім көрсеткіштері бойынша Қазақстанның нәтижелері 

Индикаторлар 

Қазақстан Көшбасшы 

2017 2018 2018 

Мәні  

(жыл) 
Орны 

Мәні 

(жыл) 
Орны Ел 

Мәні 

(жыл) 

Күтілетін оқыту ұзақтығы  15,1 49 15,3  45  Австралия 22,1 

Орташа оқыту ұзақтығы  11,8 36 11,8 = 36 = Германия 14,1 

Дереккөз: UNDP (2019), Human Development Report 2019 

Әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингі / IMD 

2019 жылы әлемдік бәсекеге қабілеттілік рейтингінде Қазақстан 34-орынға (+4) ие 

болды. Жалпы, рейтингте салыстырмалы халықаралық статистикалық деректері бар және 

деректерді жинауға ықпал еткен және деректердің сенімділігі мен дәлдігін қамтамасыз ететін 

IMD-нің жергілікті әріптес институттармен ынтымақтастық орнатқан 63 ел дәрежеленді. 2018 
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жылмен салыстырғанда Қазақстан 38-ші орыннан 4 пунктке көтерілді. 2017 жылы Қазақстан  

32-ші орында орналасты. Рейтинг бәсекеге қабілеттіліктің төрт ірі факторынан тұрады: 

«Экономикалық қызмет» (45-орын), «Үкіметтің тиімділігі» (21-орын), «Бизнестің тиімділігі» (29-

орын) және «Инфрақұрылым» (43-орын). Соңғы фактор 5 субфактордан тұрады, олардың бірі – 

«Білім беру». Алғашқы үш көрсеткіш бойынша Қазақстан өсімді көрсете алды. «Инфрақұрылым» 

факторы бойынша 1 тармаққа төмендеу орын алды. 

IMD-2019 рейтингісінің нәтижелеріне сәйкес, Қазақстанда «Білім» субфакторы 

бойынша позицияның 29-шы орыннан 26-шы орынға 3 тармаққа жақсарғаны 

байқалады. 2017 жылдан бастап Қазақстанның позициясы 12 тармаққа өсті.31 Жалпы 

рейтингтің көшбасшылары: Сингапур, Гонконг, АҚШ, Швейцария және БАӘ. Көшбасшылардың 

бестігінде «жаңа мемлекет» – БАӘ пайда болды, олар Нидерландыдан озып, оларды 6-шы 

орынға ауыстырды. 

Дарындыларға арналған халықаралық тартымдылық  
рейтингі / IMD 

Елдегі мамандардың сапасын бағалау үшін таланттар рейтингі үш негізгі факторды 

қолданады. Бұл өз дарындарын дамытуға инвестициялар, шетелдіктер үшін тартымдылық, 

сондай-ақ мамандарды даярлау деңгейі мен бәсекелестігі. Осы бағыттардың жиынтығы 

бойынша елдер 0-ден 100-ге дейін балл жинайды. Орташа балл елдің рейтингтегі позициясын 

анықтайды. 2019 жылы халықаралық таланттар рейтингінде 63 ел сараланды.32 

2019 жылғы рейтингте Қазақстан позициясын 2 тармаққа жақсартып 38-орынға 

орналасты. 2017 жылы Қазақстан 30-шы орында еді. Өсім екі бағыт бойынша тіркелді: 

«Тартымдылық» – 39-орын (+10 позиция); «Мамандарды даярлау» – 38-орын (+4 позиция). 

«Инвестициялар және даму» бағыты бойынша ел 39-ы орынға дейін (-9 позиция) төмендеді. 

Қазақстанның мықты жақтарының қатарына оқушылар мен педагогтердің арақатынасы (орта 

білім беру) (1-орын), өмір сүру құнының индексі (1-орын), әйелдерді жұмысқа орналастырудың 

жоғары деңгейі (5-орын), персоналды оқыту (7-орын), оқу ұзақтығы (12-орын) жатады. Ең 

нашар жақтары – білімге (60-шы орын) және 1 оқушыға бөлінетін мемлекеттік шығыстар (56-

орын), «кадрлардың қоныс аударуы» (53-орын), атқарушы мамандардың (57-орын) және 

менеджерлердің жалақысы (62-орын). Посткеңестік елдердің ішінде Эстония бәрінен жоғары 

орналасты – 27-орын. Латвия мен Литва сәйкесінше 28-ші және 34-ші орындарды иеленді. 

Украина 44-орында, Ресей 47-орынға түсті. 

Қазақстанның дарындылар рейтингіндегі ұстанымын арттыру үшін білім беруді 

қаржыландыру мәселелеріне ерекше назар аудару қажет. Білім беру жүйесін 

қаржыландыруды кезең-кезеңмен ұлғайту және мектепке дейінгі, орта, техникалық және 

кәсіптік білім беру педагогтерінің еңбекақысын арттыру 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ 

іс-шараларында және ҚР «Педагог мәртебесі туралы» Заңында көрініс тапты. Алайда 

қабылданатын шешімдер үшін жауапкершілігі артатын, тиімді және сындарлы бақылау үшін 

оларды қабылдау рәсімі айқын болатын қаржыландырудың басқару жүйесін құру маңызды.  

Цифрлық ортадағы бәсекеге қабілеттіліктің халықаралық 
рейтингі / IMD 

2019 жылы цифрлық ортадағы бәсекеге қабілеттіліктің халықаралық рейтингінде 

63 ел сараланды. Рейтинг үш факторға топтастырылған 51 көрсеткіш негізінде жасалады: 

«Білім» (қосалқы факторлар: дарын, білім және ғылыми шоғырлану), «Технологиялар» 

(реттеуші орта, капитал, технологиялық орта) және «Болашақ дайындық» (бейімделу 

 
31 IMD (2019). Country Profile: Kazakhstan, https://worldcompetitiveness.imd.org/countryprofile/KZ/wcy 
32 IMD (2019). IMD World Talent Ranking 2019 
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қатынастары, бизнестің икемділігі, АИ-интеграция). 51 көрсеткіштің 20-ы сауалнамалық және 

31-і статистикалық болып табылады.33 

Цифрлық ортадағы бәсекеге қабілеттіліктің халықаралық рейтингінде Қазақстан үш 

позицияға көтеріліп, 35-орынға ие болды (2018 ж. – 38-орын). ТМД елдері арасында 

Қазақстан көшбасшы болып табылады. Сонымен қатар Қазақстан Италия, Түркия, Бразилия, 

Тайланд және Сауд Арабиясы сияқты елдерден алда орналасқан. «Білім» факторы бойынша 

Қазақстан 32-орында (+3 позиция), «Технология» факторы бойынша – 39-орынды және 

«Болашақ дайындық» факторы бойынша – 35-орынды (+5 позиция) сақтап қалды. Білім берудің 

рейтингке қосқан үлесі үш қосалқы фактордан тұратын «Білім» факторымен анықталды.  

«Білім» факторы бойынша Қазақстан 32-і орынға (+3) көтерілді. Позициялардың 

жақсаруы «Дарын» (+5), «Білім» (+5) екі субфакторы бойынша болды. «Ғылыми шоғырлану» 

субфакторы бойынша позициялар өзгерген жоқ, бірақ 2017 жылмен салыстырғанда бір тармаққа 

жақсарды (1.2.6-кесте). Қазақстанның төмен позициялары «Шетелдік студенттердің кетуі»  

(58-орын), «ҒЗТКЖ шығындары» (61-орын) және «Жоғары технологиялық патенттік гранттар» 

(62-орын) сияқты көрсеткіштер бойынша тіркелді. Бәсекелестік артықшылықтар келесі 

көрсеткіштер болып табылады: «Жоғары білім берудегі жетістіктер» (1-орын), «ғылыми 

дәрежесі бар әйелдер саны» (1-орын), «Зерттеуші әйелдер саны» (2-орын) (1.2.7-кесте). 

1.2.6-кесте. «Білім» факторы бойынша Қазақстан позицияларының динамикасы 

Субфакторлар 
2017 2018 2019 

Динамикасы 
Орны Орны Орны 

Дарын 36 44 39 5 

Білім 21 6 1 5 

Ғылыми шоғырлану 56 55 55 = 

Дереккөз: IMD  

1.2.7-кесте. Қазақстанның «Білім» факторы көрсеткіштері  

бойынша позициясы, 2019 ж. 

Көрсеткіштер Орны  Көрсеткіштер Орны 

Дарын 39 
Оқушылар мен педагогтердің арақатынасы 
(жоғары білім) 

25 

PISA-математика 39 Ғылымдағы түлектер  33 

Халықаралық тәжірибе 26 Ғылыми дәрежесі бар әйелдер саны  1 

Білікті шетелдік еңбек ресурстары 23 Ғылыми шоғырлану 55 

Қалалардағы басқару  28 ҒЗТКЖ-ға арналған шығындар 61 

Цифрлық / технологиялық дағдылар 51 
Жан басына шаққанда ғылыми 
қызметкерлердің барлығы 

50 

Шетелдік студенттердің таза ағымы 58 Ғылыми зерттеуші-әйелдер саны  2 

Білім 1 Жарияланымдар бойынша ҒЗТКЖ нәтижелілігі 29 

Персоналды оқыту 7 
Ғылыми және технологиялық жұмыспен 
қамтылуы 

43 

Білім беруге кеткен шығындар  52 Жоғары технологиялық патенттік гранттар 62 

Жоғары білім берудегі жетістіктер 1 Білім берудегі роботтандыру және ҒЗТКЖ - 

Дереккөз: IMD (2019), IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 

Цифрлық ортадағы бәсекеге қабілеттілік рейтингінің «білім» факторы бойынша 

Қазақстанның ұстанымын арттыру үшін «ғылыми шоғырлану» қосалқы 

факторының көрсеткіштерін дамыту қажет. 2025 жылға қарай ҒЗТКЖ-ға жұмсалатын 

шығындарды ЖІӨ-ден 1%-ға дейін ұлғайту -ғылыми зерттеулердің тартымдылығын және 
 

33 IMD (2019), IMD World Digital Competitiveness Ranking 2019 
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олардың нәтижелілігін арттыру жолындағы маңызды қадам. Сонымен қатар ғылымды кеңінен 

насихаттау, жеке инвесторлардың ғылыми әзірлемелерге қызығушылығын арттыру, Бизнестің, 

зерттеушілердің ынтымақтастығы үшін жағдай жасау және инфрақұрылымды (делдалдар, 

коллаборацияға арналған алаңдар, ұжымдық пайдалану зертханалары және т.б.) дамыту қажет. 

Содан кейін ғылыми жарияланымдардың сапасы және ғылыми қызметтің нәтижелері ретінде 

патенттердің саны артады. 

1.2.1-кірістірме. Жаңа ЖИ (жасанды интеллект) мұғалімдерге зияткерлік оқыту 

жүйесін тез дамытуға мүмкіндік береді 

Зияткерлік оқыту жүйелері алгебра немесе грамматика сияқты кейбір пәндерді оқытуда тиімділігін 
дәлелдеді, бірақ бұл онлайн жүйелерді құру қиын және уақытты қажет ететін процесс. Карнеги 

Меллон университетінің зерттеушілері компьютерді оқыту арқылы оқу бағдарламаларын құруға 

болатындығын көрсетті. 

Атап айтқанда, компьютерлік жүйе мәселелерді тек үйретілгендей шешуді ғана емес, сонымен 
қатар осы тақырыптағы барлық басқа мәселелерді шешуге жалпылауды және оны мұғалімнің 

тәсілінен өзгеше тәсілдермен жасауды үйренеді. 

Студент мәселені шешудің бір әдісін біле алады және бұл жеткілікті болады. Бірақ репетиторлық 
жүйе мәселені шешудің барлық жолдарын зерттеуі керек. Мәселелерді шешуді ғана емес, 

мәселелерді шешуді де үйрену керек. 

Бұл мәселе әрдайым ЖИ негізіндегі оқыту жүйелерін ізденушілердің назарында тұрды. Сабақты 

дайындау процесі оқытудың әр сағатына шамамен 200 сағатты құрады. ЖИ үшін барлық 

ережелерді жазу қажет болды. Енді жүйенің өзі осы ережелерді жаза алады.  

Жаңа әдіс мұғалімге 30 минут ішінде 30 минуттық сабақ жасауға мүмкіндік береді. 

Ғалымдардың пікірінше, бұл әдіс зияткерлік мұғалімдердің дамуын тездетіп қана қоймайды, 
сонымен қатар ЖИ бағдарламашыларына емес, мұғалімдерге өздерінің онлайн сабақтарын құруға 

мүмкіндік береді. 

Мұғалімдерге өз жүйелерін құруға мүмкіндік беру оқу процесін тереңірек түсінуге әкелуі мүмкін. 

Машиналық оқыту жүйесі оқушылар сияқты жиі сүрінетінін жерлерде ескере отырып, даму процесі 

мұғалімдерге сарапшылар ретінде өздері мектепте тап болмайтын білім алушы үшін проблемалық 

жерлерді тануға көмектеседі.  

Дереккөз: https://www.sciencedaily.com/releases/2020/04/200430091255.htm 

   

Әлемдегі көптеген техникалық міндеттер автоматтандырылғандықтан және 

Қазақстан цифрлық білім беруді дамытуға ұмтылғандықтан, «икемді» дағдыларды 

игеру ерекше маңызға ие болады. АҚШ колледждері мен жұмыс берушілерінің ұлттық 

қауымдастығы маңызды деп санайтын сегіз құзыреттіліктің ішінде сыни ойлау және мәселелерді 

шешу 2018 жылы 172 жұмыс берушілердің сауалнамасында бірінші орынға ие болды. Google 

жасаушылар 2013 жылы дәл осындай қорытындыға келді. Робототехниканы дамыту жоғары 

білім беру тәсілдерін қайта қарауды талап етеді. Үкімет пен жұмыс берушілер түлектер 

техникалық дағдыларды нығайтып қана қоймай, «икемді»(«soft skills») дағдыларды да біріктіруі 

керек, өйткені оларды автоматтандыру қиын және адамдарға машиналармен бәсекелесуге 

көмектеседі.  

Цифрлық дағдылармен бірге білім алушылардың дамуына қажетті төрт негізгі 

дағды: 

− жаңа идеяларды ойлап табу үшін шығармашылық; 

− шешім табу және әрекет ету үшін мәселелерді шығармашылық тұрғыдан шешу; 

− ақпаратты талдау және пайымдау үшін сыни ойлау; 

− командада жұмыс істеу үшін ынтымақтастық.34 

 
34 The Guardian (2020), Artificial intelligence: why students need to learn digital skills to compete, https://www.theguardian.com/tomorrows-

campus-today/2020/may/21/artificial-intelligence-why-students-need-to-learn-digital-skills-to-compete 
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Жаһандық инновация индексі / INSEAD  

Жаһандық инновация индексі — бұл инновацияның даму деңгейінің көрсеткіші бойынша 

жаһандық зерттеу. INSEAD (Франция) Халықаралық бизнес мектебінің әдістемесі бойынша 

есептеледі. Зерттеу 2007 жылдан бастап INSEAD Халықаралық бизнес мектебінің, Корнель 

университетінің (Cornell University) және Дүниежүзілік зияткерлік меншік ұйымының (World 

Intellectual Property Organization, WIPO) бірлескен жобасы шеңберінде жүргізілді және қазіргі 

уақытта әлемнің әртүрлі елдері бойынша инновациялық даму көрсеткіштерінің неғұрлым толық 

кешенін ұсынды. Жаһандық инновация индексі инновацияның кең көрінісін, оның ішінде саяси 

ортаны, білім беруді, инфрақұрылымды және бизнестің даму деңгейін көрсететін 82 түрлі 

көрсеткіштерден тұрады.  

ЖИИ-2019 рейтингінде Қазақстан 5 позицияға түсіп, 129 елдің ішінде 79-ы орынға 

ие болды. Рейтингте Швейцария, Швеция, АҚШ, Нидерланды және Ұлыбритания көш бастап 

тұр. Білім беру деңгейі мен адами капиталды дамыту көрсеткіштері бойынша еліміз 71-і орыннан 

67-і орынға дейінгі өсті. «Мектептердегі оқушылар мен мұғалімдердің арақатынасы» көрсеткіші 

айтарлықтай жақсарды. Сондай-ақ «Мектеп жылдары» (+1 позиция), «Ғылым және инженерия 

саласындағы түлектер» (+8 позиция) және «Жоғары оқу орындарының QS рейтингі» (+1 

позиция) білім беру көрсеткіштері бойынша өсті. 

1.2.8-кесте. Қазақстанның «Адами капитал және зерттеулер»  
факторы бойынша көрсеткіштері 

«Адами капитал және зерттеулер» факторы 

2018 2019 

Мәні Орны Мәні Орны 

29,1 71 29,8 67 

Білім беру 
(72- орын) 

2.1.1 
Білім беруге кеткен 
шығындар, % ЖІӨ 

3,0 101 2,9 105 

2.1.2 
Мемлекеттік 
қаржыландыру/орта мектеп 
оқушылары, % ЖІӨ 

21,2 49 20,2 49= 

2.1.3 Мектеп жылдары, жыл 15,1 46 15,3 45 

2.1.4 
PISA, оқудағы, 
математикадағы және 
ғылымдағы үлесі 

416,4 53 416,4= 53= 

2.1.5 
Мектептердегі оқушылар мен 
мұғалімдердің арақатынасы 

77,0 110 7,0 2 

Жоғары білім 
 (54-орын) 

2.2.1 Жоғары біліммен қамту, % 49,6 53 53,3 53= 

2.2.2 
Ғылым және инженерия 
саласындағы түлектер, % 

23,3 39 24,8 31 

2.2.3  Кіріс ұтқырлығы, % 2,2 68 2,2= 72  

ҒЗТКЖ 
 (56-орын) 

2.3.1 Зерттеушілер саны 687,6 56 687,6= 59   

2.3.2 
ҒЗТКЖ-ға арналған 
шығындар, % ЖІӨ 

0,1 96 0,1= 97 

2.3.3 
Жаһандық зерттеу 
компаниялары 

0,0 40 0,0= 43 

2.3.4 QS ЖОО рейтингі 35,9 36 31,7 35 

Дереккөз: Cornell University, INSEAD, and WIPO (2019): The Global Innovation Index 2019: Energizing the World 
with Innovation. Ithaca, Fontainebleau, and Geneva  
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2.1. Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 
дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік 
бағдарламасын іске асыру қорытындылары 

2019 жылға арналған Ұлттық баяндаманы шығару Білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-

2019 жж. арналған мемлекеттік бағдарламасын (БҒДМБ) іске асырудың аяқталуымен сәйкес 

келіп отыр. Білім саласында осы жылдары не істелді? БҒДМБ-ны іске асыру білім саласының 

барлық деңгейлерінің дамуына қалай әсер етті? Қандай нәтижелерге қол жеткіздік, тағы не істеу 

керек? Халық үшін БҒДМБ-ны іске асырудың әлеуметтік-экономикалық әсері бар ма? Осы және 

басқа да сұрақтарға Ұлттық баяндаманың осы бөлімі жауап беруге талпыныс жасайды.  

Бұл – арнайы бөлім, оның атауы өзі-ақ айтып тұр. Бөлімде сындарлы тәсілге негізделген БҒДМБ-

ның іске асырылуына талдау жүргізілген. Ұлттық баяндамада алғаш рет білім беру мәселелері 

бойынша білікті маман-сарапшыларға сөз берілген. Сарапшылар қауымдастығының пікірін 

зерттеу үшін электрондық пошта арқылы жіберілген алдын ала дайындалған ашық сұрақтар 

бойынша сырттай сауалнама пайдаланылды. Ашық сұрақтар мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқытудан бастап жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру салаларының қызметіне 

қатысты ерекше мәселелердің тұтас спектрі бойынша толыққанды және мазмұнды жауап алуға, 

сондай-ақ БҒДМБ-ның іске асырылуының тәуелсіз бағасы мен білім саясатын дамыту бойынша 

ұсыныстар алуға мүмкіндік берді. Бұдан басқа бұл бөлімде Ұлттық қоғамдық сенім кеңесі 

мүшелерінің пікірлері, ұсыныстары мен ұсынымдары, білім беру саласындағы зерттеушілердің 

дәлелдері мен фактілері келтірілген. 

Бүгінгі таңда білім беру жүйесі жұртшылықпен диалог үшін ашық екенін айта кету керек. Ол 

үшін әртүрлі формалар қолданылады, олар республикалық ата-аналар жиналысы, қоғамдық 

есеп, қоғамдық тыңдау, онлайн-конференциялар, әлеуметтік желілердегі жұмыс және басқалар. 

Білім беру саласындағы барлық жаңалықтар педагогикалық және ата-аналар қоғамдастығы, 

үкіметтік емес сектор және білім беруге қатысы жоқ адамдардың тікелей қатысуымен өтеді. 

Бүгінде жүйеде не болып жатқанына алаңдамайтын адам жоқ. Барлығы білім берумен 

байланысты. Сондықтан білім беру саясатын әзірлеуге жұртшылықты және барлық мүдделі 

тараптарды тарту өте маңызды. 

Ұлттық баяндамада БҒДМБ-ны іске асыру мәселелерін егжей-тегжейлі көрсетудің себебі – осы 

қоғамдық құжаттың білім саясатын жүйелік деңгейде бағалау құралы болып табылатындығына 

байланысты. ЭЫДҰ-ға сәйкес, «жыл сайынғы Ұлттық баяндаманы жариялау ел Үкіметі үшін 

транспарентті басқару басымдық болып табылатынын куәландырады».35 

2016-2019 жылдарға арналған БҒМБД-ның «Экономиканың орнықты дамуы үшін білім берудің 

және ғылымның бәсекеге қабілеттілігін арттыру, адами капиталды дамыту» басты мақсатына 

қол жеткізу үшін 12 нысаналы индикатор, 71 көрсеткіш және 269 іс-шараны іске асыру 

көзделген.  

2016-2019 жылдар аралығында білім беру саласында оның барлық деңгейлеріне әсер еткен, 

атап айтқанда мектепке дейінгі білімнен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімге дейін, 

сапалы өзгерістер болды. Икемді дағдыларды («soft skills») дамытуды көздейтін барлық 

деңгейдегі білім беру бағдарламалары жаңартылды; білім алушылардың, педагогтер мен білім 

беру ұйымдарының сапасын бағалаудың жаңа жүйесі енгізілді; білім беру парадигмасын жаңарту 

контексінде педагогтер мен басшыларды даярлау бағдарламалары жаңартылды. Жүргізіліп 

жатқан реформалардың негізі тез өзгеретін әлемде қажетті құзыреттерді дамытуға дайын 

тұлғаның жан-жақты дамуы мен өзін-өзі жүзеге асыруы үшін қолайлы жағдайлар жасау міндеті 

болды. 

БҒДМБ-да белгіленген нысаналы индикаторлар мен көрсеткіштерді орындау мектепке дейінгі 

ұйымдар желісін тез ұлғайтуға және мектепке дейінгі жастағы балаларды жалпылама қамтуға 

жақындауға мүмкіндік берді. Бұл өз кезегінде қазақстандық отбасылардың әл-ауқатының 

артуына әсер етті, өйткені, біріншіден, балалар заманауи когнитивтік тұрғыдан дамып, одан әрі 

 
35 ОЭСР (2020, басылымда). Қазақстандағы білім сапасын бағалау саясатына шолу, Париж: Франция.  
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табысты білім беру траекториясы үшін қажет әлеуметтік дағдыларға ие болуда, екіншіден, 

аналар өздерінің еңбек қызметін және кәсіби мансабын жалғастыра алуда. Мектепте алынған 

білім жеке тұлғаның әлеуметтенуін қамтамасыз етеді, балалар мен жасөспірімдерді әлеуметтік 

процестерге қосады, болашақта олардың кәсіби әлеуетін дамыту үшін қажетті дағдылар мен 

құзыреттерді қалыптастырады. Сонымен қатар жаңа білім беру ғимараттарын салу, жекеменшік 

оқу орындарын ашу, әсіресе МЖӘ (мемлекеттік жекешелік әріптестік) тетігінің арқасында жаңа 

жұмыс орындарын құруға, бизнес үшін білім беру саласының тартымдылығын арттыруға, 

мектепке дейінгі ұйымдар мен мектептерде орын тапшылығын қысқартуға мүмкіндік берді.  

БҒДМБ-ны іске асыру барлық деңгейлерде инклюзивті біліммен қамтуды ұлғайту, жастардың кең 

ауқымын, оның ішінде әлеуметтік тұрғыдан осал жастарды оқытуға және еңбек нарығына 

тартуға мүмкіндік берді. «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы аясында жастар алғашқы рет 

жұмысшы мамандығын тегін негізде оқуға мүмкіндік алды. Жобаға қатысушылар мемлекет 

тарапынан ыстық тамақ, шәкіртақы және жол жүру сияқты әлеуметтік қолдаумен қамтамасыз 

етілді. 2019 жылы алғаш рет жұмысшы мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін 

шәкіртақы 30%-ға артты, бұл білім алушылардың әлеуметтік деңгейін қолдауға ықпал етті. ТжКБ 

қолжетімділігін кеңейту бойынша қабылданған шаралар NEET жастарына оң әсер етті. Жыл 

сайын жұмысқа орналасудың оң динамикасы байқалады, 2019 жылы ТжКБ түлектерінің 88%-ы 

жұмысқа орналасты.  

Мемлекет пен бизнес арасындағы өзара тиімді ынтымақтастық дамып келеді. Жекеменшік 

сектор дуальды оқытуды дамытуға, түлектерді тәуелсіз сертификаттауға, кәсіби стандарттарды 

әзірлеуге қатысады. Мемлекеттік-жекешелік әріптестіктің жаңа тәсілдері, атап айтқанда 

жатақханаларды салу және қайта жаңарту, колледждерді ірі кәсіпорындардың сенімді 

басқаруына беру енгізілуде. Бұл ынтымақтастықтың барлық мүдделі тараптар, яғни 

колледждер, жұмыс берушілер және білім алушылар үшін оң әлеуметтік-экономикалық әсері 

бар. Білім алушылар еңбек нарығында сұранысы жоғары дағдыларға ие болады, колледждерге 

бизнес тарапынан қаржылық қолдау көрсетіліп, жұмыс берушілер қосымша қаржылық 

ынталандыру алады. Жалпы, бұл кадрларды даярлау сапасының артуына, сондай-ақ еңбек 

өнімділігінің өсуіне әкеледі. 

Жұмыспен қамтылған халықтың құрылымында 22-28 жастағы азаматтарды жоғары біліммен 

қамтуды ұлғайту мемлекеттің елдің адами капиталына инвестиция салуға ұмтылысын көрсетеді. 

Халықты жоғары біліммен қамту өнімділіктің өсуіне, денсаулықтың жақсаруына, отбасын саналы 

түрде жоспарлауға, қызығушылықтың кеңеюіне, қоғамдағы қылмыс деңгейінің төмендеуіне, 

қайырымдылық пен технологиялық дамуға ашық болуға апарады.36 

QS World University Rankings рейтингінде жоғары оқу орындары санының артуы ұлттық жоғары 

білім беру жүйесінің халықаралық аренадағы бәсекеге қабілеттілігін арттыруға ықпал етті. 

Жоғары оқу орындарының әлемдік рейтингте ілгерілеуі университеттердің шетелдік студенттер 

мен мамандарды тарту, халықаралық зерттеулер жүргізу, үздік жұмыс берушілермен 

ынтымақтық орнату қабілетін көрсетеді. Осы нысаналы көрсеткішті іске асырудың экономикалық 

тиімділігі өз есебінен оқитын шетелдік студенттердің 90%-дан астамынан түскен қаражат болды, 

оның ішіне оқу ақысы, тұру, тамақтану, көлік, ұялы байланыс және т.б. кіреді. 

Жалпы, БҒДМБ-ны іске асыру адамдардың өмір сүру сапасы мен әл-ауқатын арттыру, 

экономикалық өсу мен адами капиталды нығайтуға бағытталған. Сайып келгенде, БҒДМБ-ның 

ұзақ мерзімді нәтижелері бүкіл қоғам үшін оң әлеуметтік-экономикалық әсер етеді.

 
36 Haveman, R. H., & Wolfe, B. L. (1984). Schooling and economic well-being: The role of nonmarket effects. Journal of human Resources. 
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2016-2019 ЖЖ. АРНАЛҒАН БҒДМБ-НЫҢ ӘЛЕУМЕТТІК-ЭКОНОМИКАЛЫҚ ӘСЕРІ 

  ІС-ШАРАЛАР  ӘСЕРІ 

Білім берудің 
қолжетімділігін 
қамтамасыз ету 
 

 • МЖӘ дамуда 
• Санитарлық ережелер мен 

нормалар қайта қаралды 
• Жекеменшік мектептерде 

мемлекеттік тапсырысты 
орналастыру заңмен бекітілді 

• Жан басына шаққандағы 
қаржыландыру нормативіне жеке 
инвесторларға ынталандырушы 
компонент енгізілді 

• Мемлекеттік қызметтер 
автоматтандырылды (балабақшаға 
кезек, мектепке қабылдау, 
жатақханадан орын алу 

• «Ұлттық білім беру деректер 
базасы» жұмыс істеуде 

• Халықтың әлеуметтік осал 
топтарынан шыққан білім 
алушыларға қолдау көрсетілді 
(тегін үйірмелер, секциялар, 
оқулықтар, тамақтану және т.б.) 

• Ауылдық және осал мектептерге 
қолдау көрсетілді (тірек 
мектептер, компьютерлермен 
жабдықтау және т.б.) 

• Инклюзивті білім беру үшін 
кедергісіз қолжетімділік пен 
жағдай қамтамасыз етілді 

• «Баршаға арналған тегін ТжКБ», 
«Серпін» жобасы енгізілді (тегін 
тамақтану, жол жүру, шәкіртақы) 

• Кадрларды, оның ішінде 
магистрлер мен PhD докторларын 
даярлауға гранттар ұлғайтылды 

• QS World University Rankings 
рейтингінде ЖОО саны артты 
Шетелдік студенттердің үлесі 
артты  

• Білім беру ұйымдарында 
(балабақшалар, мектептер, 
колледждер) жан басына 
шаққандағы қаржыландыру 
енгізілуде 
 

 
 

• Бюджет қаражатын үнемдеу 
• Мемлекет пен бизнес арасындағы 

өзара тиімді әріптестікті дамыту 
• Жұмыс орындарын құру 
• Білім саласына бизнесті тарту 
• Рәсімдердің ашықтығы, балабақша, 

мектепті таңдау мүмкіндігі, ата-
аналардың уақытын үнемдеу  

• Мемлекеттік бюджетті жыл сайын 
742 млн теңгеге дейін үнемдеу, 
әкімшілік есептіліктің 3 есе азаюы  

• Сапалы білімге тең қол жеткізу 
• 3-6 жастағы балаларды мектепте 

оқуға дайындау 
• Балаларды ерте әлеуметтендіру 
• Аналарды жұмыспен қамтуды 

арттыру 
• Қалалық және ауылдық білім 

алушылар арасындағы білім 
сапасындағы алшақтықты 
қысқарту (ОЖСБ-2019 
айырмашылығы 11-сыныптарда 
2018 жылға қарағанда 4,5 баллға 
қысқарды) 

• Инклюзивті қоғам құру 
• NEET үлесін 2016 жылғы 9,2%-дан 

2019 жылғы 7,4%-ға дейін 
қысқарту 

• Жастарға арналған әлеуметтік 
лифт  

• Экономиканы жұмысшы 
кадрларымен қамтамасыз ету 

• Студенттердің шет елдерге кетуін 
азайту 

• Жұмысқа орналастыру, табыстың 
өсуі, халықтың әл-ауқатын арттыру 

• Ел экономикасына табыс 
• Әділ, ашық қаржыландыру 
• Сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

төмендету 
Білім беру ұйымдарының 
бәсекелестігі  

Мазмұнды 
жаңарту 
 

 • Мектеп бағдарламалары әмбебап 
құзыреттерді, яғни XXI ғасыр 
дағдыларын (сыни ойлау, 
креативтілік, қарым-қатынас, 
топта жұмыс істеу) дамытуға 
бағытталған 

• Білім беру ұйымдарының 
басшылары үшін менеджмент 
бойынша біліктілікті арттыру 
курстарының барлық 
бағдарламалары жаңартылды 

• 276 модульдік-құзыреттілік 
бағдарламасы әзірленді 

• WorldSkills стандарттары 
енгізілуде 

• Колледждердің 64,7%-ы дуальды 
оқытудың негізгі қағидаттарын 
енгізді 

 • Балалардың мектепалды дайындық 
деңгейі мектептегі оқуды бастау 
үшін сәйкес келеді 

• Тұтынушылардың білім 
қызметтерінің сапасына 
қанағаттанушылығы жоғары 

• Мектеп түлегінің өзгермелі 
әлемдегі өмірге және жұмысқа 
дайындығы, әлемдік білім беру 
кеңістігіндегі бәсекеге қабілеттілігі 

• Халықаралық стандарттар мен 
жұмыс берушілердің талаптарын 
ескере отырып, ТжКБ мен ЖОО-
ның маман даярлау сапасын 
арттыру 

• Кадрларды дайындауда бизнестің 
қызығушылығын арттыру 

• Жұмыс берушілер үшін қосымша 
қаржылық ынталандыру 

•  

Басқару 
 

 • Білім беру ұйымдарын ірі 
кәсіпорындарға сенімгерлік 
басқаруға беру жүзеге асырылуда 

 • Бюджет қаражатын үнемдеу 
• Сұранысқа ие мамандықтар 

бойынша жұмыс берушілердің 
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• Мектеп директорларын 
тағайындаудың жаңа жүйесі 
енгізілді 

• Білім берудің барлық 
деңгейлерінде алқалық басқару 
енгізілді 

• Университеттерге автономия 
беріліп, дербестігі кеңейтілді 

сұраныстарын ескере отырып, 
кадрлар даярлау 

• Мемлекет пен бизнес арасындағы 
өзара тиімді әріптестікті дамыту 

• Кәсіпорындарда еңбек өнімділігін 
арттыру 

• Басқарушы лауазымдағы 
кадрлардың әлеуетін арттыру 

• Бәсекеге қабілеттілік, мамандарды 
сапалы даярлау үшін 
университеттердің жауапкершілігін 
арттыру 

• Басқарудағы ашықтық пен 
жариялылық 
 

Педагог 
мамандығының 
беделін 
арттыру 

 • Педагогикалық қызметкерлердің 
біліктілігін арттыру, оның ішінде 
онлайн және қашықтан оқыту 
курстары арқылы жүзеге 
асырылуда 

• Аттестаттаудың жаңа жүйесі 
құрылды 

• Мұғалімдердің лауазымдық 
жалақысына қосымша ақының 
жаңа кестесі қосылды 

• «Педагог мәртебесі туралы» Заң 
қабылданды (еңбек жағдайларын 
жақсарту, материалдық 
көтермелеу, әлеуметтік 
кепілдіктер) 
 

 • Мамандықтың тартымдылығын 
арттыру, әсіресе дарынды жастар 
арасында 

• Өзіне тән емес функциялардан 
босатылуына байланысты оқыту 
сапасын арттыру 

• Кәсіби дамуға деген ынтаны 
арттыру 

• Қоғамда педагог мамандығын оң 
қабылдау 

• Қоғамның білім сапасына 
қанағаттануын арттыру 

• Педагогтердің табысы мен сатып 
алу қабілетін арттыру 
 

Инфрақұрылым 
және МТБ-ны 
дамыту 

 • Робототехника кабинеттері, STEM-
зертханалар, IT-орталықтар 
құрылды 

• Қауіпсіз орта мен оқыту 
жағдайлары жасалуда 

• «Ауыл – ел бесігі» бағдарламасы 
шеңберінде іс-шараларды іске 
асыру  

• Мектептерді, мектептерге, 
балабақшаларға, интернаттарға, 
жатақханаларға, спортзалдарға 
жалғастыра салынған 
ғимараттарды 
салу/реконструкциялау 

 • Цифрлық экономика үшін 
кадрларды даярлау  

• Балалардың жан-жақты дамуы мен 
өзін-өзі жүзеге асыруы үшін 
қолайлы жағдайлар жасау 

• Орта білім беру жүйесінің сапасын 
арттыру, ШЖМ оқушылары үшін 
оқыту жағдайларын теңестіру 

• МЖӘ-ны дамыту 
• Жұмыс орындарын құру 

 

Рухани-
адамгершілік 
құндылықтарды 
және салауатты 
өмір салты 
мәдениетін 
қалыптастыру 
 

 • «Рухани жаңғыру» бағдарламасы 
аясында жобалар іске асырылуда 

• Салауатты өмір салтын насихаттау 
жүргізілуде 

• Білім алушылар қоғамдық-пайдалы 
қызметке тартылған 

• «Бала қонақтайтын және бала 
қабылдайтын отбасы» отбасылық 
құрылымының жаңа нысандары 
енгізілді 

• Жетім балалардың республикалық 
деректер банкі құрылды 

• Өмірде қиын жағдайға тап болған 
балаларды қолдау орталықтары 
құрылды 

 • Халықтың сауаттылығы мен 
денсаулығын арттыру 

• Балалар, жасөспірімдер және 
жастар арасында суицид 
жағдайларының санын азайту 

• Өмірге төзімділік деңгейін және 
қоршаған әлемге оң көзқарасты 
арттыру 

• Отбасына орналастырылмаған 
жетім балалардың үлесін 
төмендету 

• Балалардың әлеуметтік жетімдігі, 
панасыздығын қысқарту 

• Білімді ұлтты тәрбиелеу 
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясаттағы басымдықтардың бірі – мектепке 
дейінгі тәрбие мен оқыту жүйесін дамыту болып табылады. Мектепке дейінгі білім 
беруді бала өміріндегі сәтті бастама ретінде түсіну Қазақстанға білім беру жүйесін, оның ішінде 
мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамытуға бағытталған бірқатар мемлекеттік бастамаларды 
қабылдап іске асыруға мүмкіндік берді. Осындай бастамалардың бірі – 2016-2019 жылдарға 
арналған БҒДМБ. Мектепке дейінгі сапалы тәрбие мен оқытуға тең қолжеткізуді қамтамасыз ету 
Бағдарламаның негізгі мақсаттарының бірі болып табылады. БҒДМБ-да белгіленген міндеттерді 

шешу мектепке дейінгі білімде қолжетімділік мәселесінен 
сапаға өтуге, қамтудан берекелі өмір сүруге және мектепке 
дейінгі ұйымдарда табысты дамуға көшуге мүмкіндік береді. 
Елбасы Н.Ә. Назарбаев мектепке дейінгі білім беру сапасын 
арттыру қажеттігіне назар аударған: «мектепке дейінгі 
білім беру сапасын түбегейлі арттыру қажет. Ойлау 
негіздері, ақыл-ой мен шығармашылық қабілеттер, жаңа 
дағдылар сонау бала кезден қалыптасады. Бұл салада 
біліктілік талаптарын, оқыту әдісін, тәрбиешілердің және 

балабақшадағы басқа да қызметкерлердің еңбегіне ақы төлеу жүйесін қайта қарау қажет»».37 

Мектепке дейінгі сапалы білімге тең қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында  

1 нысаналы индикатор және 4 негізгі міндет белгіленді. Бұл міндеттер педагогикалық 

кадр, мектепке дейінгі ұйымдар желісі, мектепке дейінгі білім мазмұны, менеджмент және 

мониторинг сияқты мектепке дейінгі білім беруді дамыту салаларын қамтыды (2.1.1-кесте). 

Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің дамуы 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-ны іске 

асырудың әлеуметтік-экономикалық әсеріне айналды, нәтижесінде жаңа жұмыс орындары пайда 

болды, мектеп жасына дейінгі балаларды, оның ішінде ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБҚ) 

бар балаларды қамту артты, аналарды жұмыспен қамту ұлғайды. 

2.1.1-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі МДТО-ның  
нысаналы индикаторы мен міндеттері  

Мақсаты: мектепке дейінгі сапалы тәрбиелеу мен оқытуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету 

Нысаналы индикатор: мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен қамтылған  
3-6 жастағы балалардың үлесі 

Міндеттер 

1-міндет. Мектепке 
дейінгі ұйымдардың 

педагог кадрларының 
сапалық құрамын 

жақсарту және педагог 
кәсібінің беделін арттыру 

2-міндет. 
Демографиялық 
жағдайды ескере 
отырып, мектепке  

дейінгі ұйымдардың 
желісін ұлғайту 

3-міндет. Балаларды 
мектепке сапалы 

дайындауға 
бағдарланған мектепке 
дейінгі тәрбиелеу мен 

оқыту мазмұнын жаңарту 

4-міндет. Мектепке 
дейінгі тәрбиелеу мен 
оқыту менеджментін 

және даму мониторингін 
жетілдіру 

Дереккөз: 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ38  

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ мен оған біріктірілген «Балапан» 

бағдарламасы 3-6 жастағы балаларды МДТО-мен жалпылама қамтуға барынша 

жақындауға ықпал етті. «Мектепке дейінгі тәрбиелеумен және оқытумен қамтылған  

3-6 жастағы балалардың үлесі» – БҒДМБ-ның МДТО саласындағы нысаналы индикаторы. 

Бағдарламаны іске асыру жылдары бірқатар мемлекеттік бастамалардың (балабақшалар салу, 

МДТО-да жекеменшік секторды дамыту, МЖӘ тетігін енгізу, СанЕжН талаптарын жеңілдету және 

т.б.) арқасында мектепке дейінгі біліммен қамтылған осы жас тобындағы балалардың үлесі 2015 

жылдан бастап 16,9%-ға ұлғайып 98,5%-ды құрады (2015 ж. – 81,6%). 100%-дық қамту 

еліміздің 13 өңірінде қамтамасыз етілді: Ақмола, Ақтөбе, Атырау, Жамбыл, Қарағанды, 

Қызылорда, Маңғыстау, Павлодар, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Шығыс Қазақстан, 

 
37 Н.Ә. Назарбаев (2018), 2018 жылғы 5 қазандағы «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» 

Қазақстан халқына жолдауы 
38 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 

бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000460 

«Мектепке дейінгі білім беру 
сапасын түбегейлі жақсарту 
керек» 
 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы  
5 қазандағы «Қазақстандықтардың  

әл-ауқатының өсуі: табыс пен  
тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан 

халқына жолдауынан 
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Қостанай және Түркістан облыстары. Алайда белсенді ішкі көші-қон процестеріне және 

урбанизацияға байланысты Нұр-Сұлтан, Алматы және Шымкент республикалық маңызы бар 

қалаларында, сондай-ақ Алматы облысында 3 жастан 6 жасқа дейінгі балаларды МДТО-мен 

қамту 100%-дан төмен болды.39 

“ 
Мектепке дейінгі ұйымдарды лицензиялаудың уақыты келді, бұл қызмет сапасын 

арттырады. Бұл нарықты қалай да реттеу керек. Білім және ғылым министрлігіне мектепке 

дейінгі білім беру мен мектепалды даярлықтың кешенді жүйесін әзірлеу қажет. Қазір бұл 

мәселе назардан тыс қалуда, ал бұл негізгі және басым сұрақ. 
Саясат Нұрбек, саясаттанушы, BTS Digital білім беру жобаларының  

жетекшісі, Ұлттық қоғамдық сенім кеңесінің мүшесі  
Дереккөз: https://clck.ru/PHVYE (Informburo) 

“ 
БҒДМБ-ның жетістігі 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту болды. 

Болашақта білім сапасын және оқуға мотивациялық жағдай жасауды ескеру қажет.  

Гүлнар Әбішева, «Білім беру сарапшыларының  
қазақ лигасы» ҚБ вице-президенті  

“ 
Бұл білім берудің маңызды жетістігі. Мектепке дейінгі біліммен қамтуды қысқа мерзім ішінде 

98,5%-ға дейін жеткізу – өте үлкен жетістік. Балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту 

мәселесін шешу – әлеуметтік міндет, отбасына көмек екенін ескеру қажет. Қамтылмаған 

топқа кім кіретінін (4,8%) анықтау талдауды қажет етеді. Орындармен қамтамасыз ету 

кезінде ерекше жағдайлары бар отбасылардың (көп балалы, толық емес отбасылардан 

шыққан, мүгедек балалар, мүгедектердің ата-аналары, аз қамтылған, дамуында ерекше 

қажеттіліктері бар отбасылар) қажеттіліктерін қанағаттандыруға күш салу қажет.  

Жазира Нұрмұхаметова, НМОЦ «АСУ» ЖШС директоры,  
білім беру саласындағы сарапшы 

“ 
БҒМБД-ның жетістігі қысқа мерзімде мектепке дейінгі ұйымдар желісін ұлғайту, мектеп 

жасына дейінгі балаларды балабақшалармен қамтамасыз ету болып табылады. Болашақта 

не ескеру керек? Республикалық деңгейде орталықтандырылған арнайы зерттеулер 

жүргізетін «Мектепке дейінгі тәрбие институтын» немесе «Мектепке дейінгі тәрбие 

академиясын» құруды қарастыру қажет деп ойлаймын. Мектепке дейінгі ұйымдарда білім 

беру сапасын арттыру жолдарын жетілдіру, арнайы педагогтерді даярлауды және оларды 

қайта даярлауды бастау қажет. Мектепке дейінгі ұйымдарға арналған мемлекеттік 

стандартты, үлгілік оқу бағдарламасын және оның оқу-әдістемелік кешендерін және 

нұсқауларды мектепте жаңартылған білім беру мазмұнымен біріктіру үшін жаңартылған 

оқу-әдістемелік кешенді қайта қарау қажет. 

Фатима Жұмабекова, п.ғ.к., Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының доценті 

1-міндет «Мектепке дейінгі ұйымдардың педагог кадрларының сапалық құрамын 

жақсарту және педагог кәсібінің беделін арттыру» жалпы мектепке дейінгі білім беру 

сапасын арттыруға бағытталған. Міндетті орындаудың нәтижелілігі «Мектепке дейінгі тәрбие 

мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық-кәсіптік білімі бар мектепке дейінгі 

ұйымдардың педагог кадрларының үлесі» көрсеткішімен өлшенді. Осы міндетті орындау үшін бес 

іс-шара жоспарланған, олардың барлығы орындалды. Мамандық бойынша жоғары, техникалық 

және кәсіптік білімі бар педагогтер саны 50 416 адамды құрайды, яғни мектепке дейінгі 

ұйымдардың тәрбиешілерінің, әдіскерлерінің және меңгерушілерінің жалпы санының 72,89%-ы 

(69 158 адам). 2015 жылдан бастап олардың үлесі іс жүзінде екі есеге артты (2015 жылы – 34,8%). 

Педагог мәртебесін арттыруға бағытталған бірқатар мемлекеттік бастамалар осы міндетке қол 

жеткізуге ықпал етті: педагогтерге, оның ішінде тәрбиешілерге біліктілік санаты үшін 30-дан  

50%-ға дейін қосымша ақы төленетін аттестаттаудың жаңа жүйесі енгізілді, жоғары оқу орындары 

мен колледждерде «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығына гранттар ұлғайтылды. 

Біліктілікті арттыру курстарында жыл сайын МДТО жүйесінің 7 600-ден астам педагог қызметкері 

оқиды. Алайда ҰБДҚ-ға сәйкес, Қазақстанда біліктілік санаты жоқ МДТО педагогтерінің үлкен үлесі 
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сақталуда (еліміздегі педагогикалық кадрлардың жалпы санынан 52,4%-ы).40 Сондай-ақ 

педагогтің жалақысын көтеру бойынша қабылданған шараларға қарамастан, тәрбиешінің 

еңбекақысы басқа кәсіптермен, оның ішінде мұғаліммен салыстырғанда төмен болып отыр, осыған 

байланысты білікті мамандардың кету ықтималдығы артуды. Педагог мәртебесі мен педагогикалық 

кәсіптің беделін арттыру, мұғалімдердің жалақысын көбейту, МДТО саласына жоғары білікті және 

бәсекеге қабілетті мамандарды тарту бойынша бірқатар міндеттер мен сын-тегеуріндерді шешудің 

қисынды және жоспарлы жалғасы – 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ болып табылады.  

2-міндет – «Демографиялық жағдайды ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдардың 

желісін ұлғайту». Бұл мәселені шешу МДТО ұйымдарының қарқынды өсуіне ықпал етті. Осы 

міндетті орындау үшін 5 іс-шара жоспарланды, олардың сәтті жүзеге асырылуының арқасында 

мектепке дейінгі ұйымдар желісі едәуір ұлғайды (16,5%-ға немесе 1 749 бірлікке) және 2019 жылы 

ол 10 583 бірлікті құрады. 1-ші көрсеткіш «Мектепке дейінгі ұйымдардың барлық түрлерінің жалпы 

санынан толық күн болатын мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі» орындалды. Балаларды 

тәрбиелеу және оқыту мақсатында күні бойы қысқа мерзімді болатын шағын орталықтардың саны 

қысқарды, олар негізінен толық күн режимінде жұмысқа қайта қалыптастырылды (2019 ж. – 

37,3%, 2015 ж. – 51,9%). «Ұсынылған орындардың жалпы санынан жекеменшік мектепке дейінгі 

ұйымдардағы орындардың үлесі» 2-ші көрсеткішінің орындалуы мемлекеттің мектепке дейінгі 

тәрбие мен оқыту объектілеріне қойылатын санитарлық қағидалардың талаптарын қайта қарау, 

МЖӘ тетігін енгізу және т.б. түрде жекеменшік секторды қолдаудың арқасында мүмкін болды. 

Бүгінде МДТО жүйесі желіні дамыту мақсатында бизнесті тарту бойынша ең тиімді сала болып 

саналады. 2019 жылы жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі МДТО желісінің жалпы 

санының 40,6%-ын құрады (2019 ж. – 4 299 бірлік, 2015 ж. – 1 775 бірлік) және осылайша еліміздің 

мектепке дейінгі ұйымдарындағы орындардың жалпы санының 42%-ын құрады. Жалпы алғанда, 

жаңа мектепке дейінгі ұйымдардың, оның ішінде жекеменшік ұйымдардың ашылуы халықты жаңа 

жұмыс орындарымен қамтамасыз етуге, сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдар қабырғасында 

бақылау, тәрбиелеу, әлеуметтік және когнитивтік тұрғыдан даму қызметтерін алатын балаларды 

қамтуды ұлғайтуға мүмкіндік берді. Желінің ұлғаюының арқасында, жоғарыда айтылғандай,  

3-6 жастағы балалардың 98,5%-ы (салыстыру үшін: 2015 ж. – 81,6%), 1-6 жастағы балалардың 

78,3%-ы (2015 жылы – 53,8%) мектепке дейінгі біліммен қамтылған. «Ерекше білім беру 

қажеттіліктері бар балаларды тәрбиелеу және оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі 

ұйымдардың үлесі» 3-ші көрсеткішінің орындалуы ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБҚ) бар 

балалардың мектепке дейінгі білімге тең қол жеткізуін қамтамасыз етуге бағытталған. БҒДМБ іске 

асырылған жылдары мұндай мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі 3 есе өсті. Алайда бірқатар 

өңірлер жалпы республикалық мәнге қол жеткізе алмады: Түркістан, Алматы, Қызылорда, Атырау 

облыстары және Шымкент қаласы. Республикада ЕБҚ-сы бар балалар үшін мектепке дейінгі білім 

берудің қолжетімділігін кеңейту жұмысы жалғасуда және 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-

дағы басым бағыттардың бірі ретінде белгіленді. 

“ 
Осы кезеңдегі мектепке дейінгі ұйымдар желісінің кеңеюі – жекеменшік МДҰ-лардың 

ашылуы есебінен болды. Жекеменшік МДҰ-ларда мемлекеттік тапсырыс орналастыра 

бастағандықтан олар біртіндеп ашыла бастады (бастапқыда бұл «Балапан» бағдарламасы 

еді). Осы жылдары реформаны неғұрлым табысты іске асырудың мысалы ретінде БҒМ-нің 

2017 жылғы 27 қарашадағы № 596 және 597 бұйрықтарымен енгізілген мемлекеттік білім 

тапсырысын қаржыландыру тәртібінің өзгеруі, яғни нормативтік жан басына шаққандағы 

қаржыландыруды есептеу формуласын бекіту мен енгізуді атауға болады, бұл жаңа әрі 

неғұрлым үлкен жекеменшік МДҰ-лардың ашылуына және жұмыс істеп тұрғандарының 

қуаттылығының кеңеюіне түрткі болды. Сондықтан 2018 жылғы жаңадан ашылған МДҰ-

лардың өсімі 2017 жылға қарағанда 21,5%-ға жоғары болды (2017 ж. – 418 МДҰ; 2018 ж. 

– 506 МДҰ ашылды). Жекеменшік балабақшалардың инвесторлары бюджет қаражатын 

үнемдеуге, көптеген жаңа жұмыс орындарын ашуға, жас отбасылық жұптарды жұмысқа 

орналастыруға, балаларды мектепке дейінгі біліммен қамтуға алып келді. 

Күләнда Батырбекова, «BilimInvest» білім беру инвесторлары 
 ұлттық қауымдастығының вице-президенті 
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“ 
Жекеменшік секторда мемлекеттік тапсырысты орналастыру жүйесі үлкен танымалдыққа ие 

болды. Бұл мемлекеттік емес секторға халыққа білім беру қызметтерін ұсынуға мүмкіндік 

беретін үлкен ресурс. Алайда жекеменшік секторда қызметтер әрдайым нормативтік 

құжаттардың талаптарына сәйкес келе бермейді. Хабарлама жасау тәртібінен өту рәсімі 

қызметтің барлық параметрлерін айқындайды. Келешек қызмет көрсетушілерге «Рұқсаттар 

және хабарламалар туралы» ҚР Заңының әрбір бабы бойынша хабарлама тәртібін алғанға 

дейін ықтимал мектепке дейінгі ұйымдар барлық талаптарды орындауы үшін түсініктеме беру 

қажет.  

Жазира Нұрмұхаметова, НМОЦ «АСУ» ЖШС директоры,  
білім беру саласындағы сарапшы 

3-міндет – «Балаларды мектепке сапалы дайындауға бағдарланған мектепке дейінгі 

тәрбиелеу мен оқыту мазмұнын жаңарту». Бұл міндет мектепке дейінгі білім мазмұнын 

жаңарту мәселелеріне арналған және бір сапалы көрсеткішпен өлшенеді. Осы міндетті орындау 

үшін 6 іс-шара жоспарланған және олардың барлығы жүзеге асырылды. Мектепке дейінгі білім 

мазмұны үнемі уақтылы жаңартуды талап етеді, өйткені балаларды МДТО-мен даярлау баланың 

одан әрі табысты білім алу траекториясының бастапқы алаңы болып табылады. 2016 жылғы 

қыркүйектен бастап мектепке дейінгі ұйымдар жаңартылған оқу бағдарламалары бойынша 

жұмыс істеп келеді. ҚР БҒМ-і жас ерекшелігін анықтайтын, балаларды ерте дамыту бойынша 

талаптарды, сондай-ақ 3 жасқа дейінгі балалардың әлеуметтік және өзін-өзі оқыту дағдыларын 

қалыптастыруға бағытталған бағдарламаны бекітті. Бағдарлама оқу-тәрбие процесіне 2019 

жылдың қыркүйегінен бастап енгізілді. Сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың үлгілік 

оқу бағдарламасына ЕБҚ-сы бар балаларға арналған арнайы оқу бағдарламаларын енгізу 

бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. 2017 жылдан бастап «Мектепке дейінгі жастағы 

балалардың дағдысы мен машығының даму индикаторларына сәйкес машығы мен дағдысының 

деңгейі жоғары және орта 5-6 жастағы балалардың үлесі» көрсеткіші енгізілді, осылайша 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саясатының бағыты сандық көрсеткіштерге қол жеткізуден 

сапалық көрсеткіштерге ауысты. ҚР БҒМ-і мектеп жасына дейінгі балалардың дамуына 

мониторинг жүргізу үшін автоматтандыру жүйесін енгізу бойынша әдістемелік ұсынымдар 

әзірледі. 2017 жылдың қыркүйегінен бастап осы индикаторлар жүйесі енгізілді. Соңғы 3 жылда 

дағдысы мен машығының жоғары және орташа деңгейі бар 5-6 жастағы балалардың үлесі оң 

динамиканы көрсетіп отыр және көрсеткіш 82,1%-ды құрады (2017 ж. – 60%, 2018 ж. – 74,2%). 

Бұл көрсеткіш мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасын арттыруды барынша қамтамасыз 

ете алу мақсатында мектеп жасына дейінгі балалардың дағдысы мен машығының даму деңгейін 

қадағалаудың ұлттық жүйесі халықаралық және отандық тәжірибені ескере отырып одан әрі 

жетілдірілуі тиіс.41 

“ 
БҒДМБ арқасында айтарлықтай өзгерістер орын алды: мектепке дейінгі білім берудің бірқатар 

нормативтік құжаттары әзірленді; қазақстандық қоғамдағы өзгерістерге дер кезінде жауап 

беретін мектепке дейінгі білім берудің жаңартылған мазмұнына көшу жүзеге асырылды; 

жаңартылған мектепке дейінгі білімнің басым бағыты баланың өзін-өзі бағалауын тану, 

баланы ізгілендіру және әлеуметтендіру, баланың өмірі мен денсаулығын қорғау, оның 

физикалық және психикалық дамуы, салауатты өмір салтының негіздерін қалыптастыру, ата-

аналарды мектепке дейінгі ұйымға қатысуға және басқаруға тарту болып табылады. Айта 

кету керек, бүгінде мектепке дейінгі ұйымдарда балалар контингенті өзгерді, дені сау 

балалармен бірге әртүрлі психо-физиологиялық проблемалары бар балалар да оқиды. 

Мектепке дейінгі білімді дамытуды келесідей шаралардың негізінде кешенді түрде жүзеге 

асыру қажет:  

− балабақшадағы педагогикалық процесті ұйымдастыруға ата-аналарды тарту 
арқылы медицина-психологиялық, педагогикалық және әлеуметтік тәсілдерді 

қолдану, сондай-ақ ата-аналардың баланы тәрбиелеудегі әлеуметтік 

жауапкершілігін арттыру  
− ғылыми-практикалық негізде балалардың адамгершілік-рухани дамуына бағытталған 

оқу-әдістемелік, дидактикалық ресурстарды, психология-педагогикалық 
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инновациялық технологияларды құру, ол үшін осы бағыттағы жобаларды 

қаржыландыру мүмкіндіктерін іздестіру 
− мектепке дейінгі білім берудің этнопсихологиялық бағытын арттыру  

− басшылардың психология-педагогикалық біліктілігін арттырудың ғылыми-

практикалық ұлттық жүйесін әзірлеу. 

Жәмилә Намазбаева, психология ҒЗИ директоры, академик, 
психология ғылымдарының докторы, профессор 

Роза Бекмагамбетова, п.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру  
және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры 

“ 
Әрине, электронды кезек ата-аналарға да, мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына да 

пайдалы болатын оң шешім. Бұл базаны кеңейту, пысықтау, қажетті жалпы мемлекеттік 

порталдармен біріктіру және болашақта мектепке дейінгі ұйымдардың қызметін рейтингтік 

бағалау көзі ретінде пайдалану ұсынылады. 

Күләнда Батырбекова, «BilimInvest» білім беру инвесторлары 
 ұлттық қауымдастығының вице-президенті 

4-міндет мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың менеджменті және даму 

мониторингін жетілдіруге бағытталған. Мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын білім беру 

қызметтерінің сапасы, балаларды күтіп-бағу және тәрбиелеу үшін оңтайлы жағдайлар жасау, 

персоналды басқару және мектепке дейінгі ұйымдардың тиімді қызметінің басқа да өмірлік 

маңызды мәселелері дұрыс менеджмент пен сапалы мониторингке байланысты. Осы міндетті 

орындау үшін 3 іс-шара жоспарланған. Міндетке қол жеткізу төрт көрсеткішпен өлшенді. 

«Мектепке дейінгі ұйымдардың басшыларына арналған менеджмент саласында біліктілікті 

арттыру курстарының жаңартылған білім беру бағдарламаларының үлесі» 1-ші көрсеткішін 

орындау шеңберінде мектепке дейінгі ұйымдардың менеджерлері үшін біліктілікті арттыру 

курстарының білім бағдарламалары толығымен жаңартылды. «Мемлекеттік бала-бақшалар 

басшыларының жалпы санынан менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарынан өткен 

мемлекеттік балабақшалар басшыларының үлесі» деген 3-ші көрсеткіш орындалды. 2018 және 

2019 жылдары жаңартылған бағдарламалар бойынша мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдар 

басшыларының 21,9%-ы (628 адам) және 24,2%-ы (610 адам) оқытылды. «Аттестаттауға 

жататын мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан аттестаттаудан өткен мектепке дейінгі 

ұйымдардың үлесі» 2-ші көрсеткіші мемлекеттік аттестаттаудың алынып тасталуына байланысты 

орындалмады. Сыртқы бақылаудың бұл рәсімі бақылау мен қадағалау функцияларын ауқымды 

ревизиялау аясында алынып тасталды және тоқтатылды. Мектепке дейінгі ұйымдарды дамыту 

мониторингі және көрсетілетін қызметтердің сапасын арттыруға ынталандыру үшін ҰБДҚ 

көрсеткіштерін немесе азаматтардың өтініштерін талдау нәтижелері бойынша тәуекел дәрежесін 

бағалау негізінде жүргізілетін профилактикалық бақылаудың жаңа моделі енгізілді. Бүгінгі таңда 

мектеп жасына дейінгі балалардың әл-ауқатының индексін арттыру мен мектепке дейінгі 

ұйымдарда тәрбие мен оқыту сапасын арттыру мақсатында мектеп жасына дейінгі тәрбие мен 

оқыту жүйесінде реттеушілік ықпал ету мен реттеудің қосымша құралдарын енгізу маңызды.  

4-ші көрсеткіш – «Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік көрсетілетін қызметтермен 

қамтылған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі». Бағдарламаны іске асыру кезеңінде мектепке 

дейінгі ұйымдарды Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтермен қамту 

жұмыстары жүргізілді. Бірқатар нормативтік құқықтық құжаттарға өзгерістер енгізілді 

(«Мектепке дейінгі балалар ұйымдарына жіберу үшін мектепке дейінгі жастағы балаларды 

кезекке қою» мемлекеттік көрсетілетін қызмет стандарты; «Мектепке дейінгі балалар 

ұйымдарына кезектілікті қалыптастыру мен оның қызметін және жолдамаларды беру процесін 

автоматтандыру жөніндегі әдістемелік ұсынымдар»). Балалар контингентінің қайталануын 

болдырмау мақсатында ҰБДҚ функциясы жетілдірілді. Автоматтандыру адами факторды 

толығымен жояды және автоматтандырылған кезектілікті қалыптастыру, жолдама беру және 

электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік тапсырысты орналастыру процесін басқаруды 

қамтамасыз етеді. Автоматтандырылған қызметпен республиканың барлық өңірлеріндегі 

мектепке дейінгі ұйымдар қамтылған.  
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“ 
Электрондық кезек мектепке дейінгі білімге қол жеткізу кедергілерін азайтуға септігін 

тигізеді. Дегенмен 2019 жылғы «Nur Otan» партиясының стратегиялық бастамалар 

институтының сауалнамасына сәйкес, ата-аналардың 56%-дан астамы баланы балабақшаға 

орналастыруда әлі де проблемалар бар екенін көрсетті. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
БҒДМБ арқасында желіні дамыту сәтті түрде жүзеге асырылуда. Мектепке дейінгі білімге 

қолжетімділіктің кеңеюі қоғамға, оның ішінде жақындарыма, туыстарыма, таныстарыма 

және маған әсер етті. Менің отбасым, көптеген әріптестерім сияқты, электронды кезек 

арқылы үйдің жанындағы балабақшаға оңай жолдама алды. Мұнда бағдарламаның, оның 

ішінде электронды кезектің де жетістігі айқын. Алайда бірқатар проблемаларды атап өткен 

жөн. Мысалы, мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың аурушаңдығы. Қазір жекеменшік 

сектор белсенді дамуда, бірақ олар мемлекеттік балабақшаларға қарағанда ашық емес, 

оларда балаларды күтіп-бағу ата-ана үшін әрдайым ашық бола бермейді. Режимдік сәттерді 

сақтау бойынша сұрақтар бар. 

Елдос Нұрланов, Білім және ғылым, балалардың құқықтарын  
қорғау мәселелері бойынша қоғамдық кеңес мүшесі 

“ 
Егер объективті болсақ, МЖӘ жобаларының өсуі есебінен мектепке дейінгі ұйымдар 

желісінің артуы мен мектепке дейінгі біліммен қамтудың динамикасы көңіл қуантады. 

Алайда соңғы оқиғалар – СOVID-19 пандемиясы кезіндегі карантин режимі – елдің мектепке 

дейінгі білім берудегі МЖӘ жобаларының тұрақтылығына қатты әсер етті. Іс жүзінде 4,5 

мыңға жуық жекеменшік балабақшалар мен шағын орталықтар жабылу алдында тұр. Бүгінгі 

және болашақ әлемнің шындығын ескере отырып, ДСҰ-ның COVID-19 салдарларының кейінгі 

жылдарға теріс әсері туралы болжамы келесіні қажет етеді: 

1) осындай пандемиялардың немесе басқа да төтенше жағдайлардың қайталануына 

икемді және сергек әрекет ететін МЖӘ моделін жетілдіру; 
2) бағдарламалық құжаттар мен осыған ұқсас есептер мен зерттеулерде МДҰ 

педагогтерінің біліктілігін арттыру, педагогикалық білімнің сапасы мен өзектілігі, 
ата-аналармен жұмыс тиімділігі, әртүрлі топтардың (аз қамтылған, мүмкіндігі 

шектеулі балалар, инклюзия, ана тілі, 3 жасқа дейінгі балалар және т.б.) мектепке 

дейінгі білім қызметтерімен субъективті қанағаттануы сияқты индикаторларға 
көбірек көңіл бөлу; 

3) мектепке дейінгі білімнің жаһандық бәсекеге қабілеттілігін бағалау және ең жақсы 
мысалдарды зерттеу үшін Ерте білім беру мен балалардың әл-ауқаты жөніндегі 

халықаралық зерттеуге қатысу. 
 

Гаухар Саймасаева, «Алматыкітап баспасы» баспасының президенті 

“ 
Автоматтандырылған жүйе өте ыңғайлы, ол мектепке дейінгі білімге қол жеткізу 

кедергілерін азайтады. Бұл жүйенің артықшылығы келесіде: үйде отырып ата-аналар өз 

кезегін қадағалап отырады, кезек келгенде телефонға хабарлама келеді, кейде 

балабақшаға орынды алдын ала алуға болады, тіпті кезек келмесе де, сіз ата-аналарға 

ыңғайлы кез келген балабақшадан орын таңдай аласыз, балабақшаға орын алғаннан кейін 

жүйе қажетті құжаттардың тізімін береді, бұл үшін балабақшаға барудың қажеті жоқ. Бірақ 

автоматтандырылған жүйеде артықшылықтармен қатар кемшіліктер де бар: көбінесе 

балабақшаға орын берген күні жүйе қатып істемей қалады; жүйе ата-аналардың 

реакциясының жылдамдығы негізінде жұмыс істейді; ақпараттық жүйелерді білмейтін ата-

аналар үшін қиын болып табылады. 

Жәмилә Намазбаева, психология ҒЗИ директоры, академик, 
психология ғылымдарының докторы, профессор 

Роза Бекмагамбетова, п.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру  
және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры 

Мектепке дейінгі білімге қатысты 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-ның орындалуын 

қорытындылау осы бағдарламаның сәттілігін көрсетті. Тек 1 көрсеткішті санамағанда 

барлық көрсеткіштер мен іс-шаралар толығымен орындалды. Орындалмаған көрсеткіштің 

жүзеге аспауы білім беру ұйымдарын аттестаттау рәсімінің алынып тасталуына байланысты. 

БҒДМБ-ның нысаналы индикаторына қол жеткізу мақсатында Қазақстан 3-6 жастағы балаларды 
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жалпылама қамтуға барынша жақындады (98,5%). Мектепке дейінгі білім беруге қолжетімділікті 

кеңейту мектепке дейінгі ұйымдардың, оның ішінде жекеменшік сектордағы ұйымдардың 

қарқынды өсуінің (Ұлттық қор (ҰҚ), республикалық және жергілікті бюджет (РБ және ЖБ) 

есебінен балабақшалар салу, мектепке дейінгі жекеменшік ұйымдарын ашу, МЖӘ тетігін енгізу, 

СанЕжН талаптарын жеңілдету және т.б. арқылы), сондай-ақ мектепке дейінгі ұйымдарға 

кезекке қою және жолдама беру процесін автоматтандырудың арқасында мүмкін болды. Осында 

сандық көрсеткіштерге сәтті қол жеткізу мектепке дейінгі білім беру сапасына назар аударуды 

және оның мазмұнын жаңартуды талап етеді. 3 жасқа дейінгі балаларда әлеуметтік және өз 

бетімен оқу дағдыларын қалыптастыруға бағытталған жаңартылған оқу бағдарламалары 

енгізілді, мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға міндетті стандарты мен 

бағдарламасы бекітілді. Айта кету керек, білім беру сапасының педагогтерді даярлау деңгейіне 

тәуелділігін ескере отырып, бейіндік білімі бар мұғалімдердің үлесін арттыру тетіктері құрылды, 

соның арқасында соңғы екі жылда олардың саны екі есе өсті. Алайда біліктілік санаты жоқ МДТО 

педагогтерінің жоғары пайызы әлі де сақталып отыр, бұл мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

жүйесінің кадрлық әлеуетін арттыру мәселесінің өзектілігін көрсетеді. Сондай-ақ МТБ-ны 

жақсарту, баланың игілікті және қауіпсіз өмір сүруі үшін қажетті жағдайлар жасау, оның 

танымдық және әлеуметтік дамуы, сондай-ақ болашақ бастауыш мектепке ауыртпалықсыз 

көшуге дайындықтан өту өзекті болып табылады. Мектепке дейінгі білім беру сапасын 

арттырудың пәрменді тетігі – білім берудің ваучерлік жүйесін енгізу, бір балаға арналған құн 

нормативін ұлғайту және мектепке дейінгі ұйымдарды лицензиялауды кезең-кезеңімен енгізу 

болуы мүмкін.
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Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

Қазіргі заманғы мектеп білімінің сапасы – елдің адами әлеуетін дамытудың кепілі, 
оның болашағының индикаторы. Осыған байланысты 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да 
орта білім беру саласының басты мақсаты – «сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді, 
балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды қамтамасыз ету және зияткер, дене 
бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру» деп белгіленді. Бұл 
мақсатқа қол жеткізу үшін 3 нысаналы индикатор, 6 негізгі міндет анықталды (2.1.2-кесте).  

2.1.2-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі орта білімнің нысаналы 
индикаторлары мен міндеттері 

Мақсаты: сапалы орта білім беруге тең қол жеткізуді, балалардың құқықтары мен заңды мүдделерін қорғауды 
қамтамасыз ету және зияткер, дене бітімі және рухани жағынан дамыған, табысты азаматты қалыптастыру 

Нысаналы индикаторлар 

1-индикатор. НЗМ тәжірибесі 
бойынша жаңартылған білім беру 
мазмұнына өткен мектептердің 

үлесі 

2-индикатор. қазақстандық 
оқушылардың халықаралық 

зерттеулердегі ЭЫДҰ  
мойындаған нәтижелері 

3-индикатор. балалардың жалпы 
санындағы өмірлік қиын жағдайда 

жүрген балалардың үлесі 

Міндеттер 

1-міндет. 
Педагогтер 

кәсібінің 
беделін 
және 

олардың 
сапалық 
құрамын 
арттыру 

2-міндет. Орта  
білім берудің 

инфрақұрылымдық 
дамуын  

қамтамасыз ету 

3-міндет. 
Орта білім 

берудің 
мазмұнын 
жаңарту 

4-міндет. Мектеп 
оқушыларының 

бойында «Рухани 
жаңғыру» қоғамдық 
сананы жаңғырту 

шеңберінде рухани-
адамгершілік 

құндылықтарын 
және салауатты 

өмір салты 
мәдениетін 

қалыптастыру 

5-міндет. Орта 
білім беру 

менеджментін 
және даму 

мониторингін 
жетілдіру 

6-міндет. 
Өмірлік қиын 

жағдайда 
жүрген балалар 

үшін арнайы 
әлеуметтік 
қызметтер 
көрсетудің 

қолжетімділігін 
қамтамасыз ету 

Дереккөз: 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ42  

Мемлекет басшысының тапсырмалары аясында белгіленген негізгі міндеттердің 
өзектілігі жоғары болып табылады. Атап айтқанда, ҚР Президенті Қ.К. Тоқаевтың 
«Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен өркендеуінің негізі» атты 
Қазақстан халқына Жолдауында білім беру сапасын арттыру «әлеуметтік жаңғырудың жаңа 
кезеңі» төртінші басымдығының бірінші бағыты болып айқындалған. Жолдауда қалалық және 
ауылдық мектептер арасындағы орта білім сапасындағы алшақтықты қысқарту; өңірлерде білім 
беруді басқарудың қолданыстағы жүйесінің тиімділігін арттыру жөніндегі шаралар айқындалған. 

1-міндет. «Педагогтер кәсібінің беделін және олардың сапалық құрамын арттыру». 
Осы міндеттің 3 көрсеткіші және 13 іс-шарасы жоспарлы түрде 4 жылдық кезеңде орындалды.  

1) 2015 жылғы мәліметке қарағанда 2019 жылы педагогикалық қызметкерлердің жалпы 
санынан жоғары және бірінші санатты педагог қызметкерлердің үлесі (49,8%) 5,1%-ға 
артып, 55%-ды құрады. Бұл көрсеткіштің өсуіне 2018 жылдың сәуірінен бастап енгізілген 
аттестаттаудың жаңа жүйесі де ықпал етті. Жаңа форматтағы мұғалімдерді аттестаттау 
Ұлттық біліктілік тестілеуін және қызметтің қорытындыларын кешенді талдамалық 
жинақтауды қамтиды. 2019 жылғы қарашадан бастап тестілеу электрондық форматта 
өткізіледі, ол мұғалімге онлайн тіркелу арқылы тест өту күнін өз бетінше таңдауға және 
оны сәтті тапсырғаннан кейін аттестаттауға (санат алуға) өтініш беруге мүмкіндік береді. 
Біліктілік санатын беру (растау) қорытындысы бойынша мұғалімдер жалақыға үстемеақы 
алады: педагог-шебер – 50%, педагог-зерттеуші – 40%, педагог-сарапшы – 35%, 
педагог-модератор – лауазымдық жалақыдан 30%. 2018 жылдан бастап жаңа жүйе 
бойынша аттестаттаудан өткен 156 мыңнан астам мұғалім осындай мүмкіндікке ие болды. 

2) 2015 жылғы мәліметке қарағанда 2019 жылы педагог қызметкерлердің жалпы санындағы 
жас педагогтердің үлесі (2,7%) 0,9%-ға өсті. Мұғалімдер құрамына жас кадрлардың келуі 

 
42 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000460 
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біртіндеп артып келеді. 2019 жылы педагогикалық кадрларды 9 634 жас маман 
толықтырды. Жаңадан келген жас мұғалімдердің ең көп үлесі Маңғыстау (5,8%), 
Павлодар (5,1%) облыстарында және Алматы қаласында (4,8%) тіркелді. Дегенмен 
мектептерде мамандарға деген қажеттілік әлі де сақталуда. Төменде тәуелсіз 
сарапшылардың білікті кадрлардың келуін тежейтін факторлар мен елдің педагогикалық 
әлеуетін дамыту саласындағы проблемаларды шұғыл түрде шешу жөнінде қандай 
шаралар қабылдау қажеттігі туралы пікірлері келтірілген.  

3) Жаңартылған білім мазмұны бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өткен орта білім 
беру ұйымдарының мұғалімдерінің үлесі 2019 жылы БҒДМБ-ның 25,2%-дық жоспарға 
бағыттала отырып 28,8%-ды құрады. Педагогтер білім беру бағдарламасын жаңарту 
және критериалды бағалау жүйесін енгізу шеңберінде мақсатты түрде оқытудан өтеді. 
2016 жылдан бастап барлығы 317,3 мың мұғалім «Өрлеу «БАҰО» АҚ және «НЗМ» ДББҰ 
ПШО базасында жаңартылған оқу бағдарламасы бойынша курстардан өтіп, лауазымдық 
жалақысына 30% қосымша ақы алады. Тез өзгеретін технологиялар мен инновациялар, 
білім беру парадигмасының өзгеруі мұғалімдерден педагогикалық шеберлікті үнемі 
жетілдіруді талап етеді. Осыған байланысты кәсіптік даму бағдарламаларына қажеттілік 
өзекті болып отыр. Осы бағыт бойынша жұмыс жалғасатын болады. TALIS-2018 
нәтижелері қазақстандық мұғалімдердің жаңартылған оқу бағдарламалары мен 
оқулықтарының мазмұны (37%), критериалды бағалау (31%), АКТ-ны оқытуда қолдану 
(30%) бойынша оқыту курстарынан өтудің «жоғары қажеттілігін» көрсетті.43 2020-2025 

жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде педагог кадрлардың біліктілігін арттыру жүйесін 
жетілдіру жөніндегі шаралар айқындалды, атап айтқанда педагогке жан басына 
шаққандағы норматив негізінде қаржыландырылатын ұйымды, оқытудың мазмұны мен 
мерзімдерін таңдау мүмкіндігін беретін ваучерлік-модульдік тәсіл зерделеніп, сынақтан 
өткізілетін болады. 

“ 
Аттестаттау ережелеріне енгізілген түзетулер мұғалімдерді біліктілігін арттыруға және 

кәсіби маман ретінде өсуге ынталандырады. Егер бес жыл бұрын мұғалімдер біліктілік 

тестілеуі нәтижелері бойынша жалақыға қосымша ақы алуға үміттене алмаса, енді олар 
рәсімнен сәтті өткен жағдайда жалақыға 30-50%-ға дейін қосымша үстемақы ала алады. 

Бұл елдегі мұғалім мамандығына жағымды әсер етеді. Мамандар арасында бәсекелестік 
артады. Енді мұғалімдер мектеп әкімшілігіне хабарламай тестілеуге өтініш бере алады, 

яғни басшылықтың субъективті көзқарасына тәуелді емес. Бұрын ұпайлар аз болған кезде 
мұғалім өз мектебінде сынға ұшырайтын. Қазір ол тестілеуден жақсы өтуге және жаңа 

санат алуға тырысады. Ол қосымша білім алумен айналыса алады және мектептің 

көзқарасына тәуелді емес.  

Ирина Смирнова, Мәжіліс депутаты 
Дереккөз: https://clck.ru/PHVKd (Informburo) 

“ 
Жаңа типтегі аттестаттау мұғалімдерге пән бойынша жетістіктер мен білімдерін көрсете 

отырып, жалақысын едәуір арттыруға мүмкіндік береді. Алайда ережелердің өздері, 

әсіресе портфолио жасау кезеңіне қатысты кейбір аспектілерде әділетсіздік орын алған. 
Мысалы, санат алу үшін пайыздық қатынаста жыл сайынғы сапа өсімі және сапа 

пайызының ең төменгі деңгейі рұқсат етілген. Бұл пайыздар, бір жағынан, тек қана сандар 
болғанымен, екінші жағынан, бұл – физиологиялық тұрғыда ерекшеленетін жеке дара 

және топты көрсететін әртүрлі балалар. Педагог аттестаттаудың тәсілін тұлғалық 

бағдарланған етіп жасау қажет. Грамоталар мен медальдардың санын емес, мұғалімнің 
шеберлігін, яғни оның сабақтары мен мазмұнын бағалау керек. Сонымен қатар сабақтар 

ашық сабақ емес қарапайым күнделікті сабақ ретінде өтуі тиіс, әйтпесе бұл әртүрлі 

семинарлар мен коучингтерде көретін «қойылымдық» сабақтар жүйесіне айналып кетеді. 

Евгений Мясников, педагог-шебер,  
«Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ мүшесі 

 
43 АТО (2019). TALIS-2018 халықаралық сабақ беру мен оқыту зерттеуі: Қазақстанның алғашқы нәтижелері, Ұлттық есеп, бірінші том. Нұр-

Сұлтан: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 
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“ 
Жаңа форматтағы мұғалімді аттестаттау кезінде оның конвергенциясы мен «валенттілігін» 

ескеру қажет. Мысалы, конвергенттіліктің әрбір көрсеткіші бойынша пункттер саны өсуі 
тиіс: мақсатты аудитория / оқыту салалары / оқыту әдістері / оқыту форматтары / оқу 

материалдары (дайын материалдарды пайдалану мен бейімдеуден бастап өзінінің жеке 

материалдарын әзірлеуге дейін) / зерттеулерге қатысу. Портфолиодағы құжаттар осы 

аспектілердің сапалы орындалуын дәлелдеуі тиіс. 

Руслан Қаратабанов, 7-9 сыныптарға арналған  
география оқулықтарының авторы 

“ 
Тежеуші факторлар: жалақының төмендігі, шамадан тыс педагогикалық жүктеме. 

Жаңадан бастаған мұғалімнің / оқытушы / тәрбиешінің жалақысын өңір экономикасы 
бойынша орташа деңгейге дейін арттыру қажет. Сондай-ақ кадрлық әлеуетті арттыруға 

оқытушылар, мұғалімдер, тәрбиешілерді жұмысқа қабылдау жүйесін өзгерту мүмкіндік 
береді, оған әңгімелесу және анықтамалар мен дипломдар беру ғана емес, сонымен қатар 

эссе жазу, өзін-өзі таныстыру, психологиялық күйзеліске төтеп беру тестін тапсыру кіреді.  

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
Білім беру ұйымы мен мұғалімдер арасындағы еңбек қатынастарының басқа түріне көшу 
қажет. Мұғалімнің жұмысы, өкінішке орай, әлі де 2011 жылдан бері өзгермейтін 17 697 

базалық лауазымдық жалақыға және сағат санына байланысты. Нәтижесінде мұғалімдер 
бірнеше ставка алуға мәжбүр, бұл шығармашылықты айтпағанда, тиімділікті төмендетеді. 

Бұл шара мұғалімдерді хантингтеу (рекрутинг) мәдениетін қайта қарауға мүмкіндік береді. 

Яғни, еңбекақы төлеудің икемді жүйесі жас және талантты мұғалімдерді тартуға ықпал 
етеді. Жастар мамандық таңдап, бақытты өмір сүргісі келеді, саяхаттап, өздерінің тұтыну 

қоржынына сәйкес келетін лайықты жалақы алғысы келеді. Білім беру жүйесіне ҰБТ төмен 
балл жинаған энтузиастарды ғана емес, сонымен қатар PGCE жүйесі бойынша қайта 

оқудан өтетін түрлі салаларда тәжірибесі бар адамдарды да тарту керек деп санаймын. 

Руслан Қалиев, Нұр-Сұлтан қ. РФММ директоры,  
 «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ мүшесі 

“ 
Жастар мектепке жұмысқа баруы үшін олар мектепте БАҚЫТТЫ мұғалімді көруі керек: 
қағаз жұмысымен шамадан тыс жүктелмеген, сабақ үшін кабинет іздемейтін, сабақтан 

кейін дәптер үстінде отырмайтын және жалақыдан жалақыға дейін ақша есептемейтін. 

Мұғалім: қаржы жағынан қамтамасыз етілген (жалақысы ел бойынша орташа жалақыдан 
жоғары); үздік материалдық-техникалық базада жұмыс істейтін; оқу материалын таңдауда 

еркін; еркін, шығармашылық және белсенді ойлайтын; үнемі біліктілігін және кәсіби қайта 
даярлығын (тегін) арттыруы тиіс; ол үшін мұғалімнің УАҚЫТЫ болуы керек. Оның кәсіби 

шеберлігін дамыту және жеке өзін-өзі жетілдіру үшін барлық жағдай жасау қажет.  

Наталья Дрейт, педагог-шебер, «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ  
орта білім беру сарапшылар тобының жетекшісі 

“ 
Орта білімдегі өзгерістер оқушылар, мұғалімдер, ата-аналардың ерекше жауапкершілігін 

қажет етеді. Оқулықтардың мазмұнындағы кемшіліктер, тапсырмалардың күрделілігі және 
оқыту әдістері мен тәсілдерін жеткілікті меңгермеуіне байланысты мұғалімдер тап болатын 

қиындықтар мен кедергілер бар. Жаңартылған білім беру мазмұны бойынша мектепте 
оқыту жүйесін мектепке баратын болашақ мамандарды даярлаудан бастау қажет. Қазіргі 

уақытта жұмыс істейтін тәжірибелі мұғалімдер де қиындықтарға тап болуды. Олар үшін 

де біліктілікті арттырудың сапалы курстары қажет.  

Фатима Жұмабекова, п.ғ.к., Л. Н. Гумилев атындағы ЕҰУ 
 Әлеуметтік педагогика және өзін-өзі тану кафедрасының доценті 

2-міндет. «Орта білім берудің инфрақұрылымдық дамуын қамтамасыз ету». Бұл 

міндетті іске асырудың тиімділігі 2 индикатормен өлшенді. 

1) Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі 2015 жылмен 

салыстырғанда 34,9%-ға артып, 64,9%-ды құрады (жоспар – 70%). БҒДМБ жоспары тек 

10 өңірде (Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан, Ақмола, Ақтөбе, Қызылорда, Қостанай, 

Маңғыстау, Павлодар облысы, Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары) орындалды. Жалпы 

ел бойынша көрсеткіштің ішінара орындалу себептері – жалпы білім беретін мектептерде 

ЕБҚ-сы бар балаларды оқытуда жағдай жасау үшін қаржыландырудың жеткіліксіздігімен 
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байланысты. Мектептерді арнайы оқыту-әдістемелік кешендермен (ОӘК), техникалық 

көмекші (орнын толтырушы) оқу құралдарымен қамтамасыз етуге, оқу кабинеттерін 

бейімдеуге едәуір қаражат талап етіледі. Сонымен қатар мектептерде ЕБҚ-сы бар 

балалармен жұмыс істеу үшін арнайы педагогтер жетіспейді (мұғалім-дефектолог, 

дефектолог, мұғалім-логопед, логопед, олигофренопедагог, сурдопедагог, тифлопедагог). 

Көбінесе кедергісіз қол жетімділікті құру мектеп ғимаратының ескірген архитектурасына 

немесе мектептің ерекше географиялық орналасуына (ойпатта, төбелі жерде) 

байланысты қиындық тудырады.44 Осы міндеттің 16 іс-шарасының біреуі: Психологиялық-

медициналық-педагогикалық кеңес беру кабинеттерінің (ПМПКБК) желісін кеңейту» 

ішінара орындалды. Іс жүзінде 2019 жылы ПМПКБК саны 75-ті құрады, бұл жоспардан  

5 бірлікке аз (2016 ж. – 58 бірлік, 2019 ж. – 80). 

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-де жыл сайын ЕБҚ-сы бар балаларға арналған 

оқулықтарды әзірлеуге қаржыландыру қарастырылған (2021 ж. – 100%). Қазіргі уақытта 

көзі көрмейтін және нашар көретін балаларға (Брайль шрифтімен және үлкейтілген 

қаріпті), сондай-ақ 0, 1, 2, 5, 7-сыныптағы зияткерлік бұзылулары бар балаларға 

арналған оқулықтар мен ОӘК әзірленді. ЖАО мектептерді арнайы жабдықтар, пандустар, 

көтергіштермен және т.б. жарақтандыру жұмыстарын жалғастыруда. Ы. Алтынсарин 

атындағы ҰБА инклюзивті ортада оқу-тәрбие процесін ұйымдастыру, ЕБҚ-сы бар 

балаларды психологиялық-педагогикалық қолдау бойынша әдістемелік ұсынымдар және 

басқа да нұсқаулық-әдістемелік материалдар әзірледі. Жалпы үлгідегі білім беру 

ұйымдарында ЕБҚ-сы бар балаларды психологиялық-педагогикалық сүйемелдеу үшін 

заңнамалық және нормативтік құқықтық актілерге тиісті өзгерістер енгізе отырып, 

педагог-ассистент лауазымы енгізілді. 

2) «Кең жолақты интернетпен қамтамасыз етілген мектептердің үлесі (4 мбит/с және одан 

жоғары)» көрсеткіші орындалды. 2019 жылы 7 398 мектептің (мемлекеттік, жекеменшік, 

арнайы, мамандандырылған және т.б.) 95%-ы интернетке кең жолақты қолжетімділікпен 

(КЖҚ) қамтамасыз етілген. Көрсеткіш мәнінің өсімі бір жылда 5,5%-ды құрады (2018 ж. – 

89,5%). Алайда жақсы статистикаға қарамастан, әлі де шешілуі тиіс мәселелер бар. 368 

мектепте КЖҚ жоқ, олардың көпшілігі – ШЖМ. Соңғы 4 жыл ішінде мектептердегі  

1 компьютерге 11 оқушыдан келеді. Көптеген компьютерлік техникалар жаңартуды қажет 

етеді. TALIS-2018 зерттеуінде мектептердегі сапалы білім беруді дамытуға кедергі 

келтіретін кедергілердің ішінде қазақстандық директорлардың 45%-ы цифрлық 

жабдықтың жетіспейтіндігін/стандарттарға сәйкес еместігін, 39%-ы интернетке 

қолжетімділіктің шектеулі екендігін, 35%-ы мектеп инфрақұрылымының әлсіздігін атап 

өтті.45 

“ 
2018-2020 жылдары жүргізген зерттеу нәтижелері бойынша, интернетке қол жеткізу 
мәселесі ең өзекті болды. Біз зерттеген бірде-бір ауылдық мектепте 4 мбит/с және одан 

жоғары жылдамдықты интернетке қолжетімділік болған жоқ. Нақты жылдамдық 1,5-тен 
2,9 мбит/с-қа дейінгі радиуста ауытқыды, сауалнамаға қатысқан мұғалімдердің 95%-ы 

интернет жылдамдығы қанағаттандырмайды және оған қолжетімділік өте төмен деп 

жауап берді. Осыдан интернеттің сапасы туралы мәселе туындап отыр.  

Жаслан Нурбаев, зерттеуші, Л. Н. Гумилев ЕҰУ аймақтану кафедрасының доценті 
Дереккөз: https://clck.ru/PHVhb (Vласть) 
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3-міндет. Орта білім берудің мазмұнын жаңарту. Осы маңызды міндетті іске асыру 

оқушылардың танымдық икемділігін, шығармашылығын дамытуға, проблемаларды шеше білуге, 

топта тиімді жұмыс істеуге бағытталған. Міндетті 

орындау үшін 4 көрсеткіш анықталды. «Жаңартылған 

білім беру мазмұнымен қамтылған балалардың үлесі» 

көрсеткіші жоспарлы түрде орындалды. 4 жыл ішінде 

мектеп оқушыларының 96%-ы жаңа білім беру 

бағдарламалары бойынша оқуға көшті (жоспар – 

95,4%). Атап айтқанда: кестеге сәйкес жаңартылған оқу 

бағдарламалары мен оқулықтар бойынша оқуға көшті: 

2016-2017 оқу жылында – 1-сыныптар; 2017-2018 жж. – 

2, 5, 7-сыныптар; 2018-2019 жж. – 3, 6, 8-сыныптар; 

2019-2020 жж. – 4, 9, 10-сыныптар.  

Осылайша, «НЗМ тәжірибесі бойынша жаңартылған 

білім беру мазмұнына көшкен мектептердің үлесі» нысаналы индикаторына қол 

жеткізілді: 2016 жылдан бастап 2019 жылға дейін жалпы білім беретін мектептердің 100%-

ында 1-10 сыныптардың жаңартылған мазмұнға көшуі қамтамасыз етілді. 2020-2021 оқу 

жылында жаңартылған мазмұнға 11-ші және мектепалды сыныптар көшеді. 3-міндет бойынша 

белгіленген және орындалған 26 іс-шараның ішінде жаңартылған білім беру мазмұнына көшу 

бойынша әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз етуді әзірлеу; педагогикалық және 

басқарушылық әлеуетті күшейту арқылы үлгерімдегі алшақтықты қысқарту үшін ауылдық және 

осал мектептерді қолдау (үлгерімі төмен оқушылармен жұмыс бойынша ауыл мектептері 

мұғалімдерінің біліктілігін арттыру); оқулықтарды сараптау. Мемлекет басшысының 2019 жылғы 

педагогикалық қызметкерлердің тамыз конференциясында берген тапсырмасына сәйкес 

оқулықтардың сапасына қойылатын талаптарды күшейту бойынша бұйрық қабылданды. 

Оқулықтарға сараптама тәуелсіз мамандармен жүргізіледі. Оқулықтар сапасы үшін авторлар мен 

баспалардың жауапкершілігі артты. Енді сатып алынған оқулықтарда қателер анықталған кезде 

баспалар барлық шығындарды өз қаражатынан өтейді. 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ 

шеңберінде жаңартылған білім беру мазмұнына көшуді аяқтау; оқулықтарды әзірлеудің, 

сараптаудың, басып шығарудың жаңа жүйесін енгізу; критериалды бағалау мен үлгілік оқу 

бағдарламаларын жетілдіру бойынша жұмыстар жалғасатын болады. 

“ 
4 жыл ішінде мектептік білім беру жүйесі НЗМ тәжірибесі бойынша жаңартылған білім беру 

мазмұнына көшуге әлі бейімделмеген. Сондықтан білім берудің жаңа моделін одан әрі 
дамыту, игеру және жетілдіру жаңа мемлекеттік бағдарламада көрініс табуы тиіс. 

Мұғалімдерді жан-жақты даярлау, ата-аналармен байыпты жұмыс, оларды бүкіл 
қазақстандық қоғам сияқты реформаның қажеттілігі мен тиімділігіне түсіндіру және 

сендіру әлі де өзекті болып отыр. 

Бақытжан Жұмағұлов, академик, ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
Дереккөз: https://clck.ru/PHVnQ (Казахстанская правда) 

“ 
Жаңартылған мазмұнға көшу оның идеалынан алыс және бастапқыда жарияланған 
нәтижелерді бермейді. Дәлел ретінде PISA-2018 зерттеуінің нәтижелерін келтіруге 

болады. Сондай-ақ, жаңартылған мазмұнды сәтті енгізуге кедергілердің бірі МТБ-мен 

қамтамасыз етудің жеткіліксіз деңгейі, ескі әдістеме бойынша жұмыс істеу дағдысы мен 
жұмыс әдістерін қайта құруға уәждеменің болмауына байланысты 40 жастан асқан 

мұғалімдердің үлкен контингенті (50%) болуы мүмкін. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

«Назарбаев зияткерлік 
мектептерінің оқыту жүйесі мен 
әдістемесі мемлекеттік мектептер 
үшін бірыңғай стандарт болуға 
тиіс. Бұл мектеп білімін 
реформалаудың қорытынды 
кезеңі болады.» 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2018 жылғы  
5 қазандағы «Қазақстандықтардың  

әл-ауқатының өсуі: табыс пен  
тұрмыс сапасын арттыру» Қазақстан 

халқына жолдауынан»  
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“ 
Жаңартылған мазмұнға көшу оның идеалынан алыс және бастапқыда жарияланған 

нәтижелерді бермейді. Дәлел ретінде PISA-2018 зерттеуінің нәтижелерін келтіруге 
болады. Сондай-ақ, жаңартылған мазмұнды сәтті енгізуге кедергілердің бірі МТБ-мен 

қамтамасыз етудің жеткіліксіз деңгейі, ескі әдістеме бойынша жұмыс істеу дағдысы мен 

жұмыс әдістерін қайта құруға уәждеменің болмауына байланысты 40 жастан асқан 

мұғалімдердің үлкен контингенті (50%) болуы мүмкін. 

Руслан Қаратабанов, Руслан Қаратабанов, жалпы білім беретін мектептердің  
7-9 оқушыларына арналған география оқулықтарының авторы 

“ 
Оқулықтардың мазмұнына байланысты көптеген мәселелер шешілуде. Әлемдік және 
кеңестік тәжірибеде әдістемелік, әдіснамалық, фактологиялық, тілдік кедір-бұдырлар 

апробация режимін қолдану арқылы шешілді. ОӘК толыққанды апробациялау тетіктерін 
құру қажет. Нормативтік-құқықтық деңгейде пән бойынша жаңартылған үлгілік оқу 

бағдарламасы енгізілетін сыныптар үшін ОӘК әзірлеудің жеткілікті мерзімдері 
айқындалсын. Сараптама процесін сенімді ғылыми-әдістемелік базамен қамтамасыз ету. 

Сараптамадан тыс басқа салаларға көшуге жол бермей, сараптама саласын нақты 

анықтау. Бір авторлық ұжым қазақ және орыс тілдерінде орындаған бір сыныпқа арналған 
ОӘК сараптаманың бір бірлігі деп танылсын. ОӘК-ге кіретін басылымдардың жанрларын 

нақты анықтаңыз. Сараптаманың жалпы принциптері негізінде сараптаманың әр кезеңіне 
қойылатын талаптарды анықтау қажет. Баспаларға осы салада тиісті білімнің болуын 

қоспағанда, олардың сандық және сапалық құрамына қойылатын басқа талаптарды алып 

тастай отырып, меритократия қағидаты бойынша авторлық ұжымды анықтауға құқық 
беру. Авторлық құқықтың сақталуын қамтамасыз ету. Оқулықтардағы қателіктер 

критерийлерін, жауапкершілік шеңбері мен түрлерін нақты анықтаңыз. 

Руслан Қаратабанов, Руслан Қаратабанов, жалпы білім беретін мектептердің  
7-9 оқушыларына арналған география оқулықтарының авторы 

“ 
Сарапшылардың көпшілігі оқулықтарды «бұзады» және оқулықтардың жарамды-
жарамсыздығы туралы өз пікірін береді. Оларды біреу өте күрделі және жауапты іске 

үйретті. Өйткені, жақсы мұғалім – бұл оның жақсы сарапшы екенін білдірмейді. Барлық 
сарапшылар әлсіз деп айтуға болмайды. Өте мықты сарапшылар да баршылық. Әрине, 

сарапшылар мектебін құру керек, оны аяқтағаннан кейін лайықтыларға сарапшы 
сертификаттарын беру керек. Бұл ретте, әрине, талаптар қатаң болуы керек, Сарапшылар 

мектебінен өткендердің бәрі бірдей сертификат ала бермейді. Шын мәнінде, бұл адам 

қосымша мамандық алады. Бұл тағы да қаржылық ресурстарды талап етеді, бірақ оған 
бару керек. Оқулықтардың көпшілігі жақсы деңгейде екенін атап өткім келеді. Олар 

заманауи. Дизайн, құрылымы, материалды ұсыну өзгерді. Ұсынылған материалдар 
ғылыми талаптарға сәйкес келеді. Ия, олар күрделі. Көбінесе ата-аналарға түсініксіз. Бұл 

түсінікті. Балалармен бірге ата-аналарымыз да өседі. Олар да өзгерді. Бірақ тағы бір қиын 

фактордың бірі мұғалімнің оқулықты түсінбеуі және ол бойынша жұмыс істей алмауы. 

Мұнда мұғалімнің кінәсі. Ол өзін-өзі дамыту бойынша жұмыс істемейді. 

Жазира Нұрмұхаметова, НМОЦ «АСУ» ЖШС директоры,  
білім беру саласындағы сарапшы 

1) «ОЖСБ-дағы қазақстандық оқушылардың нәтижелері» көрсеткіші ішінара орындалды. 

2017 ж. 4-сынып ОЖСБ нәтижесі БҒДМБ жоспарына сәйкес келеді (20 баллдан кем емес). 

Ең жоғары көрсеткішті Алматы қаласының төртінші сынып оқушылары көрсетті (25,4 

балл). 2019 жылы нақты нәтиже жоспар бойынша кемінде 25 балл 19,78 баллды құрады. 

Қала-ауыл бөлінісінде 4-сыныпта ОЖСБ көрсеткіштерінің айырмашылығының төмендеуі 

байқалады. Осылайша, 2019 жылдағы ОЖСБ – дан ауылдық төртінші сынып 

оқушыларының нәтижелері қалалықтардан 2,78 баллға төмен, 2016 жылы бұл 

айырмашылық 3,76 баллды құрады. Жоспарлы көрсеткіш (2017 ж. – 55-тен кем емес, 

2019 ж. – 60 баллдан кем емес) барлық жылдар бойынша орындалмаған (факт-тиісінше 

39,43 және 40,08 балл). 2017 жылы жоспарлы мәнге қол жеткізу тек Алматы қаласында 

тіркелген. Ауылдық мектептердің тоғызыншы сынып оқушыларының ОЖСБ нәтижелері 

қалалық мектептерден 7 балл төмен. Мұндай алшақтық соңғы 3 жыл бойы сақталады. 

9-сыныптың ОЖСБ-2019 нәтижелері 2015 жылдың нақты мәнінен 2,7 баллға жоғары, 

жоспарлы көрсеткіш (2017 ж. – кемінде 55, 2019 ж. – кемінде 60 балл) барлық жылдар 
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бойынша орындалған жоқ (тиісінше 39,43 және 40,08 балл). 2017 жылы жоспарлы мәнге 

қол жеткізу тек Алматы қаласында ғана тіркелген. Ауылдық мектептердің 9-сынып 

оқушыларының ОЖСБ нәтижелері қалалықтардан 7 баллға төмен. Мұндай алшақтық 

соңғы 3 жыл бойы сақталып келеді. ОЖСБ-2019 11-сыныптың жоспарлы көрсеткіші (50 

баллдан кем емес) орындалды. 11-сынып оқушылары мүмкін болатын 100 баллдан 57,30 

балл алды. Ең табысты нәтижелерді ШҚО (64,31), Жамбыл (61,1), Қызылорда (63,09), 

Павлодар (67,17) облыстары мен Алматы қаласы (73,64) мектептерінің оқушылары 

көрсетті. 2018 жылмен салыстырғанда 11-сынып оқушылары арасында білім сапасының 

алшақтығы 4,5 баллға төмендеді. 

Сонымен қатар 2019 жылдың қорытындысы бойынша 4-сынып оқушыларының ОЖСБ 

нәтижелері 3 баллға, 9 және 11-сыныптардың нәтижелері қала құрдастарының 

көрсеткіштерінен 7 баллға төмен. Оқушылардың білім беру жетістіктері көрсеткіштерінің 

алшақтығының негізгі себептері білікті кадрлардың жетіспеушілігі, ауыл мектептерінің 

материалдық-техникалық базасының әлсіздігі болып табылады. 2020-2025 жылдарға 

арналған БҒДМБ-да қалалық және ауылдық мектептер арасындағы білім беру 

сапасындағы алшақтықты азайту үшін кешенді шаралар белгіленді (ШЖМ-ді білікті 

педагог кадрлармен қамтамасыз ету, еңбекақы төлеу жүйесін өзгерту, ауыл мектептерін 

оқу материалдарымен, компьютерлік жабдықтармен және цифрлық техникамен, оның 

ішінде Дүниежүзілік банктің «Орта білім беруді жаңғырту» жобасы шеңберінде толық 

қамтамасыз ету көзделген). 

2) «Білім беру процесінде АКТ (электрондық журналдар мен күнделіктер) қолданатын 
мектептердің үлесі» көрсеткіші орындалды. 2019 жылы күндізгі мемлекеттік 
мектептердің 95%-ы білім беру процесінде АКТ қолданды. 2016 жылдан бастап бірыңғай 
ақпараттық білім беру ортасы «Kundelik.kz» мұғалімдер, оқушылар және ата-аналар  
(5 миллионнан астам пайдаланушы) арасынан пайдаланушылар саны едәуір артты. Жүйе 
ата-анаға мұғалімге, мектеп әкімшілігіне сұрақ қоюға, баланың бағасы мен үй 
тапсырмасын көруге, оқу процесіне белсенді қатысуға мүмкіндік береді. Мұғалім үшін 
электронды журналдар-оқушылардың үлгеріміне мониторинг жүргізу, білімдегі 
олқылықтарды көру және оларға уақытылы көмек көрсету мүмкіндігін берді.  

3) «Білім беру процесінде электрондық ресурстарды (цифрлық білім беру ресурстары, 

электрондық сабақтар және т.б.) қолданатын мектептердің үлесі» көрсеткіші орындалды 

(100%). Барлық мектептер bilimland.kz онлайн платформаның цифрлық білім беру 

ресурстарына қол жеткізе алады. BilimLand ресурстары Қазақстан педагогтері мен 

оқушыларының АКТ құзыреттілігін арттыруға айтарлықтай ықпал етеді.  

Сонымен қатар АКТ және ЦБР мектептерін қамтамасыз етудің сандық көрсеткіштерімен 

қатар қашықтан оқытуда қолданылатын білім берудің ақпараттық жүйелерінің сапалы 

үздіксіз жұмысын қамтамасыз ету ерекше өзекті болып отыр. Сонымен қатар қашықтан 

оқытуды қолдану көбінесе мұғалімдердің АКТ дағдыларына байланысты. Бұл бағытта ҚР 

БҒМ тиісті жұмыстар жүргізуде. Мұғалімдерді даярлау және біліктілікті арттыру 

курстарының бағдарламаларына қашықтан оқытуды ұйымдастыру, IT-құзыреттер 

бойынша модульдер енгізілді.  

4-міндет. «Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту және салауатты өмір салты 

мәдениеті шеңберінде оқушылардың рухани-адамгершілік құндылықтарын 

қалыптастыру. Осы міндет бойынша 4 көрсеткіш анықталды, олар жоспарлы түрде орындалды.  

1) Қосымша біліммен қамтылған оқушылардың үлесі 2019 жылы 80%-ға жетті (2015 ж. – 

61%). Барлық өңірлерде қосымша білім беру ұйымдарының базасында 2018-2020 

жылдарға арналған цифрлық экономика үшін адами капиталды дамыту жөніндегі жол 

картасын (33 технопарк, 32 бизнес-инкубатор) іске асыру шеңберінде балалар 

технопарктері мен бизнес-инкубаторлар құрылуда. 

2) Жалпы білім беретін мектептердің спорт секцияларымен, оның ішінде республикалық 

балалар мен жасөспірімдер спорт турнирлерімен қамтылған білім алушылардың үлесі 

2015 жылмен салыстырғанда 10,7%-ға өсті және 38%-ды құрады. Өңірлерде спорт 
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секциялары желісінің кеңеюіне мектеп спорт лигасының дамуы ықпал етті. Мектептердің 

25%-ында жергілікті бюджет есебінен мектеп спорт лигалары жұмыс істейді. 2019 жылы 

бұқаралық спорт түрлерінен (баскетбол, волейбол, гандбол, шахмат, футзал) ұлттық 

мектеп спорт Лигасының барлық кезеңдеріне 1,6 млн-нан астам білім алушы қатысты 

(2018 жылы – 1,2 млн).  

3) Балалар мен жасөспірімдер қозғалысымен, оның ішінде «Жас ұлан», «Жас қыран» 

қозғалыстарымен қамтылған оқушылардың үлесі 2015 жылмен салыстырғанда  

28,08%-ға (40%) ұлғайды және 2019 жылы 68,1%-ға (жоспар – 66%) жетті.  

4) «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Тәрбие және білім» кіші бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде іс-шараларға қатысқан оқушылардың үлесі 100%-ға жетті. Көрсеткіштер 

сәтті іске асырылған 13 іс-шара есебінен қол жеткізілді. «Рухани жаңғыру «бағдарламасы 

аясында мектептерде «Өлкетану» пәні оқытылады; патриоттық тәрбие мен ұлттық 

құндылықтарды дарытуға бағытталған «Шаңырақ» НЗМ әлеуметтік жобасының 

тәжірибесін трансляциялау жүргізілуде; «Өлкетану», «Отаным-тағдырым», «Саналы 

Азамат» бағыттары бойынша «Туған жер» жобасы іске асырылуда. Туған өлкенің 

тарихын, оның ішінде мәдени-тарихи ескерткіштерді, жергілікті ауқымдағы мәдени 

объектілерді зерделеу ерекшеліктерін ашатынын «Рухани жаңғыру» бағдарламасын іске 

асыру бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірленді.  

5-міндет. Орта білім беруді дамытудың менеджменті мен мониторингін жетілдіру. 

Осы міндетті іске асыру үшін барлық белгіленген 3 көрсеткіш орындалды.  

1) Қамқоршылық кеңестер құрған мектептердің үлесі 2015 жылмен салыстырғанда (61,1%) 

36,9%-ға өсті және 2019 ж. 98%-ды құрады, бұл БҒДМБ жоспарына сәйкес келеді. 

Қамқоршылық кеңестердің жұмысын ұйымдастырудың үлгілік қағидаларына сәйкес (ҚР 

БҒМ-нің 2017 жылғы 27 шілдедегі № 355 бұйрығы), олардың өкілеттіктері заңды түрде 

кеңейтілді: жұмсалатын қаражаттың ашықтығын бақылау, Мектеп қызметі туралы 

Әкімшіліктің есептерін тыңдау, мектеп директорының кандидатурасын келісу (ҚР БҒМ-

нің 2017 жылғы 13 желтоқсандағы №619 бұйрығы). Қамқоршылық кеңестер әкімшілік, 

жұртшылық, ата-аналармен және ЖАО-мен өзара іс-қимыл нысаны ретінде сөзсіз қажет. 

Сонымен қатар қамқоршылық кеңестер мүшелерін сайлаудың ашықтығы, жария 

есептерді ұсыну бөлігінде одан әрі жетілдіру қажет.  

2) Орта білім беру ұйымдарының басшылары үшін менеджмент саласындағы біліктілікті 

арттыру курстарының жаңартылған білім беру бағдарламаларының үлесі 100%-ды 

(2015 ж. – 60%) құрады. Өсу жылдары бойынша менеджмент саласында барлығы 62 курс 

жаңартылды, оның ішінде көшбасшылық, басқару қызметі, цифрлық сауаттылық, ШЖМ-

да білім беру процесін ұйымдастыру және т.б. бойынша 4 жыл ішінде «Өрлеу» БАҰО АҚ 

және «НЗМ» ДББҰ ПШО базасында жалпы білім беру ұйымдарының 11 932 басшысы 

осындай курстардан өтті.  

3) Электрондық үкімет порталы арқылы автоматтандырылған мемлекеттік қызметтерге 

көшкен мектептердің үлесі 2019 жылы 50%-ды құрады, бұл БҒДМБ көрсеткішіне сәйкес 

келеді. Мектепке қабылдау және қабылдау бойынша мемлекеттік қызметті 

автоматтандыру рәсімнің ашықтығын, мектепті таңдау мүмкіндігін, ата-аналардың 

уақытын үнемдеуді қамтамасыз етеді. 4-ші міндеттің көрсеткіштеріне қол жеткізуге келесі 

іс-шараларды іске асыру ықпал етті: оқу тоқсанының қорытындысы бойынша ата-аналар 

қоғамдастығының алдында, оның ішінде онлайн режимінде қоғамдық тыңдаулар (ашық 

баяндамалар) өткізу; мектеп басшылары үшін басқарудың инновациялық нысандарын 

ескере отырып, менеджмент саласындағы біліктілікті арттыру курстарының білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу, оның ішінде онлайн және қашықтан оқыту курстары және 

басқалар (барлығы 10). 
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“ 
Мектептердегі менеджмент жүйесін қайта құру қажет. Мектептің даму процесінің 

қозғалтқышы әкімшілік болып табылады. Мектеп директорлары, директорлардың 
орынбасарларын оқыту мен трансформациялауды шұғыл түрде жүргізу қажет, өйткені 

білім беру жүйесін трансформациялау идеялық шабыттандырушы адамдарсыз өте 

алмайды! Менеджерлер алға тартатын мектептер үшін құндылықтар жүйесін құру қажет. 
Сондай-ақ, оның шығармашылық әлеуетімен байланысты емес директорлардың көптеген 

функциялары бар. Яғни, көптеген қажетсіз функцияларды аутсорсингке беру мектепті 
дамытуға және сапаны қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Мектептерді қаржыландыру 

өте маңызды. Біз бәріміз гаджеттерді пайдаланамыз және оларды үнемі жаңартып отыру 

керек екенін түсінеміз. Сіз мектеп үшін 2 жылдан кейін ескіріп қалатын қымбат жабдықты 
(импорт екені түсінікті) сатып алдыңыз деп елестетіп көріңізші? Отандық өндірістің 

платформаларын, жабдықтарын әзірлеу қажет. Қаржыландыруды жабдықтар мен тез 
ескіретін заттардан гөрі адам әлеуетін дамытуға бағыттау қажет. Сонымен қатар ата-

аналарды мектеп қызметіне тарту қажет. Стейкхолдерлердің өте күшті өзара іс-қимылы 
мектептердің ілгерілеуіне ықпал етеді. Мүмкін, көптеген ата-аналар балаларын 

мұғалімдер ретінде көргісі келеді! 

Руслан Қалиев, Нұр-Сұлтан қ. РФММ директоры,  
«Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ мүшесі 

6-міндет. Өмірлік қиын жағдайда жүрген балалар үшін арнаулы әлеуметтік 

қызметтердің қолжетімділігін қамтамасыз ету. Міндеттің жүзеге асырылуы орындалған 

үш көрсеткішпен өлшенді. 

1) Кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтарына (КББО) түскен қадағалаусыз және 

панасыз қалған 6 863 баланың 89,1%-ы әлеуметтік бейімделуден өтіп, отбасына берілді 

(жоспар – 89%).  

2) Жаңадан анықталған 3 017 жетім және ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балалардың 68,1%-ы отбасылық құрылғымен қамтамасыз етілген (жоспар – 68%). 

3) Өмірлік қиын жағдайда жүрген 359 548 баланың 76,4%-ы жазғы демалыс пен 

сауықтырудың ұйымдастырылған нысандарымен қамтылған (жоспар – 73%).  

Алтыншы міндеттің тиімділігі БҒДМБ 5 іс-шарасының тиімділігіне байланысты қамтамасыз 

етілген. Осылайша, балаларға қатысты зорлық-зомбылық пен қатыгездік проблемасы, 

оның бала мен қоғам үшін салдары туралы жұртшылықтың хабардар болуын арттыру 

мақсатында жыл сайынғы «Қатыгездіксіз және зорлық-зомбылықсыз балалық шақ» 

республикалық ақпараттық науқаны өткізіледі. ЖАО республикалық және аудандық 

бұқаралық ақпарат құралдары арқылы жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз 

қалған балаларды алмастыратын отбасыларда тәрбиелеудің әлеуметтік маңыздылығы 

туралы халықпен белсенді түсіндіру жұмыстарын жүргізді. «Баланы (балаларды) 

қабылдаушы отбасына тәрбиелеуге беру және асырап алушы отбасы» отбасылық 

құрылымының жаңа нысандары енгізілді. Жетім балалардың республикалық деректер 

банкі құрылды. Балалар үйлері отбасы үлгісіндегі балалар ауылдарына, отбасы мен баланы 

қолдау орталықтарына, қиын өмірлік жағдайдағы балаларды қолдау орталықтарына 

айналады. КББО мамандары кәмелетке толмаған балаларға білікті психологиялық, 

әлеуметтік-құқықтық көмек көрсетеді. 

Нәтижесінде жетім балалар саны (2016 ж. – 28 419, 2019 ж. – 24 926) 10%-ға, балалар 

үйлерінің тәрбиеленушілері (2016 ж. – 7 236, 2019 ж. – 4 992) – 31%, жетім балаларға 

арналған ұйымдар (2016 ж. – 140, 2019 ж. – 112) – 20%-ға қысқарды.  

«Балалардың жалпы санынан өмірлік қиын жағдайда жүрген балалардың үлесі» (10%) 

БҒДМБ нысаналы индикаторына қол жеткізілді. 2018 жылғы пилоттық жобаның 

қорытындысы бойынша балалардың әл-ауқатының индексі 0,68 баллды құрады. 2019 

жылы Балалық шақтың көптеген бағыттары бойынша оң динамика және мемлекет 

қабылдаған шараларға байланысты өмір сүру сапасын жақсарту үрдісі байқалады. Осыған 

байланысты 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде индекске 2022 жылы – 0,70 

балл, 2025 жылы– 0,73 қол жеткізу болжануда. 
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«Қазақстандық оқушылардың халықаралық зерттеулердегі ЭЫДҰ мойындаған нәтижелері» 

нысаналы индикаторы ішінара орындалды. PISA-2018 жоспары: математика – 465 (факт – 

423), жаратылыстану – 460 (факт – 397), оқу – 434 балл (факт – 387). PISA-2018-дегі ең 

күшті және әлсіз өңірлер арасындағы балл айырмашылығы 84 балл, математика – 73 балл, 

жаратылыстану – 70 балл болды. Оңтүстік Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстары-

барлық үш бағыт бойынша нәтижелердің өсуін көрсететін өңірлердің бірі. Оқу және 

жаратылыстану-ғылыми сауаттылықтары бойынша нәтижелердің ең көп төмендеуін Батыс 

Қазақстан облысы, ал математикалық сауаттылық бойынша Қостанай облысы көрсетті. PISA-

2009-мен салыстырғанда PISA-2018-де қазақстандық білім алушылар математикалық 

сауаттылық (+18 балл) бойынша оң динамикаға қол жеткізді, жаратылыстану және оқу 

бойынша елдің орташа нәтижесі 3 баллға төмендеді.46  

Нәтижелердің төмендеу себебі-зерттеудің компьютерлік форматына көшу, себебі 

қазақстандық қатысушылар үшін бұл бірінші тәжірибе. Сондай-ақ рейтинг 

көшбасшыларына қарағанда, мысалы, Жапония мен Сингапур, тестілеуге тек 10 сынып 

оқушылары қатысты, ҚР–да қатысушылардың 44%-ы тоғызыншы сынып оқушылары 

және 53,4%-ы оныншы сынып оқушылары. Сонымен қатар біздің білім беру жүйесіндегі 

PISA нәтижелерін жақсарта алатын өзгерістер 15 жастағы (2002 жылы туған.) 

тестіленушілерге әлі әсер еткен жоқ. PISA-2018 қатысушылары жаңартылған білім беру 

мазмұнына көшуге үлгермеген оқушылар болды. Жаңартылған бағдарламалардың әсерін 

біз PISA-2022-тен бастап, ең дұрысы PISA-2025-те көре аламыз. Осы уақытқа дейін PISA-

2025 тапсыратын оқушылар жаңартылған мазмұн бойынша 7-8 жыл оқиды. Назарбаев 

Зияткерлік мектептерінің нәтижелері PISA-2018 топ-көшбасшыларының көрсеткіштеріне 

сәйкес келетіндігін айта кету керек: оқу сауаттылығы бойынша 511 балл, математика 

бойынша 554 балл, жаратылыстану бойынша 526 балл. PISA нәтижелері мектептегі білім 

берудегі өзгерістер қажет екенін тағы да растайды. Келесі зерттеу «2016 жылдан бастап 

енгізілген бағдарламаларды жаңарту бойынша таңдалған стратегия тиімді ме?» деген 

сұраққа аралық жауап бере алады. 

ICILS-2018-де қазақстандық сегізінші сынып оқушыларының нәтижесі 395 баллды 

құрады, бұл БҒДМБ-ның нысаналы индикаторының белгіленген мәнінен 45 баллға 

жоғары. Алайда Қазақстанның нәтижесі ICILS-2018-ге қатысушы 14 елдің орташа 

көрсеткішінен 101 баллға төмен (496 балл). Ұлттық алдын ала есептің қорытындысы 

бойынша өңірлердің ең жоғары және ең төмен нәтижелері арасындағы айырмашылық 

165 баллды құрады. Жалпы, еліміз бойынша орташа мәннен Ақмола, Атырау, Батыс 

Қазақстан, Қарағанды, Қостанай, Қызылорда және Оңтүстік Қазақстан облыстары артта 

қалып отыр. ICILS-2018 зерттеуі көрсеткендей, компьютерлер саны, мектеп пен үйде 

Интернеттің болуы оқушылардың компьютерлік және ақпараттық сауаттылық деңгейіне 

(КАС) әсер етті. Оқушылардың КАС деңгейі туралы алынған деректер білім беруді 

цифрландыру бойынша одан әрі іс-қимыл жасау үшін пайдаланылатын болады. 

Қазақстанның кешенді шараларды қабылдауы мектептердің цифрлық инфрақұрылымын 

дамыту төңірегінде ғана емес, сонымен қатар оқушылардың да, информатика 

мұғалімдерінің де IT-дағдыларының деңгейін арттыруға шоғырландырылатын болады. 

Бұл бағытта ICILS-тің басқа көшбасшы елдерінің ұлттық бағдарламалары мен 

бастамаларын зерттеу қызығушылық тудырады. Мысалы, ICILS-2013 нәтижелері 

негізінде Дания цифрлық сауаттылық бойынша пәнді (Technology Comprehension) 

әзірлеп,47 әзірлеп, енгізді, Оңтүстік Корея мен Финляндия компьютерлік ғылымдарға 

(бағдарламалауды қоса алғанда) және мұғалімдердің біліктілігін арттыру бағдарламасына 

баса назар аудара отырып, АКТ білім беру бағдарламасын толығымен реформалады.48 

 
46 АТО (2020). Оқу, математика және жаратылыстану бойынша жетістіктер: Қазақстанның PISA-2018 зерттеуіндегі нәтижелері, Ұлттық 

есеп. Нұр-Сұлтан: Ақпараттық-талдау орталығы 
47 http://cctd.au.dk/currently/news/show/artikel/computational-thinking-and-design- to-become-a-mandatory-part-of-curriculum-in-danish-

primary-school/ 
48 http://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Coding-in-schools-FINAL-2.pdf 
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“ 
Қазақстанда үлгерімі жоғары оқушыларға үлкен қолдау көрсетіледі. Бұл ретте 15 жастағы 

оқушылардың аз ғана үлесі PISA математикалық сауаттылығы бойынша екі жоғары 
деңгейге қол жеткізеді. Қазақ және орыс тілдерінде оқытатын қала және ауыл 

мектептерінің оқушылары арасында үлгерімде үлкен алшақтықтар байқалады. Мемлекет 
тарапынан елеулі назар аударуды талап ететін мектептердің инфрақұрылымдық 

проблемалары бар. Таяу жылдары білім беру жүйесінің алдында тұратын өңірі, оқыту тілі, 
білім беру қажеттіліктеріне, сыныптардың әлеуметтік-экономикалық мәртебесі мен жұмыс 

жүктемесіне қарамастан, оқушыларды оқытудың сапасы мен нәтижелерін арттыру 

жөніндегі маңызды міндет тұр. Ұсынылған бастамаларды қабылдау және кешенді іске 
асыру нәтижесінде білім беруді одан әрі сапалы трансформациялау үшін платформа 

құрылатын болады.  

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
PISA зерттеулері қаржыландыру мен білім беру сапасының өзара байланысын көрсетеді. 

Соңғы 10 жылда қазақстандық білім беруді қаржыландыру көлемі ЖІӨ-нің 3%-ынан төмен 
болған жоқ. 2018 жылы Қазақстанда білім беруге жұмсалатын жалпы шығындар ЖІӨ-нің 

3,52%-ын құрады. Мысалы, Украинада білім беру шығындары шамамен 7% құрайды. 

Айтпақшы, PISA-2018 рейтингінде Украина алғаш рет қатысып, 39-орынға ие болды. 
Қазақстан ЖІӨ-ге тең елдерден шамамен 40 баллға артта қалып отырғанын атап өту 

қажет, бұл бір жарым оқу жылына сәйкес келеді. Егер сіз бір оқушының шығындарын 
ескеретін болсаңыз, онда айырмашылық өте үлкен. Сингапур, Жапония, Финляндия 

сияқты елдерде бір оқушыға ел бюджетінен 10-14 мың доллар бөлінеді. Сондықтан, бұл 

елдер PISA рейтингінде көш басқарып тұрады. 

Жаслан Нурбаев, Л. Н. Гумилев ЕҰУ доценті,  
CABAR.asia талдау мектебінің қатысушысы (Нур-Султан)  

Дереккөз: https://clck.ru/PHVxY (Forbes Kazakhstan) 

Орта білім беру бойынша 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-нің 3 нысаналы 

индикаторы, 20 көрсеткіші, 83 іс-шарасының орындалу қорытындыларын түйіндей 

келе, олардың табыстылығын атап өтуге болады. Тек 1 нысаналы индикатор,  

2 көрсеткіш, 1 іс-шара ішінара орындалды, қалғандары жоспар бойынша орындалды. 

Көрсеткіштер мен іс-шаралардың орындалуы 6 басым міндеттердің нәтижелілігін және орта білім 

беру мақсатына жетуді анықтады. Атап айтқанда, барлық мектептердің 1-10 сыныптары 

жаңартылған мазмұнға көшті. 4 жыл ішінде 317,3 мың мұғалім жаңартылған оқу бағдарламасы 

бойынша курстардан өтті және лауазымдық жалақысының 30% мөлшерінде қосымша үстемақы 

алады. Алынған біліктілік санатына байланысты жаңа жүйе бойынша аттестаттаудан өткен 

педагогтердің («педагог», «педагог-модератор», «педагог-сарапшы», «педагог-зерттеуші», 

«педагог-шебер») жалақысы лауазымдық жалақыдан 30% – 50%-ға өсті. Сонымен қатар апатты, 

үш ауысымды мектептер санын қысқарту, шағын жинақты мектептер мәселелерін шешу, ІТ-

инфрақұрылымды, цифрлық білім беру ресурстарын, жаппай ашық онлайн-курстардың желілері 

мен платформаларын дамыту, автоматтандыру өзекті мәселелер болып қалуда (толығырақ 2.4 

«Оқыту жағдай мен ортасы» және 2.5 «Білімді цифрлық жүйеге көшіру» бөлімдерінде). Оларды 

шешу үшін 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде кешенді шаралар, оның ішінде 

жаңа мектептер салу үшін жеке инвесторларды тарту, жан басына шаққандағы 

қаржыландыруды және қаржыландырудың ваучерлік жүйесін енгізу бойынша шаралар кешені 

айқындалды. Сараптамалық қоғамдастықтың пікірлері мектептегі білім беру жүйесін сапалы 

өзгерту үшін қаржыландыруды ұлғайту, қолданыстағы инфрақұрылымды, кәсіби даму жүйесін 

және педагогикалық кадрларды даярлау жүйесін жаңғырту талап етілетіндігімен келіседі. 
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Техникалық және кәсіптік білім беру 

Қазақстанда ТжКБ жүйесі адами капиталды дамытудың және елдің индустриялық-

инновациялық дамуының маңызды құрамдас бөлігі ретінде қарастырылады. 2012 

жылы елдің ұзақ мерзімді Даму стратегиясы қабылданды, онда 2050 жылға қарай әлемдегі ең 

озық 30 елдің қатарына кіру мақсаты қойылды. Білім беру міндеттерді шешудегі драйверлердің 

бірі ретінде қарастырылады. Осы мәнмәтінде еңбек нарығының сұраныстарына сәйкес кадрларды 

даярлау ТжКБ жүйесінің бірінші кезектегі міндеті болып табылады. 2016-2019 жылдарға арналған 

БҒДМБ қазіргі заманғы талаптар мен әлемдік стандарттарға сәйкес ТжКБ жүйесін жаңғыртуға 

бағытталған бірқатар шараларды қамтыды.  

БҒДМБ шеңберінде алғаш рет ТжКБ саласының мақсат қоюы өзгерді, бұл білім 

берудің осы деңгейіне, оның ішінде әлеуметтік жағынан осал жастардың кең 

қолжетімділігін қамтамасыз етті. Халықаралық тәжірибеде ТжКБ саласының рөлі еңбек 

нарығы үшін кадрлар даярлауда ғана емес, жастардың әлеуметтік интеграциясында да жатыр. 

Осы тәжірибені, сондай-ақ елдің ішкі қажеттіліктерін ескере отырып, ТжКБ саласының мақсаты 

техникалық және кәсіптік білім алу үшін жағдай жасау арқылы жастардың әлеуметтік-

экономикалық интеграциясы болып белгіленді. Осы мақсатқа қол жеткізуді өлшеу үшін БҒДМБ-

да «Осы жастағы жұмыспен қамтылған халықтың құрылымындағы 18-28 жастағы техникалық 

және кәсіптік білімі бар азаматтардың үлесі» бір нысаналы индикатор көзделген (Индикатор 

2018 жылы БҒДМБ-ға енгізілген). 2019 жылы бұл көрсеткіш жоспарлы мәнге жетті және  

45%-ды құрады (жоспар – 41,4%). ҚР ҰЭМ СК деректеріне сәйкес, 2016 жылдан бастап осы 

көрсеткіштің оң динамикасы байқалады (2016 ж. – 39%). Тұтастай алғанда, БҒДМБ-ны іске асыру 

жұмыс біліктілігін алғысы келетін жастар үшін ТжКБ саласының қолжетімділігін кеңейтуге, 

әлеуметтік жағынан осал жастарды тарту тетіктерін әзірлеуге мүмкіндік берді. Бұдан басқа, 

еңбек нарығының қажеттіліктеріне және халықаралық практикаға сәйкес ТжКБ саласының 

мазмұнын жаңарту бойынша айтарлықтай жұмыс жүргізілді. Сонымен бірге, болашақта 

жастарды ТжКБ саласымен қамтуды сандық түрде арттырып қана қоймай, еңбек нарығының 

сұраныстарын ескере отырып, дайындық сапасын жақсарту қажет. 

Қойылған мақсатқа қол жеткізу, сондай-ақ ТжКБ саласындағы өзекті мәселелерді 

шешу үшін БҒДМБ-да 5 негізгі міндет көзделген (2.1.3-кесте). Міндеттер ТжКБ саласының 

беделін арттыру, мазмұнын жаңарту, менеджментті жетілдіру, кадрларды даярлау сапасын 

арттыру сияқты мәселелерді қамтыды. БҒДМБ-да студенттердің рухани-адамгершілік 

құндылықтарын дамытуға үлкен мән берілді. 

2.1.3-кесте. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберіндегі ТжКБ-нің  
нысаналы индикаторы мен міндеттері 

Мақсаты: техникалық және кәсіптік білім алу үшін жағдайлар жасау арқылы жастарды  
әлеуметтік-экономикалық интеграциялау 

Нысаналы индикатор: жұмыспен қамтылған халықтың құрылымындағы техникалық және кәсіптік  
білімі бар 18-28 жастағы азаматтардың үлесі 

Міндеттер 
1-міндет. ТжКБ 

жүйесінің 
беделін 
арттыру 

2-міндет. ТжКБ 
қолжетімділігін 

және кадрларды 
даярлау сапасын 
қамтамасыз ету 

3-міндет. Елдің 
индустриялық-
инновациялық 

даму 
сұраныстарын 

ескере отырып, 
ТжКБ мазмұнын 

жаңарту 

4-міндет. ТжКБ 
ұйымдарының білім 

алушыларының 
бойында «Рухани 

жаңғыру» қоғамдық 
сананы жаңғырту 
бағдарламасының 

рухани-
адамгершілік 

құндылықтарын 
және салауатты 

өмір салты 
мәдениетін нығайту 

5-міндет. ТжКБ 
менеджментін және даму 
мониторингін жетілдіру 

Дереккөз: 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ49  

 
49 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016 – 2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000460 
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1-міндет. ТжКБ жүйесінің беделін арттыру. Міндеттің нәтижелілігі ішінара орындалған 

«Мемлекеттік білім беру тапсырысы бойынша ТжКБ ұйымдарына қабылданған студенттер 

санының өсуі» көрсеткішімен өлшенді. 2018 жылы ТжКБ саласындағы студенттердің өсімі  

23,3%-ды құрады, бұл жоспарлы мәнге сәйкес келеді. 2019 жылы студенттер санының өсуі 

18,4%-ға дейін төмендеді. Көрсеткіштің төмендеуінің негізгі себебі жергілікті атқарушы органдар 

есебінен мемлекеттік тапсырыс көлемінің қысқаруы болып табылады.50 

Осы міндетті орындау үшін 5 іс-шара жоспарланған. Жұмысшы мамандықтарының беделін 

арттыру тетіктерінің бірі WorldSkills қозғалысын танымал ету болды. Қозғалысты дамытудың  

5 жылы ішінде республикада 90 өңірлік, республикалық чемпионаттар өткізілді. Оған 1000-нан 

астам қатысушы қатысты, олардың нәтижелерін 1 400-ге жуық сарапшы бағалады. 

Чемпионаттың географиясы едәуір кеңейіп, қатысушылар саны, сондай-ақ құзыреттілік артты. 

Сонымен қатар халықаралық біріншіліктерде қазақстандық команданың рейтингі айтарлықтай 

өсті. Ұлттық команда 36 орынға жақсарғанын көрсетті: 2015 жылғы 50-ші орыннан 2019 жылы 

14-ші орынға дейін.  

БҒДМБ шеңберінде еңбек ресурстарының теңгерімсіздігін теңестіруге, сондай-ақ ТжКБ 

саласының тартымдылығын арттыруға бағытталған «Серпін» жобасын іске асыру жалғасты. 

Жобаны іске асырудың барлық кезеңін 2 767 адамды құрады. Бұдан басқа, ТжКБ саласының 

тартымдылығын арттыру үшін БАҚ-та жұмысшы кәсіптерінің мәртебесін арттыру бойынша 

түрлі науқандар өткізілді. Сонымен қатар барлық іс-шаралардың орындалуына қарамастан, 

ТжКБ саласының беделі бұрынғысынша төмен күйінде қалып отыр. 2016 жылдан бастап 

республика колледждеріне оқушыларды қабылдау көрсеткіші 10 294 адамға төмендеді. 

Индикаторға ішінара қол жеткізу сонымен қатар белгіленген міндеттің толық орындалмағанын 

көрсетеді. Тұтастай алғанда, ТжКБ жүйесінің төмен сапасы жастар арасында қажеттіліктің 

өсуіне басты тежеуші кедергілердің бірі болып табылады. Сонымен қатар оқушылардың 

кәсіптік бағдарлау жүйесі жоқ. Осы міндеттерді шешу жөніндегі жұмыс Білім беру мен ғылымды 

дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасының жаңа кезеңі 

шеңберінде жалғасатын болады.  

“ 
ТжКБ мәртебесінің төмен болу себебі мектеп оқушыларын кәсіптік бағдарлаудың және 

диагностикалаудың әлсіздігінде, жыл сайын жоғары білім алуға арналған гранттардың 

ұлғаюында жатыр. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
Контингенттің төмендеуі және ТжКБ саласы беделінің төмендеуі бірқатар себептерге 

байланысты. Біріншіден, бұл колледждердің МТБ-ның қазіргі еңбек нарығының 

шындығына сәйкес келмеуіне байланысты жұмысшы кадрларды даярлау сапасының 
төмендігі, көптеген колледждерде жабдықтардың ескіруі. Екіншіден, өндірістік оқыту 

шеберлерінің жаңа технологияларды меңгеруінің төмен деңгейі себеп болып табылады. 
Бұл ТжКБ жүйесінің ИПҚ біліктілігін арттыру курстары «Өрлеу «БАҰО» АҚ немесе «Talap» 

КЕАҚ базасында формальды түрде өткізілуінің салдары болып табылады. Біліктілікті 

арттыру курстары барынша практикаға бағдарланған болуы және жұмыс істеп тұрған 
кәсіпорындар, кафелер, қонақ үйлер және т.б. базасында өтуі тиіс. Үшіншіден, колледж 

студенттерінің төмен уәждемесі жұмыс берушілердің басқа да тең жағдайларда жоғары 
оқу орындарының түлектерін таңдауына және/немесе мамандығы бойынша жұмыс өтілін 

«талап ететіндігіне» байланысты. Тәжірибе көрсеткендей, колледж түлектері жоғары оқу 
орындарының түлектерімен салыстырғанда практикаға бағдарланған және кәсіптің 

негіздерін ғана емес, сонымен қатар өндірісте жұмыс істеу дағдыларына ие. 

Гульнар Кусиденова, «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ 
ТжКБ сарапшылар тобының жетекшісі 

 
50 Толығырақ 2.2 «Қолжетімділік пен теңдік» бөлімінде 
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“ 
Біздің елімізде жұмысшы мамандықтар халық арасында танымал емес, жастар арасында 

кәсіби бағдар беру жұмысы нашар ұйымдастырылған, кейде нарық сұраныстарының 
біліктілігіне сәйкес келмейді. Қалыптасқан жағдайдан шығу еңбек нарығының 

сұраныстарын зерттеуде, жұмысшы мамандығының беделін арттыруда, жастар арасында 

кәсіптік бағдар жұмысын күшейтуде көрінеді. 

Жәмилә Намазбаева, психология ҒЗИ директоры, академик, 
психология ғылымдарының докторы, профессор 

Роза Бекмагамбетова, п.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру  
және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры 

2-міндет. ТжКБ қолжетімділігін және кадрларды даярлау сапасын қамтамасыз ету. Бұл 

міндеттің тиімділігі қол жеткізілген үш индикатормен өлшенді. 

1) Қазіргі заманғы оқу жабдықтарымен жабдықталған мемлекеттік колледждердің оқу-

өндірістік шеберханаларының, зертханалары мен арнайы пәндер кабинеттерінің үлесі 

2015 жылдан бастап 9,3%-ға өсіп, 2019 жылға қарай 50%-ға жетті (2015 ж. – 40,7%). 

Колледждердің оқу-өндірістік шеберханаларын, зертханалары мен арнайы пәндер 

кабинеттерін жабдықтау және қайта жабдықтау бюджет қаражаты, жұмыс берушілер 

мен әлеуметтік серіктестер есебінен жүзеге асырылды. Колледждердің 

инфрақұрылымын жаңарту 2019 жылы басталған «Жас маман» жобасы аясында 

жалғасады. 180 колледж үшін «WorldSkills» стандарттарының талаптары негізінде  

400-ге жуық заманауи жабдықтар жиынтығы сатып алынады. 

2) ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай және кедергісіз қолжетімділік жасаған ТжКБ 

ұйымдарының үлесі 4 жыл серпінінде тұрақты өсуді көрсетеді. 2015 жылдан бастап бұл 

көрсеткіш іс жүзінде 4 есеге өсті және 2019 жылы 69,5%-ды құрады (2015 жыл – 15%). 

Сонымен қатар көрсеткішке қол жеткізу өңірге байланысты өзгеріп отырады.51 

Барлығына тең жағдайларды қамтамасыз ету мақсатында «Talap» КЕАҚ52 ЕБҚ-сы бар 

тұлғаларға арналған арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік 

ұсынымдар әзірленді. 2018 жылы колледждерге түсу үшін кедергілер жойылды, енді 

оларға ТжКБ ұйымдарына түсуге мүмкіндік беретін аттестаттар беріледі. Бұл ретте, 

ЕБҚ-сы бар адамдарды оқытудағы проблемалардың бірі тиісті кадрлардың 

жетіспеушілігі болып қала береді. 

3) Біліктілікті арттыру курстарынан, оның ішінде IT-құзыреттер бойынша өткен ТжКБ 

мемлекеттік ұйымдарының педагог қызметкерлері мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

үлесі 2019 жылы жоспарлы мәні 20% болғанда 20,5%-ға жетті. 2018 жылы 29 724 

инженерлік-педагогикалық қызметкердің 6 078-і (20,4%) оның ішінде IT-құзыреттіліктері 

бойынша біліктілігін көтеру курстарынан өтті. 

Осы міндетті іске асыру үшін 20 іс–шара жоспарланған, оның 19-ы орындалды,  
1-і ішінара орындалды. ТжКБ саласының қолжетімділігін кеңейту үшін маңызды бағыт 
жастардың әлеуметтік осал санатын қолдауға бағытталған «Баршаға арналған тегін 
ТжКБ» жобасы болды. Жоба жастарға алғашқы жұмысшы мамандығын тегін алуға 
мүмкіндік берді. Мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылданған студенттердің үлесі 2019 
жылы 65,6%-ға дейін өсті (2016 ж. – 53%). Жоба 15-28 жас аралығындағы жастардың 
еңбек нарығындағы жағдайына оң әсерін тигізді. NEET жастарының, жастар 
жұмыссыздығының, сондай-ақ біліктіліксіз жұмысқа орналасқан жастар санының 
қысқаруы байқалады. Сонымен қатар бұрынғысынша бірқатар өңірлерде NEET 
жастарының жоғары үлесі сақталуда, сондай-ақ тегін негізде білім алу мүмкіндігі болған 
кезде біліктілігі жоқ жұмысқа орналастырылған жастардың саны жоғары болып қалуда.53  

 
51 Толығырақ 2.2 «Қолжетімділік пен теңдік» бөлімінде  
52 «Кәсіпқор» КЕАҚ 2020 жылы «Talap» КЕАҚ болып өзгерді 
53 Толығырақ 2.2 «Қолжетімділік пен теңдік» бөлімінде 
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БҒДМБ шеңберінде еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, колледждер бейіндеу мен 

оңтайландырудан өтті. 109 қайталанатын және талап етілмеген мамандықтар қысқартылды, бұл 

66 колледж профилінің өзгеруіне және 20 колледждің бірігуіне әкелді. Бұдан басқа, ТжКБ 

саласының сапасын қамтамасыз ету мақсатында ТжКБ 

ұйымдарының аккредиттеу рәсімінен өтуі және 

тәуелсіз сертификаттау жүйесін құру жоспарланды. 

Бұл үшін республикада салалық қауымдастықтар 

базасында біліктілікті растайтын салалық орталықтар 

құрылды. Алайда, бүгінгі күні тек 36 орталық жұмыс 

істейді, бұл республикада тәуелсіз сертификаттау 

жүйесін сапалы дамыту үшін жеткіліксіз. 2019 жылы 

колледждердің тек 13,7%-ы аккредиттеу рәсімінен 

өтті. Төмен көрсеткіштің негізгі себебі рәсімнің жоғары 

құны болып табылады. Тұтастай алғанда, барлық іс-

шаралардың орындалуына қарамастан, кадрлар 

даярлау сапасын одан әрі арттыру және еңбек 

нарығымен байланысты нығайту қажет. ЖБИ-2019 

рейтингіне сәйкес жұмыс берушілер ТжКБ сапасының 

деңгейін мүмкін болатын 7 баллдан 3,7 баллға 

бағалайды.  

“ 
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасының идеясы-жастар арасындағы жұмыссыздық 

деңгейін төмендетудің тамаша мүмкіндігі. Сонымен бірге, жоба шеңберінде еңбек 
нарығында ең аз сұранысқа ие мамандықтар мен біліктіліктер (аспаз, даяшы, құрылысшы, 

электрик) бойынша дайындық жүзеге асырылуда. Мамандықтар бойынша студенттерді 

қабылдау талдауы (2018-2019) ақылы негізде ең жоғары көрсеткіштер «Медицина», 
«Фармацевтика» (78,5%), «Білім беру» (48,8%) және «Сервис, экономика және басқару» 

(39,5%) бағыттары бойынша тіркелгенін көрсетеді. Бұл аталған мамандықтар нарықта 
сұранысқа ие екендігін және студенттер өз оқуы үшін төлеуге дайын екендігін көрсетеді. 

Ал «Құрылыс және коммуналдық шаруашылық» (10%), «Ауыл шаруашылығы» (17%) 
және «Өндіру, монтаждау, пайдалану» (16%) бағыттары бойынша ақылы негізде түскен 

студенттердің үлесі ең төмен. Бұдан басқа, осы жоба шеңберінде де, жалпы алғанда да 

ТжКБ түлектерін жұмысқа орналастыру мәселесі әлі де өзекті болып отыр. 

Гульнар Кусиденова, «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ 
ТжКБ сарапшылар тобының жетекшісі 

“ 
БҒДМБ соңғы бірнеше жылда ТжКБ жүйесінің дамуына тиісті әсер еткен жоқ. Бүгінгі күні 

ТжКБ-ның материалдық-техникалық базасы жұмысқа орналастырылғаннан кейінгі 

алғашқы күндерінен бастап кәсіпорындарға пайда әкелетін жұмысшы кәсіптерінің 
мамандарын даярлауға мүмкіндік бермейді. 821 ТжКБ ұйымына 2 664 шеберхана, 262 оқу 

полигоны, 147 оқу шаруашылығынан келеді. Компьютер/оқушы қатынасы – 1:8. 
Зертханалардың 28%-ы және шеберханалардың 33%-ы жарақтандыруды және 

жаңартуды талап етеді. ТжКБ-ның 488,7 мың оқушысының 41,6 мыңы (8%) және 2,5 мың 

кәсіпорындар (270 мыңнан) дуальды оқытуға тартылған. Бұл кәсіпорындар, колледждер 
үшін де қамтудың өте төмен көрсеткіші. Дуальды оқыту кезінде оқу уақытының 70%-ын 

кәсіпорында тәжірибеге бөлуі қажет. Кәсіпорындар, өз кезегінде, арнайы киім, жеке 
қорғаныс құралдары және оқу шеберлеріне қосымша ақы төлеу қажеттілігіне байланысты 

студенттермен жұмыс істеуге мүдделі емес. ТжКБ сапасын жақсартудың нақты ұзақ 
мерзімді стратегиясының болмауы айқын көрініс табуда. Оң нәтиже ретінде «Баршаға 

арналған тегін ТжКБ» және «Серпін» жобаларын ғана атап өткен жөн. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы – жақсы идея, бірақ ол біздің еліміздегі еңбек 
нарығының қажеттілігіне сәйкес іске асырылуы тиіс. Егер нарықта осы мамандықтарға 

сұраныс болмаса, ТжКБ түлектері кімге қажет? Жұмысшы мамандықтар еңбек 

нарығындағы жұмыс орындарына сәйкес болуы тиіс. ТжКБ түлектері жұмыс істей алатын 
жерлерде жұмыс істейтін білікті емес кадрлардың жалақысы төмен болғандықтан, жоба 

елдегі әлеуметтік-экономикалық жағдайға, атап айтқанда жастарға, еңбек нарығына 

«Менің бастамам бойынша биыл 
«Баршаға арналған тегін кәсіптік-
техникалық білім беру» жобасы іске 
асырыла бастады. Тегін оқытумен ең 
әуелі жұмыссыз және өзін өзі тиімсіз 
жұмыспен қамтыған жастар, сондай-
ақ кәсіптік білімі жоқ ересек адамдар 
қамтылуы тиіс. Кәсіптік білім беру 
жүйесінде, мен айтқандай, 
экономикадағы жаңа өндірістер үшін 
мамандар дайындауға ден қою 
керек» 

 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың 2017 жылғы 31 
шілдедегі «Қазақстанның Үшінші жаңғыруы: 
жаһандық бәсекеге қабілеттілік» Қазақстан 

халқына Жолдауынан» 
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ерекше оң әсер еткен жоқ. Ал төмен еңбекақы төлеуге жұмыс берушілердің өздері 

мүдделі. 

Күләнда Батырбекова, «BilimInvest» білім беру инвесторлары 
ұлттық қауымдастығының вице-президенті  

3-міндет. Елдің индустриялық-инновациялық даму сұраныстарын ескере отырып, 

ТжКБ мазмұнын жаңарту. Осы міндет шеңберінде 3 көрсеткіш көзделген, оның 2-уі 

орындалды, 1-уі ішінара орындалды. Көрсеткіштерге қол жеткізу үшін 10 іс-шара жоспарланған. 

1) «Модульдік-құзыреттілік тәсілді ескере отырып, жаңартылған үлгілік оқу жоспарлары 

мен бағдарламаларының үлесі» 1-ші көрсеткіші жоспарлы тәртіппен орындалды. ТжКБ 

саласының мазмұнын жаңарту елдің озық практикалары мен ішкі қажеттіліктеріне 

негізделді. Жаңарту білім беру бағдарламаларын әзірлеуге әсер етті, атап айтқанда 

WorldSkills әлемдік стандарттарын ескере отырып, желілік білім беру 

бағдарламаларынан модульдік-құзыреттілікке көшу жүзеге асырылды. 4 жылдық 

кезеңде ТжКБ жіктеуішінің барлық 276 (100%) мамандықтары бойынша модульдік-

құзыреттілік тәсілді ескере отырып, үлгілік оқу жоспарлары мен бағдарламалары 

жаңартылды. Сонымен қатар ҚР колледждерінде тәжірибе ретінде оқытудың кредиттік 

технологиясы мен қолданбалы бакалавриат енгізілуде. Бұл бастамалар салыстырмалы 

түрде жаңа болғандықтан, әлеуметтік-экономикалық әсер туралы айту ертерек. 

Сонымен бірге, осы бастамаларды іске асыруды мониторингтеу және әсерді анықтау 

мақсатында кейіннен бағалау қажет. 

2) «Дуальды оқытудың негізгі қағидаттарын енгізген колледждердің үлесі» 2-ші көрсеткіші 

де орындалды. 2019 жылы дуальды оқытудың негізгі қағидаттарын енгізген 

колледждердің үлесі 64,7% құрады, ал жоспарлы мәні 62%. Көрсеткішке қол жеткізуге 

дуальды оқытуды дамыту үшін қабылданған бірқатар шаралар ықпал етті. БҒДМБ іске 

асырылған 4 жыл ішінде тиісті нормативтік құқықтық база құрылды. Тиісті НҚА-ға, атап 

айтқанда ҚР Еңбек кодексіне, ҚР «Білім туралы» Заңына өзгерістер енгізілді, дуальды 

оқытуды ұйымдастыру қағидалары әзірленді және бекітілді, дуальды оқыту бойынша 

үлгілік шарт бекітілді. Дуальды оқытуды дамытуда «Атамекен» ҰКП маңызды рөл 

атқарады. Дуальды оқытуға бірнеше тарап, өңірлік кәсіпкерлер палатасы, кәсіпорындар 

мен білім беру мекемелері қатысады. Жыл сайын дуальды оқытуға тартылған 

кәсіпорындарды қамту кеңейтіледі. ҰБДҚ-ға сәйкес, 2019 жылы дуальды оқыту 

шеңберінде кадрларды даярлауға шарттар жасалған кәсіпорындар мен компаниялар саны 

4 968 бірлікті құрады. Сонымен қатар осы бастаманы іске асырудың ұзақ мерзіміне 

қарамастан, ол студенттер үшін де, бизнес үшін де айтарлықтай нәтиже бермеді. 

Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын және дуальды оқытумен қамтылған ТжКБ 

студенттерінің үлесі 2019 жылы тек 17%-ды құрады. Төмен көрсеткіш себептерінің бірі 

жеке сектордың әлсіз тартылуы болып табылады. Жан басына шаққандағы норматив 

шеңберінде дуальды оқытуға белсенді қатысуға жұмыс берушілерді ынталандыру 

мақсатында өндірістік тәжірибеге арналған шығыстар, атап айтқанда тәлімгерлерге 

еңбекақы төлеу ескерілді.  

3) «Бекітілген кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларымен 

қамтамасыз етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі» 3-ші көрсеткіші ішінара орындалды. 

Еңбек нарығының сұраныстарын ескере отырып, сондай-ақ әлемдік тәжірибеге сәйкес 

ТжКБ саласының мазмұнын жаңарту мақсатында 2016 жылдан бастап кәсіптік 

стандарттарды әзірлеу және бекіту жұмыс берушінің қолына берілді. 2019 жылы бекітілген 

кәсіптік стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларымен қамтамасыз 

етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі жоспарлы 56%-дың 45,4%-ды құрады. 2018 жылы 

бекітілген кәсіптік стандарттар негізінде ТжКБ мамандықтары мен кәсіптерінің 

жіктеуішінде 277 мамандықтың 56 (20,2%) (жоспар-20%) мамандықтары бойынша білім 

беру бағдарламалары әзірленді. 

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ жаңа кезеңі шеңберінде орта деңгейдің 

жаңартылған мазмұнға көшуін ескере отырып, ТжКБ мазмұнын қайта қарау көзделген. 
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Жаңа білім беру бағдарламалары тез өзгеретін әлемде қажетті және өмір бойы оқытуды 

көздейтін икемді және кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағдарланатын болады. 

“ 
Дуальды оқыту нысанын іске асырудың тиімділігін арттыру үшін дуальды оқытуға 

қатысушы кәсіпорындар өтемақысының мөлшерін жылына бір студентке жұмсалатын 
шығынның 40%-на дейін ұлғайту, практикалық сабақтардың пайдасына жалпы білім 

беретін пәндер сағаттарының санын қысқарту қажет. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
Дуальды оқыту жүйесі-бұл ЖОО мен колледждер жағдайында болашақ мамандарды 
даярлаудың тиімді нысаны, осы жүйенің арқасында студент кәсіби қызметте қажетті 

практикалық дағдылар мен біліктерге ие болады. Ресей, Германия, Белоруссия тәжірибесі 
бойынша әр ЖОО, өндірістік ұйымдар колледжі, мектептер, балабақшалар жанында 

бекітуді заңдастыру қажет. 

Жәмилә Намазбаева, психология ҒЗИ директоры, академик, 
психология ғылымдарының докторы, профессор 

Роза Бекмагамбетова, п.ғ.д., Абай ат. ҚазҰПУ мектепке дейінгі білім беру  
және әлеуметтік педагогика кафедрасының профессоры 

“ 
Елімізде дуальды оқытудың «элементтері» немесе «дуальды оқытудың принциптері» 
енгізілген айта кету керек. Статистика көрсеткендей, колледж студенттерінің тек  

17,4%-ы дуальды білім алуда. Яғни, тіпті мемлекеттік колледждерде де студенттердің 

көпшілігі осы оқыту әдістемесімен таныс емес және «дуальды оқытудың» әсері туралы 
айту қисынсыз. Дуальды оқытуды толық көлемде енгізген колледждердің алдында 

түлектерін жұмысқа орналастыру мәселесі тұрған жоқ. Дуальды оқытуды енгізудің 
тиімділігін арттыру және оған жұмыс берушілердің қатысуы үшін бірнеше нұсқа бар: 

− әлеуетті өңірлік жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес колледждерге 

«мамандықтар бойынша даярлаудың басымдылығын» айқындауда еркіндік беру; 
− кадрларды дуальды даярлауға қойылатын негізгі талап ретінде МТБ-ға және 

инженерлі-педагогикалық қызметкерлерінің біліктілік деңгейіне қойылатын 
талаптарды айқындау. 

Гульнар Кусиденова, «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ 
ТжКБ сарапшылар тобының жетекшісі 

4-міндет. ТжКБ ұйымдарының білім алушыларының бойында «Рухани жаңғыру» 

қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының рухани-адамгершілік 

құндылықтарын және салауатты өмір салты мәдениетін нығайту. Осы міндетке қол 

жеткізуді өлшеу үшін орындалған 3 көрсеткіш анықталды. Нәтижелілік білім алушыларда 

«Рухани жаңғыру» қоғамдық сананы жаңғырту бағдарламасының құндылықтарын 

қалыптастыруға және салауатты өмір салты үшін жағдайларды кеңейтуге бағытталған  

7 іс-шараны іске асырудың арқасында қамтамасыз етілді.  

1) 2019 жылы қоғамдық-пайдалы қызметке (волонтерлік, Жастар ісі жөніндегі 

комитеттердің қызметіне қатысу және т.б.) тартылған ТжКБ ұйымдарында білім 

алушылардың үлесі 60,7%-ды (жоспар – 60%) құрады. 2015 жылмен салыстырғанда 

көрсеткіш 2 есе өсті (2015 ж. – 30%). Көрсеткішке қол жеткізуге қоғамдық қызметке 

білім алушыларды тарту және ұйымдастыру бойынша ТжКБ ұйымдарының белсенді 

қызметі ықпал етті. Колледждерде балалар үйлері, онкологиялық ауруханалар және 

мүгедектер үйлері, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көмек көрсету, сондай-ақ ірі 

халықаралық іс-шараларға дайындалу үшін еріктілер қызметін ұйымдастыру бойынша 

жұмыс жүргізілуде. ТжКБ ұйымдарында жастар ісі жөніндегі 697 комитет жұмыс істейді. 

Комитеттер тәрбие жұмысын жүргізуге белсенді қатысады, «Жас Отан» жастар қанаты, 

«Қазақстан жастарының Конгресі», «Қазақстан студенттерінің Альянсы», «Жасыл Ел», 

«Ұлттық волонтерлік желі» сияқты жастар ұйымдарымен тығыз байланыста. 

2) 2019 жылы спорттық секциялармен қамтылған ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың 

үлесі жоспарлы 70%-дың 70,3%-ын құрады. ТжКБ білім алушыларында салауатты өмір 

салтын қалыптастыруға ерекше назар аударылды. ТжКБ білім алушыларын спорттық 

секциялармен қамту қойылған міндеттерді мониторингтеу мақсатында БҒДМБ 
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көрсеткіштерінің бірі ретінде белгіленді. Білім алушыларды спорттық секциялармен 

қамтудың өсуіне ТжКБ ұйымдарының спорттық секциялары санының артуы ықпал етті. 

3 жыл ішінде олардың саны 1 828 бірлікке өсті (2017 ж. – 5 226 бірлік, 2019 ж. – 7 054 

бірлік) Колледждер жанындағы спорт алаңдарын дамыту үшін әкімдіктер мемлекеттік-

жеке меншік әріптестік тетіктері негізінде демеушілік және бюджеттен тыс қаражат 

тарту бойынша жұмыс жүргізуде.  

3) 2019 жылы «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Тәрбие және білім» кіші 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде іс - шараларға қатысқан ТжКБ ұйымдарының үлесі 

80,3%-ды (жоспар – 60%) құрады. 2019 жылы 801 колледждің 643-і «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасының «Тәрбие және білім» кіші бағдарламасын іске асыру аясында іс-

шараларға қатысты. ТжКБ білім алушылары арасында «Тәрбие және білім» кіші 

бағдарламасын іске асыру шеңберінде республикалық, өңірлік жобалар мен іс-шаралар 

белсенді өткізілуде. Білім алушыларды патриоттық тәрбиелеудегі негізгі жұмыс түрі 

мәдени-бұқаралық іс-шаралар, сондай-ақ кураторлық сағат, конкурс, викторина, әдеби 

кеш, мұражайлар, театрлар, көрмелерге бару болып табылады. 

Өз кезегінде барлық көрсеткіштерге қол жеткізу және жоспарланған іс-шаралардың 

орындалуы осы міндетке қол жеткізу сапасын айқындамайды, өйткені елде рухани-

адамгершілік құндылықтарды бағалаудың қалыптасқан жүйесі жоқ. Білім алушыларды 

бағалаудың ағымдағы жүйесі негізінен адамның рухани жағын ескермей, когнитивтік 

дағдыларды өлшеуге бағытталған. 

5-міндет. ТжКБ менеджментін және даму мониторингін жетілдіру. Осы міндетке қол 

жеткізуді өлшеу үшін 2 көрсеткіш қарастырылды, олар орындалды. Алға қойылған мақсатқа 

жету үшін 4 іс-шара белгіленді, олар да іске асырылды.  

1) «Кәсіпқор «Холдингі» КЕАҚ үздік тәжірибесін енгізетін мемлекеттік колледждердің үлесі 

2019 жылы 65,7%-ға жетті. 460 мемлекеттік колледждің 302-ісі «Кәсіпқор» КЕАҚ 

тәжірибесін енгізді. 2015 жылдан бастап 2019 жылға дейін қазақстандық сарапшылар 

мен шетелдік әріптестердің қатысуымен ТжКБ мамандықтары бойынша 52 жаңа білім 

беру бағдарламасы әзірленді. 52 мамандық бойынша 343 колледжге жаңа 

бағдарламалар енгізілуде. ТжКБ ұйымдарының сайтынан www.kasipkor.kz оқу процесінде 

пайдалану үшін 24 845 рет 500 оқулық жүктелген. Жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу 

кезінде колледж педагогтері WorldSkills стандарттарын ескереді. 

2) 4 жыл ішінде ТжКБ ұйымдарының 1 200 басшысы менеджмент саласындағы «Talap» КЕАҚ 

базасында біліктілікті арттыру курстарынан өтті. 2019 жылы мемлекеттік колледждердің 3 

239 басшысының 300-і менеджмент саласында біліктілікті арттыру курстарынан өтті. 

Осылайша, (2) менеджмент саласында біліктілігін арттырудан өткен ТжКБ мемлекеттік 

ұйымдары басшыларының үлесі 9,3%-ды құрады.  

Колледждің 63% қамқоршылық кеңестер құру арқылы корпоративтік басқару 

қағидаттарын енгізді. Сонымен бірге, Қамқоршылық кеңестердің шешім қабылдау 

процесіне тартылу деңгейі мәселесі одан әрі зерделеуді және талдауды қажет етеді. 

ТжКБ саласын дамыту мониторингінің құралы Қазақстанның Турин процесіне қатысуы 

болды. Қазақстандағы Турин процесінің мақсаты ТжКБ саласының күшті және 

проблемалық жақтарын, өңірлік деңгейде ТжКБ жүйесінің даму үрдістері мен әлеуетін 

анықтау, ЭЫДҰ мен Еуропалық Одақ елдерінің тәжірибесіне сәйкес ТжКБ жүйесін 

жетілдіру бойынша ұсынымдар әзірлеу болып табылады. 2019 жылдан бастап бұл құрал 

ТжКБ саласында іске асырылатын бастамаларды нүктелік мониторинг және бағалау үшін 

де пайдаланылатын болады.  

Тұтастай алғанда, ТжКБ саласында БҒДМБ іске асырылуын талдау айтарлықтай 

нәтижелерге қол жеткізуді көрсетеді. Нысаналы индикаторға, сондай-ақ 12 көрсеткіштің 

10-ына қол жеткізілді (2 көрсеткіш-ішінара). 5-міндетке қол жеткізу үшін жоспарланған 46 іс-

шараның 45-і орындалды. Әлеуметтік жағынан осал жастарды оқытуға және еңбек нарығына 

тарту тетіктері құрылды, бұл NEET жастарының үлесін 2016 жылғы 9,2%-дан 2019 жылы  
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7,4%-ға дейін қысқартуға мүмкіндік берді. ТжКБ жіктеуішінің барлық мамандықтары бойынша 

модульдік-құзыреттілік тәсілді, сондай-ақ WorldSkills стандарттарын ескере отырып, үлгілік оқу 

жоспарлары мен бағдарламалары жаңартылды. ТжКБ саласында БҒДМБ іске асыру жеке 

сектордың қатысуын арттыруға да ықпал етті. 2019 жылы республика колледждерінің 64,7%-ы 

дуальды оқытудың негізгі принциптерін енгізді. Тәуелсіз сертификаттауды дамыту үшін негіз 

қаланды, салалық қауымдастықтар негізінде тәуелсіз сертификаттау орталықтары құрылды. 

Сонымен қатар жұмыс берушілердің ТжКБ саласына қанағаттануы бұрынғысынша төмен болып 

қалуда. ЖБИ-2019 рейтингіне сәйкес жұмыс берушілер ТжКБ сапасының деңгейін мүмкін 

болатын 7 баллдан 3,7 баллға бағалайды. БҒДМБ аясында білім алушыларда салауатты өмір 

салтын қалыптастыруға ерекше назар аударылды. Спорттық секциялармен қамтылған ТжКБ 

ұйымдарында білім алушылардың үлесі 2019 жылға қарай 70,3%-ға дейін өсті (2015 ж. – 40%). 

Корпоративтік басқару қағидаттарын енгізу мақсатында колледждердің 63% қамқоршылық 

кеңестер құрды. Сонымен бірге, белгілі бір нәтижелерге қол жеткізуге қарамастан, одан әрі 

шешуді талап ететін бірқатар өзекті міндеттер қалып отыр. Оларға МТБ-ны жаңарту, еңбек 

нарығының сұраныстарына сәйкес жұмысшы кәсіптерінің мәртебесі мен кадрларды даярлау 

сапасын арттыру жатады. 
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Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

2016 жылы 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ экономиканы жоғары және 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз 
етуді мақсат етті. Соңғы төрт жыл ішінде Білім және ғылым министрлігінің жоғары оқу 
орындарымен, жұмыс берушілермен және басқа да стейкхолдерлермен бірлескен күш-жігері мен 
серіктестік қатынастары жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесіндегі 

проблемаларды еңсеруге бағытталды. Сын -қатерлер 
арасында жұмыс берушілердің білім беру 
бағдарламаларының сапасына қанағаттанбауы, 
шетелдік студенттер үлесінің төмендігі, корпоративтік 
басқару институттарында өкілеттіктердің болмауы, 
жатақханаларға қажеттілік, жоғары оқу орындарында 
оқытудың кедергісіз ортасының болмауы және т.б. 
анағұрлым жүйелі түрде атап өтілді.  

 

Ведомство бағдарламалық мақсаттың іске асырылуын екі нысаналы индикатор 

бойынша қадағалады: 1) жұмыспен қамтылған халық құрылымындағы 22-28 жастағы жоғары 

білімі бар азаматтардың үлесі; 2) QS World University Rankings рейтингінде белгіленген 

Қазақстанның жоғары оқу орындарының саны. Екі индикатор да ішінара орындалды. Мәселен, 

2019 жылы жұмыспен қамтылған халық құрылымында 22-28 жастағы жоғары білімі бар 

азаматтардың үлесі жоспарланған 45,9%-дан 45,6%-ды құрады. Үздік жоғары оқу орындарының 

әлемдік рейтингінде QS рейтингтік агенттігі 2019 жылы 10 қазақстандық үздік жоғары оқу орнын 

(2015 ж. нақты мәні – 8 жоғары оқу орны) таныды, олардың ішінде бір жоғары оқу орны топ-

300, 3 жоғары оқу орны үздік 500-дің қатарына кірді.  

Осы мақсатты орындау мемлекеттік саясаттың басымдығына төрт міндет қойды. 

Міндеттер «Білім экономикалық өсудің негізі ретінде» басымдығы бойынша 2025 жылға дейінгі 

ҚР-дың Стратегиялық даму жоспарының бастамаларын көрсетеді. Сонымен қатар 2016-2019 

жылдарға арналған БҒДМБ алға қойған міндеттер жоғары білім беруді дамытудың жаһандық 

үрдістеріне, оның ішінде Болон процесінің қағидаттарына және ЭЫДҰ сарапшыларының 

ұсынымдарына сәйкес келеді (2.1.4-кесте).  

2.1.4-кесте. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру саласының 
индикаторлары мен міндеттері 

Мақсаты: экономика салаларын жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі  
бар бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету 

Нысаналы индикаторлар 

1-индикатор. Жұмыспен қамтылған халықтың 
құрылымында жоғары білімі бар 22-28 жастағы 

азаматтардың үлесі 

2-индикатор. QS World University Rankings рейтингінде 
атап өтілген Қазақстан ЖОО-ларының саны 

Міндеттер 

1-міндет. Бәсекеге 
қабілетті кадрларды 
сапалы даярлауды 

қамтамасыз ету 

2-міндет. Әлемдік 
үрдістер аясында 

жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі 
білім беру мазмұнын 

жаңғырту 

3-міндет. ЖОО-лардың 
білім алушыларының 

бойында «Рухани 
жаңғыру» қоғамдық 
сананы жаңғырту 
бағдарламасының 

рухани-адамгершілік 
құндылықтарын және 
салауатты өмір салты 
мәдениетін нығайту 

4-міндет. Жоғары және 
жоғары оқу орнынан 
кейінгі білім берудің 

менеджменті мен даму 
мониторингін жетілдіру 

Дереккөз: 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ54  

 
54 Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын 
бекіту туралы» ҚР Үкіметінің 2018 жылғы 24 шілдедегі № 460 қаулысы, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1800000460  

«Жоғары оқу орнының табыстылығын 
бағалаудың басты критерийі – оқу 
бітірген студенттердің жұмыспен 
қамтылуы, жалақысы жоғары 
жұмысқа орналасуы» 

Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың  
2018 жылғы 05 қазандағы «Қазақстандықтардың 

әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 
арттыру» Қазақстан халқына Жолдауынан  
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1-міндет. «Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету». 
Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету 1-ші міндеттің тиімділігі үш 
индикатормен өлшенді. 29 іс-шара жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру бойынша 
осы міндетті іске асыруды қамтамасыз етті. Олардың ішінде студенттерді ЖОО-ға қабылдау (ҰБТ 
құралдарын қайта форматтау, тестілеуді қайта тапсыру, шартты түрде қабылдау және т.б.); 
жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру 
тапсырысын қалыптастыру (мемлекеттік гранттар, «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» - 
«Серпін» әлеуметтік жобасы, «Болашақ» халықаралық стипендиясы және т.б.); ЕБҚ-сы бар 
студенттерді оқыту үшін жағдай жасау (квоталар бөлу, кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз 
ету); шетелдік студенттерді қабылдау (шетелдік студенттерге арналған стипендиялық 
бағдарлама, қазақстандық жоғары оқу орындарын шетелде ілгерілету) және басқалар. 

1) «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған 

мемлекеттік тапсырыстың жалпы көлемінен магистратура мен докторантураға 

мемлекеттік білім беру тапсырысының үлесі» көрсеткіші орындалды. Мемлекеттік білім 

беру гранттарының санын ұлғайту есебінен жоғары білімге қолжетімділікті жаппай 

кеңейту бойынша белсенді саясат жүргізілді. Соңғы төрт жылда бакалавриат 

бағдарламаларына бөлінген гранттар саны 1,7 есе, магистратура – 1,8 есе, докторантура 

– 3,7 есе өсті. Алғаш рет ұлттық деңгейде мемлекеттік білім гранттарын (әлеуметтік 

гранттар, көп балалы және аз қамтылған отбасылардың балаларына арналған гранттар) 

бөлу кезінде академиялық үлгерімді ғана емес, талапкердің әлеуметтік-экономикалық 

мәртебесін де есепке алу бойынша ауқымды шаралар қабылдануда). Жоғары білімді 

қаржыландыру мемлекеттік бюджетке толықтай тәуелділіктен арылады. 2019 жылы  

5 мың грант ЖАО қаражаты есебінен бөлінді. ҰБТ-ны бірнеше рет өткізу енгізілді. 

Қазақстандық азаматтарды шетелдік жоғары оқу орындарынан ауыстыру кезінде ҰБТ 

тапсыру талабы алынып тасталды. Осы бастамаларды іске асырудың қысқа мерзімді 

әсері жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту және халықтың барлық санаттары үшін 

білім беру мүмкіндіктерінің теңдігі, сондай-ақ қазақстандық студенттердің кетуін 

қысқарту болды.  

Осы шаралардан ұзақ мерзімді нәтиже алу үшін жоғары оқу орындарына қолжетімділікті 

кеңейтумен бірге жоғары білімнің тиісті сапасын одан әрі қамтамасыз ету маңызды. Ел 

Президенті Қ.К. Тоқаев білім беру сапасын арттыру қажеттігін де атап өтті. Мемлекет 

басшысының тапсырмасына сәйкес, тиісті сапаны қамтамасыз ету үшін түлектерді 

жұмысқа орналастыру деңгейі төмен жоғары оқу орындарына қатысты қатаң шаралар 

қабылданатын болады. Бүгінгі таңда жоғары оқу орындарының сапасын бағалау құралы 

«Атамекен» ҰКП Білім беру бағдарламаларының рейтингі болып табылады, ол 

түлектердің нәтижелеріне (жұмысқа орналастыру, жалақы), жоғары оқу орындарының 

білім беру бағдарламаларының сапасына (аккредиттеу, практикаға бағдарлану) және 

студенттердің жетістіктеріне (академиялық ұтқырлық) негізделеді. Рейтинг нәтижелері 

мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу кезінде ескеріледі. ЖОО-да оқу сапасын 

арттыру үшін 2020 жылдан бастап ұлттық деңгейде ЖОО түлектерін даярлау сапасына 

қанағаттанушылықты бағалау қарастырылған. 

“ 
Жоғары оқу орындарын жабу бойынша-мұнда елеулі жұмыс жүргізілді. Сапасыз 

дайындайтын жеке жоғары оқу орындарының артында адамдар тұр. Мұнда БҒМ-ге 
көмектесу, қолдау керек-қиын жұмыс, сын жүріп жатыр, қысым барын білемін, бірақ онсыз 

біз жұмыс жасай алмаймыз.  

Мұрат Әбенов, сарапшы, қоғам қайраткері, ҰҚСК мүшесі 
Дереккөз: Informburo  

2) «Жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің үлесі» көрсеткіші рекордтық 

6,7%-ға дейін өсті (2015 ж. – 2,7%). Бұл ЭЫДҰ елдерімен салыстырмалы, онда шетелдік 

білім алушылардың орташа үлесі 6,8%-ды құрайды.55 Білім берудің жаһандық 

аренасында жоғары оқу орындарының тартымдылығын салыстырмалы түрде арттыру 

 
55 OECD.Stat (2017), Share of international, foreign and all students enrolled by field of education 
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шетелде қабылдау кеңселерін ашу, шет елдермен бірлесіп жоғары білім берудің тұрақты 

форумдарын өткізу, Болон процесінің қағидаттарын іске асыру және басқа да іс-шаралар 

арқасында мүмкін болды.  

Халықаралық деңгейде қазақстандық жоғары оқу орындары әлі де бәсекеге қабілетті 

емес. ЭЫДҰ елдерімен салыстырылатын бакалавриат бағдарламаларында шетелдік 

студенттердің өкілдік ету көрсеткішіне қарамастан, жоғары оқу орнынан кейінгі оқыту 

бағдарламалары шетелдік білім алушылар үшін тартымдылық бойынша айтарлықтай 

алшақтықты көрсетеді. Магистратура және докторантура бағдарламаларында шетелдік 

азаматтардың үлесі тиісінше 1,5% құрады (ЭЫДҰ елдерінде – 15,7% және 24,1%).56 

Мектеп түлектері жыл сайын еліміздің ірі университеттерінен басқа, шекара маңындағы 

шетелдік жоғары оқу орындарын таңдайтындықтан өңірлік жоғары оқу орындары осал 

болып қалуда. 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде студент жастардың 

кетуін қысқарту үшін қос дипломды бағдарламаларды, студенттер мен ЖОО ПОҚ сыртқы 

және ішкі академиялық ұтқырлығының әртүрлі нысандарын одан әрі дамыту, 

қазақстандық университеттер базасында жетекші шетелдік жоғары оқу орындарының 

кампустарын ашу жоспарлануда. 

“ 
Жоғары оқу орындарының бәсекеге қабілеттілігінің төмендігінің себебі 2016-2019 
жылдарға арналған БҒДМБ-ның мемлекеттік білім беру стандартының білім беру жүйесінің 

сапасы мен дамуына назар аудармай ағымдағы проблемаларды шешуге бағытталуы 

болып табылады. 

Рахым Ошақбаев, «Талап» ҚЗО директоры, 
 Nur Otan партиясы саяси кеңесінің және ҰҚСК мүшесі 

“ 
Біз Орталық Азия мен Азия-Тынық мұхиты аймағынан мамандар легін келтіре аламыз. 

Осылайша, Қазақстаннан мамандардың кетуін теңестіруге болады. Бізге бюрократиялық 
кедергілерді жойып, топ-менеджерлер мен университет оқытушылары үшін визалық 

режимді жеңілдету қажет. 

Асылбек Кожахметов, сарапшы,  
«Қазақстанның Азаматтық альянсы» ЗТБ президенті, ҰҚСҚ мүшесі 

Дереккөз: total.kz  

3) «ЕБҚ-сы бар студенттерді қолдау» көрсеткіші 2019 жылы 100%-ға жетті (2015 жылы – 

12%). ЕБҚ-сы бар студенттерді қолдау ЖОО жұмысының тағы бір басым бағыты болып 

табылады. ЕБҚ-сы бар студенттерді оқыту үшін ЖОО-лар тең жағдай жасайды және 

кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз етеді. Одан әрі жұмыс жоғары оқу орындарында 

физикалық ғана емес, сонымен бірге зияткерлік ортаны да дамытуды талап етеді (ПОҚ-

ты қолдау, білім беру бағдарламаларын, оқу материалдарын әзірлеу және басқалар). 

2-міндет. «Әлемдік үрдістер аясында жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім 

беру мазмұнын жаңғырт». 2-міндетке қол жеткізу екі көрсеткішпен өлшенеді. Осы міндетті 

іске асыру негізіне 20 іс-шара кірді. Олардың ішінде ИИДМБ басым салалары үшін білім беру 

бағдарламаларын, оқулықтар мен оқу-әдістемелік кешендерді әзірлеу және бағалау; кәсіптік 

стандарттар негізінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу; жоғары оқу орындарын мемлекеттік аттестаттаудан аккредиттеуге 

толық көшуді жүзеге асыру; студенттердің академиялық ұтқырлығын іске асыру және басқалар.  

1) «Жаңа білім беру бағдарламаларының, оның ішінде ИИДМБ шеңберінде шетелдік 

сарапшылармен бірлесіп әзірленген білім беру бағдарламаларының саны» көрсеткіші 

2015 жылғы 24 бірліктен 2019 жылы 88 бірлікке дейін өсті. Тізілімге 8 667 жаңартылған 

білім беру бағдарламасы енгізілді, оның ішінде жаңа – 2 297, инновациялық – 192. 2019 

жылы 98 кәсіби стандарт бекітілді. Мемлекеттік бағдарлама жоғары оқу орындарының 

академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту туралы Заңның қабылдануымен 

атаулы, бұл жоғары оқу орындарына нарық сұраныстарын ескере отырып, білім беру 

бағдарламаларын дербес әзірлеуге мүмкіндік береді. Төрт жыл ішінде инновациялық 

 
56 OECD.Stat (2017), Share of international, foreign and all students enrolled by field of education 
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құрылымдар, оның ішінде коммерцияландыру кеңселері, технопарктер, бизнес-

инкубаторлар, ИИДМБ зертханалары құрған азаматтық жоғары оқу орындарының үлесі 

14,3%-дан 72%-ға дейін өсті. 

2) «Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша халықаралық еуропалық желілердің толық 

құқылы мүшелері болып табылатын және білім беру саласындағы уәкілетті органның 

тізіліміне енгізілген агенттіктерде халықаралық аккредиттеуден өткен қазақстандық 

жоғары оқу орындарының үлесі» көрсеткіші 2019 жылы 97,4%-ды құрады. Халықаралық 

аккредиттеудің болуы білім беру гранты негізінде жоғары оқу орындарында кадрлар 

даярлауды қаржыландыру үшін негіз болды. Әлемдік үрдістер контексінде жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру мазмұнын жаңғыртудың қысқа мерзімді әсері 

жоғары оқу орындарының халықаралық трендтер мен еңбек нарығының конъюнктурасын 

ескере отырып, үздік білім беру практикаларын жедел енгізуі болды. 

Келесі 6 жылда жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді жаңғырту ХХІ 

ғасырдың жаһандық және пәнаралық құзыреттері контексінде жүзеге асырылатын болады. 

Бұл орта білім берудің жаңартылған мазмұнын ескере отырып және волонтерлікті, азаматтық 

және әлеуметтік жауапкершілікті, көшбасшылықты, коммуникативтілікті, зерттеу 

дағдыларын, іскерлікті дамытуға баса назар аудара отырып, білім беру бағдарламаларын 

әзірлеуді қамтиды. Жаңа білім беру бағдарламалары өзгермелі әлемде қажетті, икемді және 

кәсіби дағдыларды қалыптастыруға бағдарланатын болады.  

“ 
Біріншіден, бізге оқу парадигмасын өзгерту керек. Құзыреттілік деп аталатын тәсілден біз 

жеке тұлғаға бағытталған тәсілге көшуіміз керек. Біз студентті мамандықтан гөрі өмірлік 

бағдар, әлемдік қабылдау, патриотизмге оқытуымыз керек. Өмір сүруді үйрету керек. 

Асылбек Кожахметов, сарапшы,  
«Қазақстанның Азаматтық альянсы» ЗТБ президенті, ҰҚСҚ мүшесі 

Дереккөз: Informburo 

3-міндет. «ЖОО-лардың білім алушыларының бойында «Рухани жаңғыру» қоғамдық 

сананы жаңғырту бағдарламасының рухани-адамгершілік құндылықтарын және 

салауатты өмір салты мәдениетін нығайту». 3-міндетті орындау үшін үш нәтижелік 

көрсеткіштер белгіленді. 9 іс-шара жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруде  

3 мақсатқа жетуді қамтамасыз етті. Олардың ішінде «Рухани жаңғыру» бағдарламасының 

«Тәрбие және білім» кіші бағдарламасы аясындағы іс-шараларға қатысу; студенттерді алқалы 

басқару органдарына тарту; студенттік спортты, пікірсайыс қозғалысын дамыту; студенттер мен 

басқалар арасында толеранттықты қалыптастыру.  

1) «Қоғамдық – пайдалы қызметке тартылған жоғары оқу орындары студенттерінің үлесі» 

көрсеткіші 4 жылда 13% өсіп, 30% жетті (2015 жылы – 17%). Еріктілер қызметі үшін 

әлеуметтік студенттік кредиттерді ұсыну (ваучерлер/кредиттерді қайта есептеу) арқылы 

студенттерді қолдау тетігі әзірленді. 

2) «Ұлттық студенттік лигаға қатысатын ЖОО үлесі» көрсеткіші 2019 жылы 72%-ға жетті 

(2015 ж. нақты мәні – 22,5%). 2019 жылы Қазақстан жастарын кәсіби деңгейде спорттық 

іс-шараларды ұйымдастыру арқылы салауатты өмір салтына тартатын футзал бойынша 

Ұлттық студенттік лиганың (ҰСЛ) құрылғанына бес жыл толды. ҰСЛ ойыншыларының 

кәсіби клубтар мен ұлттық құраманың құрамына кіруге мүмкіндігі бар.  

3) «Рухани жаңғыру» бағдарламасының «Тәрбие және білім» кіші бағдарламасын іске асыру 

шеңберінде іс-шараларға қатысқан жоғары оқу орындарының үлесі» көрсеткіші 

орындалды. Азаматтық жоғары оқу орындарының 100%-ы «Рухани жаңғыру» 

бағдарламасы аясындағы іс-шараларға қатысты.  

Бүгінгі таңда университеттер тек дәреже алу институттары ғана емес, ең алдымен 

студенттің жеке басын әлеуметтендіру тетіктері болып табылады. Жоғары оқу 

орындарында оқитын жастарды қатыстыру, рухани-адамгершілік құндылықтарды 

нығайтуға студенттердің физикалық және психикалық денсаулығының тамаша 

теңгерімін қолдайды. Осы себепті әлемдік жоғары оқу орындары студенттердің 
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қоғамдық-пайдалы қызметпен және спортпен шұғылдануы үшін жағдайларды дамытуға 

басымдық береді. Осыған байланысты 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ еріктілікті, 

азаматтық және әлеуметтік жауапкершілікті, көшбасшылықты дамыту көзделген. 

Мемлекет пен жалпы қоғамның дамуындағы еріктіліктің маңыздылығы туралы ел 

Президенті Қ.К Тоқаев та айтты. 

4-міндет. «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудің менеджменті мен 

даму мониторингін жетілдіру». 4-міндетке қол жеткізу екі көрсеткішпен өлшенді. 11 іс-шара 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дамыту менеджменті мен мониторингін 

жетілдіру саласындағы осы міндетті ашты. Олардың ішінде басшылық құрам мен ПОҚ біліктілігін 

арттыру; жоғары оқу орындарын коммерциялық емес акционерлік қоғам (КЕАҚ) нысанына 

айналдыру; эндаумент-қорды қалыптастыру тетігін әзірлеу; ректорлардың жыл сайынғы есеп 

беру практикасын енгізу; шетелдік топ-менеджерлерді тарту және басқалары бар.  

1) «Корпоративтік басқару органдары жұмыс істейтін азаматтық жоғары оқу орындарының 

үлесі (байқау кеңесі, қамқоршылық және директорлар кеңестері)» көрсеткіші 2019 жылы 

95,7%-ға жетті (2015 ж. – 72%). Жоғары оқу орындарында корпоративтік басқару 

органдарын қалыптастыру дамыған елдердегі озық практикаға сәйкес жоғары оқу 

орындарын басқарудың тиімділігін қамтамасыз етті. Байқау кеңестеріне ЖОО ректорын 

таңдау өкілеттігі берілді. 22 ректор бақылау кеңестері арқылы тағайындалды. Жоғары 

оқу орындарын халықаралық білім беру кеңістігіне интеграциялау және тиімді 

стратегиялық басқару үшін 106 шетелдік топ-менеджер тартылды. 

Жеке зерттеулердің нәтижелері корпоративтік басқару органдары жұмысының 

формализмін көрсетті.57 Байқау кеңестерінің мүшелері жоғары оқу орындарының даму 

стратегиясын қалыптастыру және оны дамытудың ұзақ мерзімді мақсаттарын іске 

асыруға жұмыстарына толық тартылмаған. Бұл мәселелерді шешу корпоративтік басқару 

органдар мүшелері мен жоғары оқу орындарының топ-менеджерлері үшін, оның ішінде 

Назарбаев Университеті базасында, корпоративтік басқару саласындағы олардың 

әлеуетін арттыру үшін тренингтер өткізумен қамтамасыз етіледі. 2020-2025 жылдарға 

арналған БҒДМБ ЖОО қызметінің тиімділігі мен ашықтығын арттыру үшін алқалы басқару 

органдарын дамытуды көздейді. Жоғары оқу орындарында инновациялық менеджмент 

енгізіліп, ұйымдастыру-әкімшілік орта мен шешім қабылдау жүйесін қайта жобалау 

жүргізілетін болады. Бұл шара алқалы басқару органдарының дамуына серпін береді. 

2) «Назарбаев Университетінің тәжірибесін енгізетін азаматтық жоғары оқу орындарының 

үлесі» көрсеткіші 2019 жылы 52,5%-ды құрады (2015 жылы – 22%). Азаматтық жоғары 

оқу орындарының жартысынан көбі (62 ЖОО) Назарбаев Университетінің тәжірибесін 

таратты. Университеттердің коммерциялық емес ұйымдарға айналуы сәтті басталды. Бұл 

бастамаларды енгізу «Дербестік туралы» ҚР Заңының қабылдануымен бірге жоғары оқу 

орындарының басқару өкілеттіктерін кеңейтті.  

“ 
Бақылаушылар кеңесі, Қамқоршылар кеңесі-университет сияқты үлкен кәсіпорынды 
басқарудың заманауи құралы. Бақылау кеңестерінің негізгі рөлі-билікті өз қолына 
алу ... Қамқоршыларды Корпоративтік басқару сөзбен емес, іс жүзінде жүруі керек. 
Жоғары оқу орындарына өңірдің дамуына ықпал ету мақсатында стратегиялық 
жауапкершілікті жүктеу үшін Қамқоршылар кеңесі өңір басшыларын басқаруы тиіс.  

Асылбек Кожахметов, сарапшы,  
«Қазақстанның Азаматтық альянсы» ЗТБ президенті, ҰҚСҚ мүшесі 

Дереккөз: Informburo 
kz.expert 

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-да жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім беру саласы екі мақсатты индикаторды ішінара жүзеге асырумен, сондай-ақ 10 

көрсеткіш пен 69 іс-шараны толық орындаумен ерекшеленді. Соңғы 4 жылда жоғары 

 
57 АТО (2017), Топ-менеджментін тағайындау жаңа қағидаттарына негізделген ЖОО-да корпоративтік басқару органдарының 

мониторинг және бағалау 
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оқу орындарына қолжетімділік екі есеге артты. Университеттер жаһандық трендтер мен еңбек 

нарығының конъюнктурасын ескере отырып, білім беру бағдарламаларын әзірлеуде 

айтарлықтай дербестікке ие болды. Шетелдік жоғары оқу орындарымен бірлескен білім беру 

бағдарламаларын іске асыру, «ҚР білім күндері» көрмелерін өткізу, шетелдік студенттер мен 

қазақ диаспорасы үшін стипендиялық бағдарламаны іске қосу арқасында жоғары білім шетелдік 

студенттер үшін анағұрлым тартымды болды. ЖОО жұмысының тиімділігі мен ашықтығын 

арттыру үшін сайлау қағидаты бойынша ректорларды тағайындаудың жаңа ережелері енгізілді. 

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде жоғары білім берудің теңдігінің келесі кезеңі 

мектептердің жаңартылған мазмұнға көшуін ескере отырып, оның контентін сапалы қайта 

қарауды көздейді. Бұл тез өзгермелі нарықтық жағдайдағы ұлттық білім беру жүйесінің 

сабақтастығы мен үздіксіздігін қамтамасыз етеді. Қазақстандық жоғары оқу орындарының 

экспорттық әлеуетін арттыру «Education in Kazakhstan» бірыңғай сайты базасында онлайн-

порталды енгізудің, шетелде жетекші қазақстандық жоғары оқу орындарының филиалдарын 

ашудың арқасында мүмкін болады. Ұзақ мерзімді перспективада бұл бастамалар адами 

капиталдың сапасын арттыруды және тұрақты экономикалық өсуді қамтамасыз етеді.  
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту саласындағы мемлекеттік бастамаларды табысты іске 
асыру 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен 98,5%-ға қамтуға (2015 ж. 
– 81,6%), 1-6 жастағы балаларды 78,3%-ға (2015 ж. – 53,8%), 1-3 жастағы балаларды 
42,7%-ға (2015 ж. – 16,6%) қамтуға қол жеткізуге мүмкіндік берді. Бала туу 
көрсеткіштерінің серпінін және жыл сайынғы өсу қарқынының төмендеуін ескере 
отырып, 3 жасқа дейінгі балаларды қоса алғанда, мектепке дейінгі біліммен барлығын 
қамтуды сақтау керек. Мектеп жасына дейінгі балалардың мектепке дейінгі білім алуға 
қол жетімділігін кеңейту олардың когнитивтік және әлеуметтік дамуын уақтылы бастауға, 
балалы отбасылардың әл-ауқатын арттыруға және әйелдердің еңбек нарығына кеңінен 
кіруін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

• МДТО саласын белгілі бір тетіктер арқылы мемлекеттің қолдауы бұл саланы бизнес-орта 
үшін тартымды етті: мектепке дейінгі ұйымдардың 1/3 – тен астамы жекеменшік болып 
табылады (2019 ж. – 40,6%, 2015 ж. – 20%). Мектепке дейінгі ұйымдар арасында 
салауатты бәсекелестік құру және сапасын арттыру үшін МЖӘ-нің қосымша тетіктерін 
пысықтау қажет. 

• Инклюзивті тәрбие мен оқыту үшін жағдай жасаған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі 
2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-ны іске асыруда 3 есеге өсті. Қажетті МТБ-дан 
сапалы оқу материалдарына дейін және әрбір мектепке дейінгі ұйымда инклюзивті білім 
беру педагогтерімен кешенді қамтамасыз етуді жалғастыру қажет. 

• «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары, техникалық және 
кәсіптік білімі бар педагогтердің үлесі 4 жыл ішінде іс жүзінде екі есеге артып, 72,89%-
ды құрады (2015 ж. – 34,8%). Бұл міндетке педагог мәртебесін арттыруға бағытталған 
мемлекеттік бастамалар ықпал етті. 

• Мектепке дейінгі білім беру саясатының бағыты біртіндеп қолжетімділіктен сапаға 
ауысып келеді. Мектеп жасына дейінгі балалардың біліктері мен дағдыларының даму 
деңгейін қадағалау бойынша индикаторлар жүйесі енгізілді.  

• Балалардың қауіпсіз және қолайлы өмір сүруі, меншік нысанына және географиялық 
орналасуына қарамастан әрбір мектепке дейінгі ұйымда тиісті жағдайлар мен оқыту 
ортасын жасау үшін мектепке дейінгі ұйымдардың инфрақұрылымын жаңғырту талап 
етіледі. Осыған байланысты 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-да балалардың әл-
ауқатының индексі енгізілді.  

• Орта білім беру саласында функционалды сауаттылықты дамытуға бағытталған 
жаңартылған мазмұнға көшу аяқталуда. Оқушылардың 96%-ы (1-10-сыныптар) жаңа 
бағдарламалар бойынша оқуға көшті. 

• ҚР Білім және ғылым министрлігінде оқулықтардың сапасына қойылатын талаптарды 
күшейту жөнінде бұйрық қабылдады. Оқулықтар сараптамасын тәуелсіз мамандар 
жүргізеді. Оқулықтар сапасы үшін авторлар мен баспалардың жауапкершілігі артты. 
Сараптама процесін сенімді ғылыми-әдістемелік базамен қамтамасыз ету керек және 
авторлық құқықтың сақталуын қадағалау керек, сондай-ақ оқулықтардағы қателіктердің 
өлшемдерін, жауапкершілік шеңбері мен түрлерін нақты анықтау қажет. 

• Мұғалімдердің 55%-ы жоғары және бірінші санатты, 28,8%-ы жаңартылған білім беру 
мазмұны бойынша оқудан өтті. Педагогикалық мамандықтар бойынша білім беру 
бағдарламалары міндетті түрде заманауи білімді, сондай-ақ ХХІ ғасырдың «икемді» және 
«қатаң» дағдыларының жиынтығын игеруге мүмкіндік беретін пәндер мен тәжірибелерді 
қамтуы тиіс. 

• Мұғалімдер құрамына жас мамандардың келуі біртіндеп өсуде (3,6%). Сондай-ақ, 
педагогикалық кадр тапшылығы әлі де сақталуда. Мәселені шешу үшін «Дипломмен – 
ауылға» бағдарламасының қолданылу аясы кеңейіп, оны жаңа деңгейде іске асыру 
жалғасады. Білім беру жүйесіне ҰБТ-дан төмен балл жинаған түлектерді ғана емес, 
сонымен қатар PGCE жүйесі бойынша қайта оқитын, түрлі салаларда тәжірибесі бар 
мамандарды да тарту қажет. 
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• Оқушылардың 80%-ы қосымша біліммен қамтылған. Қосымша біліммен қамтылуы төмен 
өңірлерде қосымша білім берудің қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар жаңа 
орындар құруды және мобильді қосымша білім беру модельдерін дамытуды қоса алғанда, 
балалардың әлеуметтік осал топтарына материалдық қолдаудың атаулы шараларымен 
үйлестірілетін болады.  

• Мектептердің 64,9%-ында инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалған. ЕБҚ-сы бар 
балаларды психология-педагогикалық және түзеу арқылы қолдау үшін мемлекеттік 
тапсырысты орналастыру кезінде жан басына шаққандағы қаржыландыру (әлеуметтік 
рюкзак) нормалары әзірленетін болады. Инклюзивті білім беруді дамытуды әдіснамалық 
және ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету жалғастырылады. 

• Мектептердің 98%-ында мектептің даму стратегиясын анықтайтын, қаржылық және 
кадрлық мәселелерді талқылайтын Қамқоршылық кеңестер құрылды. Бұл ретте 
қамқоршылық кеңестер мүшелерін сайлаудың ашықтығы, көпшілік алдында есеп беру 
бөлігін одан әрі жетілдіру қажет. 

• PISA және ICILS нәтижелері Қазақстанның мектеп біліміне өзгерістер қажет екенін 
растап отыр. Келесі зерттеу циклдеріне қатысу таңдалған мектеп бағдарламаларын 
жаңарту стратегиясының қаншалықты тиімді екенін көрсетеді. 

• 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде жаңартылған білім беру мазмұнына 
көшуді аяқтау; оқулық әзірлеу, сараптау, басып шығарудың жаңа жүйесін енгізу; 
критериалды бағалауды және үлгілік оқу бағдарламаларын жетілдіру бойынша жұмыс 
жалғасатын болады. 

• ТжКБ саласының қолжетімділігін кеңейту үшін маңызды қадам – «Баршаға арналған тегін 
ТжКБ» жобасын іске асыру болды. Жоба жастарды оқытуға, оның ішінде әлеуметтік 
жағынан осал жастарды кеңінен тартуға ықпал етті. Дегенмен бұрынғысынша бірқатар 
өңірлерде NEET жастарының жоғары үлесі сақталып отыр, сондай-ақ біліктілігі жоқ 
жұмысқа орналасқан жастардың саны жоғары болып қалуда. 2020-2025 жылдарға 
арналған БҒДМБ шеңберінде NEET санатындағы жастарды, аз қамтылған, көп балалы 
отбасылардан шыққан балаларды, ауыл жастарын тегін ТжКБ-мен қамтуды кеңейту 
жоспарлануда. Олар үшін орта буын мамандықтарына мемлекеттік тапсырыс 
қарастырылатын болады. 

• ТжКБ саласында БҒДМБ-ны іске асыру жылдарында инклюзивті білім беруді дамыту үшін 
жағдайлар жасалды. Мектеп түлектеріне колледждерге түсу үшін кедергілер алынып 
тасталды, енді ТжКБ ұйымдарына түсуге мүмкіндік беретін арнайы аттестаттар берілетін 
болады. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай мен кедергісіз қолжетімділік жасаған 
ТжКБ ұйымдарының үлесі 69,5%-ға дейін өсті. Бұл ретте, ЕБҚ-сы бар адамдарды 
оқытудағы мәселелердің бірі тиісті кадрлардың жетіспеушілігі болып отыр. Колледждерді 
арнайы жабдықтар, жиһаздар, кадрлар, оқулықтар және оқу-әдістемелік кешендермен 
жабдықтау жөніндегі жұмыс 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ жаңа кезеңі 
шеңберінде жалғасады. 

• Колледждердің әлсіз МТБ-сы ТжКБ саласындағы өзекті мәселенің бірі болып отыр. 
Колледждерді жаңғырту мақсатында 2019 жылы Елбасының бастамасымен қолға 
алынған «Жас Маман» жобасы жүзеге асырылатын болады. Жоба қорытындысы 
бойынша әр өңірде заманауи МТБ, шетелдік әріптестер мен оқытушылар, жаңа оқу 
жоспарлары мен бағдарламалары бар кемінде 5 заманауи колледж жұмыс істейтін 
болады. 

• ТжКБ жүйесінің тартымдылығын арттыру жөніндегі жұмыс жалғасатын болады. 
«Қазақстан Республикасының колледждерінің 100 үздік студенті» жобасын іске қосу, 
сонымен қатар оқушылар мен студенттерді WorldSkills, JuniorSkills, DeafSkills және 
Abilimp қозғалыстарына кеңінен тартуды қамтамасыз ету жоспарлануда. 

• Мемлекеттік білім беру гранты санын көбейту арқылы жоғары білім алуға қолжетімділікті 
едәуір кеңейту мүмкін болды. Халықтың әртүрлі санаттарына тең білім беру 
мүмкіндіктерін ұсыну үшін талапкердің әлеуметтік-экономикалық жағдайын да ескеру 
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қажет. Бұл үшін 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-да талапкердің оқу жетістіктеріне 
және оның отбасының әлеуметтік мәртебесіне байланысты гранттарды саралау 
қарастырылған.  

• Білім беру қызметтерінің экспортын дамыту елдің жоғары оқу орындарындағы шетелдік 
студенттер үлесінің 6,7%-ға дейін ұлғаюына әкелді. Шетелдік магистранттар мен PhD 
докторанттардың үлесі тиісінше 1,5%-ды құрайтын жоғары оқу орнынан кейінгі оқу 
бағдарламалары дамуға серпін беруді талап етеді. 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ 
шеңберінде білім беруді жаһандық ортаға кіріктіру екі дипломдық бағдарламаларды, 
студенттер мен ПОҚ-тың сыртқы және ішкі академиялық ұтқырлығының әртүрлі 
нысандарын одан әрі дамытуды, қазақстандық университеттер базасында жетекші 
шетелдік жоғары оқу орындарының кампустарын ашуды қамтитын болады.  

• Жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту туралы 
Заңның қабылдануымен білім беру бағдарламаларын әзірлеу негізіне еңбек нарығының 
сұраныстарын көрсететін кәсіби стандарттар алынды. Әлемнің қарқынды технологиялық 
дамуы мен өзгергіштігіне байланысты білім беру бағдарламалары кәсіби дағдылармен 
бірге орнықты даму, волонтерлік, азаматтық және әлеуметтік жауапкершілік, 
көшбасшылық, коммуникативтілік, кәсіпкерлік және басқа да дағдыларды дамытуы тиіс. 

• Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінің нәтижелілігі жоғары оқу 
орындарының стратегиялық менеджментінің тиімділігіне байланысты. Бұл мәселеде 
жоғары оқу орындарының, корпоративтік басқару органдарының және жергілікті 
ортаның коллаборациясы маңызды. Мемлекеттік жоғары оқу орындарының КЕАҚ-қа 
айналуы дербестік және академиялық адалдық қағидаттары негізінде 
ұйымдастырушылық-әкімшілік ортаны және шешімдер қабылдау жүйесін жетілдіруге 
мүмкіндік береді. 
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2.2. Қолжетімділік пен теңдік 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Бала кезінен бастап әр баланың өмірінде сәтті бастау ретінде мектепке дейінгі 

білімге сапалы тең қолжетімділікті қамтамасыз ету қажет. 4-ТДМ шеңберінде осы басым 

міндет белгіленген: 2030 жылға қарай отбасының географиясына, жынысына, әлеуметтік 

жағдайына, денсаулық ерекшеліктеріне және т. б. қарамастан, барлық кіші жастағы балалардың 

мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды дамытудың сапалы жүйелеріне (МДТО) қол жеткізуін 

қамтамасыз ету. Қазіргі заманғы талаптар мен әлемдік стандарттарға сәйкес Қазақстанда МДТО 

беру кезінде қолжетімділік пен теңдікті қамтамасыз ету жөнінде шаралар қабылданды. Білім 

беру саясаты саласындағы МДТО жүйесінде қолжетімділікті кеңейту және теңдікті қамтамасыз 

етуге бағытталған басты бастама 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ болды.  

Мектепке дейінгі білім беруге қолжетімділікті кеңейту мектепке дейінгі тәрбие мен 

оқыту ұйымдары желісінің оң динамикасының арқасында мүмкін болды. 2019 жылы 

МДТО желісіне жалпы орын саны 989 476 болатын 10 583 мектепке дейінгі ұйым (2015 жылмен 

салыстырғанда +1 749 бірлік) кірді. Мектепке дейінгі ұйымдардың құрамына 6 633 балабақша, 

3 950 шағын орталық, 67 санаторийлік балабақша және 41 арнайы балабақша кіреді. Балалар 

контингенті 892 251 баланы құрады (2018 жылмен салыстырғанда +11 355 адам), оның ішінде 

771 514 бала балабақшаларға, 120 737 – шағын орталықтарға, 5 408 – санаторийлік 

балабақшаларға, 4 796 – арнайы балабақшаларға барды. БҒДМБ іске асыру жылдарында 

мектепке дейінгі ұйымдар желісінің 16,5%-ға немесе 1 749 бірлікке ұлғаюы байқалады. 2015 ж. 

бастап балалар саны 133 479 балаға артты (2015 ж. – 758 772 адам, 2016 ж. – 807 170 адам, 

2017 ж. – 862 305 адам, 2018 ж.– 880 896 адам, 2019 ж. – 892 251 адам) (2.2.1-сурет). БҒДМБ 

іске асыру жылдарында мектепке дейінгі ұйымдар желісінің қарқынды өсуі мектепке дейінгі 

ұйымдардағы құрбылас балалармен бірге когнитивтік және әлеуметтік дамуға қол жеткізе 

алатын мектеп жасына дейінгі балаларды жалпы қамтуға барынша жақындауға ықпал етті.  

2.2.1-сурет. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту ұйымдар желісі мен  
контингентінің динамикасы 

Желі, бірлік Контингент, адам 

  

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымдардың 60%-ы ауылдық жерлерде. 2019 жылы 10 583 мектепке 

дейінгі ұйымның 4 265-і қалада, 6 318-і ауылдық жерде жұмыс істеді (2.2.3-сурет). «Қала – ауыл» 

бөлінісіндегі негізгі түрлері бойынша мектепке дейінгі ұйымдар желісінің динамикасын талдау 

соңғы төрт жылда қаладағы балабақшалар саны іс жүзінде 1 000 бірлікке (2016 ж. – 2 428 бірлік, 

2019 ж. – 3 394 бірлік), ауылда – 752 бірлікке (2016 ж. – 2 487 бірлік, 2019 ж. – 3 239 бірлік) 

өскенін көрсетті. 2019 жылы 2018 жылғыдай қала мен ауылдағы балабақшалардың саны бірдей 

болғанына қарамастан, қалалық бақшалардың ауылдық балабақшаларға қарағанда жобалық 

қуаты жоғары, бұл олармен қамтылған балалар санынан көрінеді. Қаладағы балабақшалар 

контингенті ауылдық балабақшалардағы балалар санынан 1,5 есе артық (қала – 483 151 адам, 
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ауыл – 288 363 адам). Сондай-ақ осы себеппен ауылда әлі күнге дейін жұмыс істейтін шағын 

орталықтардың саны жеткілікті (қала – 871 бірлік, ауыл – 3 079 бірлік). 

2.2.2-сурет. Мектепке дейінгі білім беру – бақытты балалық шақ пен  
болашаққа қадам 

 
Дереккөз: ҚР ПІБ МО «Қарлығаш» балабақшасы» РМК, Нұр-Сұлтан қаласы 

2.2.3-сурет. Негізгі түрлері бойынша «қала-ауыл» бөлінісіндегі  
МДТО желісінің даму динамикасы 

Балабақшалар  Шағын орталықтар 

  

  
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің ең көп дамуы сандық түрде елдің халық тығыз 

қоныстанған өңірлерінде ұсынылған. Балабақшалардың ең көп саны Түркістан және 

Алматы облыстарында – халықтың орналасу тығыздығы жоғары өңірлерде жұмыс істейді (1 187 

және 802 бірлік). Шағын орталықтар көп дәрежеде Шығыс-Қазақстан, Солтүстік-Қазақстан және 

Қостанай облысында ұсынылған, онда шағын орталықтар саны балабақшалар санынан едәуір 

асады (447 шағын орталық және 339 балабақша, 409 және 81 бірлік, 406 және 187 бірлік), бұл 

ауылдық жерлерде мектепке дейінгі ұйымдардың жобалық қуаты аз болуына байланысты (2.2.4-

сурет). 
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2.2.4-сурет. Өңірлер бөлінісінде негізгі түрлері бойынша мектепке дейінгі 
ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік 

  
Дереккөз: ҰБДҚ 

Балаларға толыққанды күтім жасау мақсатында жарты күнге қабылдайтын шағын 

орталықтарды қысқарту және оларды толық күн режиміне қайта құру үрдісі 

жалғасуда. 2019 жылы Қазақстанда 3 950 шағын орталық болды, 2018 жылмен салыстырғанда 

(4 155 бірлік) олардың саны 205 бірлікке қысқарды (2.2.5-сурет). Соңғы төрт жылда жарты күнге 

қабылдайтын шағын орталықтардың саны 1,4 есе азайды және барлық мектепке дейінгі 

ұйымдардың жалпы санының 15%-ын құрады (2016 ж. – 2 208 бірлік, 2019 ж. – 1 598 бірлік). 

Республикада барлық шағын орталықтардың 64,1%-ы толық күнге қабылдайтын шағын 

орталықтар (2 352 бірлік), оның ішінде мектепке дейінгі ұйымдардың жобалық қуаты аз болуына 

байланысты ауылдық жерде шағын орталықтар іс жүзінде 3 есе көп жұмыс істейді (қалада – 636 

бірлік және 29 924 адам, ауылдық жерлерде 1 806 бірлік және 55 469 адам). 

2.2.5-сурет. Толық және жарты күнге қабылдайтын шағын орталықтар 
динамикасы, бірлік 

Дереккөз: ҰБДҚ  

Республикалық маңызы бар қалаларда жарты күн болатын шағын орталықтар өз 

қызметін тоқтатты. Республика бойынша қысқа мерзімді күн болатын шағын орталықтар 

үлесінің барынша төмендеуі Шымкент қаласында, Маңғыстау және Қызылорда облыстарында 

байқалады. Жұмыс режимі бар шағын орталықтардың 40% сәл азы Түркістан, Алматы, Жамбыл 

және Павлодар облыстарында тіркелген (2.2.6-сурет). Қысқа мерзімді күн болатын шағын 

орталықтардың ең көп саны Қостанай, Солтүстік Қазақстан және Атырау облыстарында 

сақталуда, бұл, ең алдымен, өңірдегі халық аз қоныстанған елді мекендердің көп болуына 

байланысты. 
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2.2.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде жарты күнге қабылдайтын шағын  
орталықтардың үлесі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Қазақстандық бизнес-орта үшін мектепке дейінгі білім беру саласының 

инвестициялық тартымдылығын құруға ықпал еткен МЖӘ тетігі мектепке дейінгі 

ұйымдар желісінің қарқынды өсуінің және балаларды қамтуды ұлғайтудың драйвері 

болды. БҒДМБ жүзеге асыру жылдары жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар саны 2 есеге 

(+1 963) өсті. 2019 жылы Қазақстанда жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдар саны 4 299 бірлікті 

немесе 40,6%-ды құрады, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 15,8% жоғары (24,8%) (2.2.7-сурет). 

2016-2019 жылдары бұл көрсеткіш 17% өсіп, еліміздің мектепке дейінгі ұйымдары орындарының 

жалпы санының 42%-ын құрады. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың 

жалпы саны – 415 520 орын, оның ішінде 255 256 орын қалада, 160 264 орын ауылдық жерлерде. 

Жеке меншік мектепке дейінгі ұйымдармен 351 128 бала қамтылған, бұл МДТО желісі 

балаларының жалпы контингентінің 39,4%-ын құрайды. Төрт жылда мемлекеттік емес мектепке 

дейінгі ұйымдармен қамтылған балалар үлесінің 16% (2016 ж. – 23,2%) өсуі байқалады.  

2.2.7-сурет. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың желісі  
мен контингентінің динамикасы 

Желі, бірлік Контингент, адам 

  
Дереккөз: ҰБДҚ 
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Еліміздің оңтүстік өңірлерінде мектепке дейінгі ұйымдар желісінің жартысынан 
астамы жекеменшік. Алматы, Шымкент қалаларында, Алматы және Қызылорда 
облыстарында жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі сәйкесінше 78,6%, 65%, 52,4%, 
61,9% құрайды. Алматы және Қызылорда облыстарында балаларды жекеменшік мектепке 
дейінгі ұйымдармен қамту үлесі де МДТО желісімен қамтылған балалардың жартысынан жоғары 
(сәйкесінше 53% және 57%) (2.2.8-сурет). Түркістан облысында МДТО-ның 907 мемлекеттік 
емес ұйымы тіркелген, бұл өңірдегі мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санының 83%-ын 
құрайды. Түркістан облысының жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарымен қамтылған 
балалардың үлесі өңірдегі барлық контингентінің үштен екісінен (68,7%) асады. Мектепке 
дейінгі жастағы балалар санының өсуі және республиканың көптеген өңірлерінде мемлекеттік 
мектепке дейінгі ұйымдарда орындардың жетіспеушілігі мектепке дейінгі ұйымдар желісін 
дамытуға бизнес-секторды неғұрлым белсенді тартуға ықпал етті. 

2.2.8-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдардың  
желісі мен контингенті, 2019 ж. 

Желі, бірлік Контингент, адам 

  
Дереккөз: ҰБДҚ 

МЖӘ тетігін табысты енгізу МДТО жекеменшік секторын дамыту үшін мемлекеттің 

қуатты қолдауына айналды. БҰҰ ЕЭК бағалауы бойынша әлемдегі МЖӘ жобаларының 80% 

табысты болып табылады.58 Жалпы МЖӘ әлемнің 120 елінде қолданылады (2.2.1-кірістірме). 

МЖӘ кезінде мемлекет және жеке кәсіпкерлік субъектілері әлеуметтік инфрақұрылым және 

тіршілікті қамтамасыз ету объектілерін құру бойынша бірлесіп қаржыландыруға бағытталған 

ынтымақтастық жүргізеді. 

2.2.1-кірістірме. Жекеменшік мектепке дейінгі ұйымдарды қамту және олардың 
жұмыс істеуі туралы ЭЫДҰ-ның кейбір мәліметтері 

ЭЫДҰ елдерінің көпшілігінде мектеп жасына дейінгі балалардың жеке ұйымдарында оқитын 
балалардың үлесі едәуір көп. Кейбір елдерде МДҰ-мен айналысатын жеке ұйымдар 
мемлекеттік қаржыландыру бағдарламаларына енгізілген. ЭЫДҰ елдерінің жартысында 
мектепке дейінгі балалардың көпшілігі МДҰ жекеменшік ұйымдарына қабылданады. Мысалы, 
Жаңа Зеландияда мектепке дейінгі барлық жастағы балалар мекемелер барлық дерлік білім 
беру ұйымдары жекеменшік болып табылады, оларды үкімет субсидиялайды және онда ел 
тұрғындарының тізілімінде тіркелген тиісті жастағы балалардың 98%-ы оқиды.  

Дереккөз: OECD (2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 
http://dx.doi.org/10.1787/eag-2018-en 

   

МЖӘ – бұл инфрақұрылымды дамытуға және көрсетілетін қызметтердің сапасын 

арттыруға ірі жекеменшік капиталды тартудың негізгі тетігі. Осындай ынтымақтастық 

аясында мемлекет заманауи инфрақұрылымға ие болады, объектілерді ұстау, техникалық және 

функционалдық пайдалану, бюджет қаражатын үнемдеуге, балабақша салуға тікелей 

 
58 Абиесов Ж. келтірілген (2013), Партнерство государства и бизнеса (презентация), https://www.enu.kz/downloads/prezentacia-gchp.pdf 
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шығындарды тезірек төмендетеді. Қаражатты ғана емес, инвестиция және операциялық 

менеджмент саласындағы жекеменшік сектордың тәжірибесін де тарту және тәуекелдердің бір 

бөлігін жекеменшік секторға беру жүріп жатыр. Жекеменшік сектор тұрақты және ұзақ мерзімді 

бизнес үшін мүмкіндіктерді кеңейтеді, мемлекет және екінші деңгейдегі банктермен көпжақты 

шарт есебінен коммерциялық тәуекелдерді төмендетеді. Кәсіпкер болашақ кірістерге қарыздық 

қаржыландыру алуға, жоба алдындағы құжаттаманы әзірлемей дайын жобаларға қатысу 

мүмкіндігіне ие болады. МЖӘ жан басына қаржыландыру әдісімен баланы күтіп-бағуға 

мемлекеттік тапсырысты орналастыру қағидаларына (ҚР БҒМ-нің 2016 жылғы 29 қаңтардағы 

№122 бұйрығы) сәйкес мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыруды көздейді (ҚР БҒМ-нің 

2017 жылғы 27 қарашадағы №597 бұйрығы). 2019 жылы «Қазақстандық мемлекеттік-жеке меншік 

әріптестік орталығы» АҚ деректеріне сәйкес МЖӘ шарты бойынша жобалар тізіліміне мектепке 

дейінгі ұйымдарды салу және пайдалану, сондай-ақ оларды сенімгерлік басқаруға беру жолымен 

МЖӘ тетігін іске асыратын 279 жоба енгізілді (2.2.9-сурет). 

2.2.9-сурет. МЖӘ жобасының мақсатты құрылымы – балабақша құрылысы 

 
Дереккөз: «Мемлекеттік-жеке меншік әріптестік орталығы» АҚ 

МДТО саласындағы мемлекет пен бизнес орта ынтымақтастығының бір нысаны 

сенімгерлік басқару болып табылады. Бұл қолданыстағы балабақшаларды профильді 

өзгертпестен қызметті жүзеге асыруға міндеттенетін жеке кәсіпкерге ұзақ мерзімді сенімгерлік 

басқаруға беру деп түсініледі. Сенімгерлік басқару екі тараптың міндеттемелері жазылған шарт 

негізінде жүзеге асырылады және меншік иесі осы мүлікті өндіріп алу немесе қайтару құқығын 

жоғалтпайды. Бұл ретте меншік иесі (ЖАО) үшін мектепке дейінгі ұйымдарды іріктеу критерийі 

бірінші кезекте ғимаратты пайдалану мерзімі, күрделі жөндеуге қажеттілік және 

инфрақұрылымды жаңғырту болып табылады. Басқаша айтқанда, балабақшаларды ұзақ 

пайдалану мерзімімен (10 және одан да көп жыл) сенімді басқаруға беру кәсіпкерге балалардың 

өмір сүруі мен дамуы үшін қолайлы және заманауи жағдайлар жасауға, қосымша білім беру және 

сауықтыру қызметтерін ұсынуға мүмкіндік береді (секция, үйірме, инновациялық оқыту 

технологиялары және т.б.) және салынған инвестициялардан пайда алу. Меншік иесі өз 

бюджетін босатады, мектепке дейінгі ұйымдардың қолданыстағы желісін кеңейтеді және 

сапасын жақсартады және сақтайды. 

2020-2025 жж. арналған БҒДМБ шеңберінде ваучерлік қаржыландыру жүйесін енгізу 

жоспарлануда. Ваучерлік қаржыландыру кезінде ата-аналар шот ашады, онда ваучер түріндегі 

қаражат жіберіледі. Сонымен қатар ата-ана өзінің қажеттіліктерін ескере отырып және таңдаудың 

белгілі бір критерийлеріне сүйене отырып, мектепке дейінгі ұйымды өзі таңдауға құқылы (2.2.1-

кірістірме). Сонымен қатар егер бала балабақшада мектепке дейінгі білім алмаса, ол бұл ваучерді 

қолдана алмайды. Ваучерлік қаржыландыруды енгізу мектепке дейінгі ұйымдардың сапасы мен 

сау бәсекелестігін арттырады. Ваучерлік қаржыландыру кезінде стандарттардың талаптарына 

сәйкес келмейтін балабақшалар өз контингентін сақтамауы мүмкін. 
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2.2.2-кірістірме. Ресейдегі ата-аналар сауалнамасының нәтижелері:  
балабақшаны таңдау критерийлері 

Балалары мемлекеттік (муниципалды) балабақшаларға баратын ата-аналар үшін 
балабақшаны таңдаудың негізгі өлшемдері-үйге жақын орналасу (61%), тәрбиешілердің 
біліктілігі (43%), балаларға жақсы күтім жасау және мұқият қарау (42%), балабақшаның 
абыройы мен беделі (38%), үлкен балалар, туыстар немесе таныстардың балабақшаға баруы 
(31%), мектепке жақсы дайындық (25%). Ата-аналардың біршамасы қолжетімді төлемге және 
балаларды шағын топтарда ұстау жағдайларына назар аудара бастады, олардың қатарына 
ата-аналардың 13% жатады. Ата-аналар үшін мемлекеттік (муниципалды) балабақшаны 
таңдаудағы ең маңызды басымдықтар-бұл үйге жақын орналасуы және жақсы беделге ие 
балабақшадағы балалардың білікті бақылау және күту. Мектепке дейінгі білім берудің жеке 
секторында балабақшаны таңдаудың басымдықтары біршама ерекшеленеді. Отбасылар 
таңдау жасайды, балаларға жақсы күтім жасау және мұқият қарау (56%), тәрбиешілердің 
біліктілігі (55%), үйге жақын орналасу (50%), балабақшаның абыройы мен беделі (50%), 
балаларды шағын топтарда ұстаудың жақсы шарттары (42%), мектепке жақсы дайындық 
(37%). Бүгінгі таңда балабақшаны таңдау кезінде төлемнің қол жетімділігі бойынша 
критерийлер төмендеді, бірақ 22% жағдайда ата-аналар оларға назар аударады (1.4-сурет). 
Осылайша, ата-аналардың мектепке дейінгі білім берудің жеке секторында жағдай 
жайлылығы, жақсы беделге ие балабақшадағы балаларды білікті қарау және күту көбірек 
тартылады. 

Дереккөз: Дошкольное образование: взгляд родителей и педагогов / И. В. Абанкина, Л. М. Филатова; 
Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Институт образования. — М.: 
НИУ ВШЭ, 2017. — 28 бет. 

   

МДҰ желісін кеңейту ата-аналардың балаларын тәрбиелеу мен оқыту тілін 

таңдаудағы конституциялық құқықтары мен тілектері ескеріле отырып жүзеге 

асырылады. Оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың желісі мен контингентін 

динамикада талдау оқыту тіліне қарамастан барлық МДТО ұйымдары іс жүзінде бірдей дамуды, 

талданатын төрт жыл ішінде оқыту тілі бойынша олардың желісі мен контингентінің серпіні 

тұтастай алғанда тұрақты және біркелкі дамитынын көрсетті. Мемлекеттік және басқа (негізінен 

ағылшын) тілде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдардың үлесінде 1%-да шамалы өсу байқалады 

(2.2.10-сурет). 

2.2.10-сурет. Тәрбие мен оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың желісі 
мен контингентінің динамикасы  

2016 2019 

  
Дереккөз: ҰБДҚ 
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Өңірлер бөлінісінде оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдарды таңдауда 

белгілі бір айырмашылықтар сақталуда. Іс жүзінде еліміздің барлық өңірлерінде қазақ 

тілінде оқытатын мектепке дейінгі ұйымдар 70% (Қызылорда – 94,1%, Түркістан – 84%, 

Маңғыстау – 79,5%, Жамбыл – 78,5%, Ақтөбе – 78,4%, Алматы – 76,8% және т.б.). Павлодар 

және Шығыс Қазақстан облыстарында, сондай-ақ Шымкент қаласында ата-аналар мектепке 

дейінгі ұйымды таңдауда қазақ тілінде оқытатын ұйымдарға артықшылық бере бастады 

(сәйкесінше 63,4%, 60,9% және 64,5%). Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында ата-аналардың 

оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі ұйымдардың шамамен бірдей (Нұр-Сұлтан қ. – 49,6% 

мемлекеттік тілде, 40,4% орыс тілінде, Алматы қ. – 38% қазақ тілінде, 41% орыс тілінде). 

Аталған өңірлерде, сондай-ақ Қарағанды, Ақмола облыстарында аралас тілде оқытатын 

мектепке дейінгі білім беру желісі белсенді дамып келеді. Республикада өзбек (Түркістан 

облысында 6 бірлік), ұйғыр (Алматы облысында 5 бірлік) және ағылшын (Нұр-Сұлтан қаласында 

5 бірлік) тілдерінде оқытатын МДТО ұйымдары жұмыс істейді (2.2.1-кесте). 

2.2.1-сурет. Өңірлер бөлінісінде оқыту тілі бойынша мектепке дейінгі  
ұйымдар желісі, 2019 ж. 

 
Қазақ тілінде  

оқыту 
Орыс тілінде  

оқыту 
Аралас тілде  

оқыту  
Басқа тілде  

оқыту 

ҚР 6 829 1 685 2 053 16 

Ақмола 273 189 147 0 

Ақтөбе 418 14 101 0 

Алматы 894 77 187 5 

Атырау 243 23 64 0 

БҚО 418 33 59 0 

Жамбыл 424 15 101 0 

Қарағанды 263 94 179 0 

Қостанай 159 322 112 0 

Қызылорда 627 3 36 0 

Маңғыстау 240 13 49 0 

Павлодар 250 18 126 0 

СҚО 138 292 60 0 

Түркістан 1 166 15 201 6 

ШҚО 479 169 138 0 

Нұр-Сұлтан 189 38 154 0 

Алматы қ. 330 356 178 5 

Шымкент қ. 318 14 161 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектеп жасына дейінгі кезеңнен бастап қоғамға, соның ішінде жалпы білім беру 

жүйесіне, ЕБҚ-сы бар балаларға интеграция тетіктерін құру маңызды. ЕБҚ-сы бар 

балаларға мектепке дейінгі білім алудың әртүрлі мүмкіндіктері ұсынылады, мысалы, сегрегация 

(ЕБҚ-сы бар балаларды оқытудың оқшауланған нысаны), интеграция (ЕБҚ-сы бар балалардың 

арнайы топтарын құру арқылы жалпы балабақшаларға қосу процесі), инклюзия (барлық 

балаларға, соның ішінде ЕБҚ-сы бар балалармен бірге жаппай топтарда тең бірлесіп оқыту.59 

2019 жылы ҰБДҚ-ға сәйкес республикада осы жас санатындағы халықтың жалпы санынан 0-ден 

6 жасқа дейінгі балалардың 1,8%-ы ерекше білім беру қажеттіліктерін (48 569 бала) ұсыну 

қажет. Оның ішінде 2019 жылы 4 796 бала арнайы балабақшаларда тәрбиеленді (41 бірлік), 

8 758 бала жалпы үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдардың арнайы топтарына барды (218 бірлік), 

9 202 бала мектепке дейінгі ұйымдардың жаппай топтарында инклюзивті білім алды (1 890 

бірлік) (2.2.11-сурет). 

 

 

 
59 АТО (2017). Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің бірыңғай мониторинг жүйесі. Астана, 2017.  
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2.2.11-сурет. ЕБҚ-сы бар балаларға арналған мектепке дейінгі ұйымдардың  
желісі және қамту, 2019 ж., бірлік, адам 

 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

  

Дереккөз: ҰБДҚ 

Арнайы мақсаттағы балабақшаларда ЕБҚ-сы бар балаларды тәрбиелеу және оқыту 

айқын өңірлік ерекшелікке ие. Алматы (12), Шымкент қалалары (5), Павлодар (7), Шығыс 

Қазақстан (6) облыстары ЕБҚ-сы бар балаларға психологиялық-медициналық-педагогикалық 

түзеу арқылы қолдау көрсететін арнайы мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны. Жеті өңірде: 

Ақмола, Қостанай, Қызылорда, Алматы, Жамбыл, Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан 

облыстарында арнайы МДТО желісі жоқ. Қарағанды, Жамбыл, Түркістан облыстары мен Нұр-

Сұлтан қаласында жалпы балабақшаларда (103, 63, 57 және 65 бірлік) осы өңірлерде арнайы 

топтары бар жалпы үлгідегі балабақшалар желісі дамыған. Қазақстанда барлығы 218 балабақша 

жұмыс істейді, онда ЕБҚ-сы бар балалармен жұмыс істеу үшін арнайы топтар құрылған (2.2.2-

кесте). 

2.2.2-кесте. Арнайы мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының желісі және 
контингенті, 2019 ж., бірлік/адам 

 
Арнайы мақсаттағы 

мектепке дейінгі 

ұйымдар 

оның ішінде Арнайы топтары бар 
жалпы типтегі 

мектепке дейінгі 
ұйымдар 

оның ішінде 

топтар балалар топтар Балалар 

ҚР 41 331 4 796 218 519 8 758 

Ақмола 0 0 0 18 34 474 

Ақтөбе 4 39 526 11 22 307 

Алматы 0 0 0 10 18 334 

Атырау 1 8 131 6 6 75 

БҚО 0 0 0 11 22 248 

Жамбыл 0 0 0 15 63 1 527 

Қарағанды 1 10 180 27 103 1 877 

Қостанай 0 0 0 13 31 385 

Қызылорда 0 0 0 9 22 432 

Маңғыстау 2 20 295 2 2 32 

Павлодар 7 45 659 2 7 86 

СҚО 0 0 0 10 19 204 

Түркістан 1 6 150 27 57 1 246 

ШҚО 6 45 732 13 24 378 

Нұр-Сұлтан қ. 2 23 271 30 65 781 

Алматы қ. 12 89 1 215 13 23 357 

Шымкент қ. 5 46 637 1 1 15 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ЕБҚ-сы бар балаларды МДТО-ға тең қолжетімділікпен қамтамасыз ету БҒДМБ-ның 

басым міндеттерінің бірі болып табылады. Жалпы әлемдік тәжірибе көрсеткендей, 

инклюзивті ортада балаларды оңалту неғұрлым ерте басталса және дәрігерлер, мұғалімдер, 

отбасының және жергілікті қоғамдастықтың әрекеттері неғұрлым келісілген болса, мүгедектіктің 

Интеграция Инклюзия Сегрегация 

41 арнайы мектепке 
дейінгі ұйымда 

ЕБҚ-сы бар 4 796 

балаға тәрбие мен 

оқыту беріледі  

218 жалпы 

балабақшадағы 519 
арнайы топта 8 758 

бала тәрбие мен  

білім алады 

9 ЕБҚ-сы бар 9 202 бала 
инклюзивтік тәрбие мен 

оқыту үшін жағдай жасаған 
1 890 мектепке дейінгі 

ұйымның тәрбиеленушілері 
болып табылады 
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алдын алу мүмкіндігі соғұрлым жоғары болады.60 ҰБДҚ-ға сәйкес, 2019 жылы 1 890 мектепке 

дейінгі ұйым ЕБҚ-сы бар балаларды инклюзивті тәрбиелеу және оқыту үшін жағдай жасады, бұл 

мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санының 28,7%-ын құрайды (салыстыру үшін: 2018 жылы 

20,1%, 2016 жылы 10,1%). Осындай мектепке дейінгі ұйымдардың саны Павлодар (2016 жылы 

– 36,9%, 2019 жылы – 89,2%), Ақмола (2016 ж. – 18%, 2019 ж. – 51,6%), Солтүстік Қазақстан 

(2016 ж. – 6,3%, 2019 ж. – 65,4%) және Қостанай облыстарында (2016 ж.– 6,2%, 2019 ж. – 

47,6%) айтарлықтай көбейді. Ең төменгі көрсеткіш Түркістан, Алматы, Қызылорда 

облыстарында тіркелді (тиісінше 12,8%, 16,7% және 18,5%) (2.2.12-сурет). Жалпы алғанда, 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асыру кезеңінде инклюзивті ортада ЕБҚ-сы бар балалар 

оқитын мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі 3 есе өсті. 

2.2.12-сурет. Инклюзивті тәрбие мен оқыту үшін жағдай жасалған мектепке дейінгі 
ұйымдар желісінің динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Туберкулез интоксикациясы бар балалар үшін санаторийлік балабақшалар желісі 

жұмыс істейді. 2018 жылмен салыстырғанда республика бойынша олардың саны 1 бірлікке 

қысқарып, нәтижесінде 5 408 бала контингенті бар 67 балабақшаны құрады (2018 жылы – 68 

бірлік, 5 707 адам). Жалпы үлгідегі 245 мектепке дейінгі ұйымда 7 608 баланы қамтитын 374 топ 

жұмыс істейді. 2018 жылмен салыстырғанда МДТО-ның осындай ұйымдарының саны мен 

олардағы қамтылған балалары бар топтар саны кеміді (салыстыру үшін: 2018 жылы – 267 бірлік, 

385 топ, 8 158 адам) ( 2.2.3-кесте). 

2.2.3-кесте. Жалпы мақсаттағы мектепке дейінгі ұйымдардағы санаторийлік  
топтар мен мектепке дейінгі санаторийлік ұйымдардың желісі және контингенті, 

2019 ж., бірлік/адам 

 Санаторийлік 
МДҰ саны  

оның ішінде Санаторийлік үлгідегі 
топтары бар жалпы 

типтегі мектепке 
дейінгі ұйымдардың 

саны 

оның ішінде 

топтар балалар топтар балалар 

ҚР 67 302 5 408 245 374 7 608 

Ақмола 1 1 15 32 47 774 

Ақтөбе 5 21 174 16 19 345 

Алматы 2 2 93 26 40 689 

Атырау 5 24 231 10 14 281 

БҚО 1 10 109 8 10 170 

Жамбыл 8 8 645 17 34 796 

Қарағанды 2 12 220 8 20 324 

Қостанай 0 0 0 14 21 372 

Қызылорда 13 64 976 6 8 156 

Маңғыстау 7 31 471 9 10 213 

 
60 От универсальной доступности к современному качеству: дошкольное образование в России / Под редакцией И.В. Абанкиной, К.Н. 

Поливановой, И.Д. Фрумина. М.: ВШЭ, 2019. 

89,1

65,4

51,6
47,6

39,3 37,5 37,2 35,4 33,3 32,6 32,6
30,9 28,7

24,4 23,9
18,5 16,7

12,8

2019 2018 2016
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Павлодар 5 32 717 7 13 218 

СҚО 0 0 0 11 16 354 

Түркістан 5 15 285 36 55 1 308 

ШҚО 4 27 503 9 14 340 

Нұр-Сұлтан қ. 2 19 340 12 17 408 

Алматы қ. 5 28 516 9 12 285 

Шымкент қ. 2 8 113 15 24 575 

Дереккөз: ҰБДҚ 

 Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің динамикасы негізінен демографиялық 

факторды ескере отырып, жаңа балабақшалардың ашылуымен байланысты. 2016-

2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламаны іске асыру жылдарында елімізде 3 мыңнан 

астам мектепке дейінгі ұйым ашылды (2.2.13-сурет): 2016 жылы – 825 бірлік, 2017 жылы – 849 

бірлік, 2018 жылы – 788 бірлік, 2019 жылы – 667 бірлік, оның ішінде 2016-2018 жылдары 107 

балабақша салу арқылы пайдалануға берілді (Ұлттық қор қаражаты есебінен –14 бірлік, РБ – 36 

бірлік, ЖБ – 77 бірлік).61 ҰБДҚ-ға сәйкес 2019 жылы ашылғандардың ең көп саны 2018 

жылдағыдай Алматы қаласында (2019 ж. – 145 бірлік, 2018 ж. – 205 бірлік), Алматы облысында 

(2019 ж. – 143 бірлік, 2018 ж. – 97 бірлік) тіркелген. Сондай-ақ, халық тығыздығы жоғары өңір 

Түркістан облысында 2019 жылы ашылған мектепке дейінгі ұйымдардың саны айтарлықтай өсуі 

(94 бірлік) байқалады. Павлодар облысы мен Солтүстік Қазақстанда мектеп жасына дейінгі 

балалар саны аз өңірлерде жаңа балабақшалардың ашылуы соншалықты қажет емес, оны ҰБДҚ 

растайды (6 және 3 бірлік сәйкесінше) (2.2.14-сурет). 2019 жылы 398 мектепке дейінгі ұйым 

жабылды, оның көпшілігі ауылдық жерлерде екендігін айта кету керек. Мектепке дейінгі 

ұйымдарды жабудың негізгі себебі мектеп жасына дейінгі балалар контингентінің болмауы 

болып табылады. Жабылған мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны Түркістан, Алматы 

облыстары мен Алматы қаласына тиесілі (82, 45 және 50 бірлік). 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2.2.14-сурет. Өңірлер бөлінісіндегі ашылған мектепке дейінгі ұйымдар туралы 
мәліметтер, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымдар желісінің табысты дамуы ҚР-ның 2025 жылға дейінгі 

Стратегиялық даму жоспарында белгіленген 1-6 жастағы балаларды 80% қамтуға 

қол жеткізу көрсеткішіне сенімді түрде жақындауда. Балаларды мектепке дейінгі 

 
61 ҚР БҒМ (2020), ҚР 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру туралы есеп, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/22112?lang=kk 

3 6 12 13 15 16 19 19 19 19 21
32

44 47

94

143 145

8102016 8492017 7882018 6672019

2.2.13-сурет. Ашылған мектепке дейінгі ұйымдар динамикасы, бірлік 
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біліммен барынша қамту әлемнің көптеген мемлекеттері сияқты елдің негізгі стратегиялық 

міндеттерінің тобына кіреді, өйткені МДТО бақытты балалық шақтың негізі, баланың дамуы мен 

болашақта оның сәтті білім беру траекториясының негізі болып табылады, сондай-ақ ананың 

жұмыспен қамтылуын және отбасының әл-ауқатын арттыруға мүмкіндік береді. БҒДМБ іске 

асыру жылдарында МДТО жүйесімен қамтылған 1-6 жастағы балалар саны 14,2% артып, 78,3% 

құрады (2.2.15-сурет).  

2.2.15-сурет. 1-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту  
динамикасы, адам, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

1-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі ұйымдармен қамту өңірлік ерекшелікке ие. 

Еліміздің алты өңірінде осы жастағы балаларды МДТО-мен 80% қамтуға қол жеткізу байқалады: 

Ақтөбе, Алматы, Жамбыл, Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары және Шымкент қаласы 

(тиісінше 84,6%, 81,0%, 85,9%, 80,8%, 84,0% және 84,7%). Екі өңірде: Нұр-Сұлтан қаласы мен 

Түркістан облысында – бұл көрсеткіш 90% жетті (92,5% және 91,7%). 2016 жылмен 

салыстырғанда Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды және Қостанай өңірлерінде көрсеткіштердің 

төмендеуі байқалады. Көрсеткіштер еліміздің үш өңірінде орташа республикалық мәннен төмен: 

Атырау – 62,9%, Қарағанды – 62,9%, Алматы – 63,1% (2.2.16-сурет). 

2.2.16-сурет. Өңірлер бөлінісінде 1-6 жастағы балаларды қамту динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Қазақстанда 3-6 жастағы балалардың мектепке дейінгі білімге 100%-ға жуық 

қолжетімділігі қамтамасыз етілді. Қазақстанда 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ және 

оған біріктірілген «Балапан» бағдарламасын табысты іске асырудың арқасында 3-6 жастағы 

балаларды қамту 98,5%-ға жетті. Республика бойынша осы жас тобындағы балалардың жалпы 

саны 904 395 адамды құрайды, оның ішінде МДТО жүйесімен 891 031 бала қамтылған (2.2.17-

сурет). Динамикадағы деректерді талдау 2016 жылдан бастап МДТО-мен қамтылған 3-6 жастағы 

балалардың үлесі 12,7%-ға өскенін көрсетті.62 

 
62 ҚР БҒМ (2020), ҚР 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру туралы есеп, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/22112?lang=kk 

1
 0

2
3
 4

9
3

1
 0

9
7
 9

5
1

1
 1

1
7
 1

9
8

1
 1

1
0
 1

0
8

64,1 66,1
77,6 78,3

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

2016 2017 2018 2019

960 000

980 000

1 000 000

1 020 000

1 040 000

1 060 000

1 080 000

1 100 000

1 120 000

1 140 000

1-6 жастағы балалар, адам Қамту, %

-2
7
,9 -4

,9

9
,3 1
2
,9

-1
6
,2 -1

,3

3
,3 1

3
,8

2
0
,9

-1
7
,3

0
,5

2
0
,6

-7
,6

1
2
,0

1
7
,6 4

0
,7

3
9
,7

6
2
,9

6
2
,9

6
3
,1

6
4
,2

7
2
,6

7
4
,1

7
4
,9

7
8
,3

7
9
,1

7
9
,5

8
0
,8

8
1
,0

8
4
,0

8
4
,6

8
4
,7

8
5
,9

9
1
,7

9
2
,6

2016 ж. бергі өзгеріс 2019



120 │ Қолжетімділік пен теңдік: мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

2.2.17-сурет. 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту динамикасы 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

Жалпыға бірдей мектепке дейінгі білім беру әлемнің көптеген елдерінде норма 

болып табылады, бұл 4-ші ТДМ міндеттерінің біріне қол жеткізудегі айтарлықтай 

прогресс болып табылады. ЭЫДҰ-ның көптеген елдерінде мектепке дейінгі білім балалардың 

көпшілігі үшін 5 жасқа толғанға дейін басталады. 5 жастағы балаларды мектепке дейінгі немесе 

бастауыш біліммен қамту көрсеткіші 43 елдің 36-сында 90%-дан жоғары. 3 жастағы балаларды 

мектепке дейінгі ұйымдарға қабылдаудың ең жоғары көрсеткіштері Бельгияда, Данияда, 

Францияда, Венгрияда, Исландияда, Израильде, Норвегияда, Испанияда және Ұлыбританияда 

байқалды, онда олар 95%-дан асады. Төрт жастағы он баланың тоғызға жуығы (88%) ЭЫДҰ 

елдеріндегі мектепке дейінгі және бастауыш мектептерде оқиды. ЕО елдерінде 4 жастағы 

балалардың 92% мектепке дейінгі біліммен қамтылған. Бұл жаста ЭЫДҰ-ға қабылдау 

көрсеткіштері Бельгия, Дания, Франция, Исландия, Ирландия, Израиль, Испания және 

Ұлыбританияда 98% немесе одан жоғары, Сауд Арабиясы, Швейцария және Түркияда 50% аз. 

2005-2017 жылдар аралығында ЭЫДҰ елдерінде мектепке дейінгі немесе бастауыш білім беруге 

3-5 жасты қабылдаудың орташа деңгейі 76%-дан 86% дейін өсті (2.2.18-сурет). Чили, Литва, 

Израиль, Польша, Ресей Федерациясы, Түркия сияқты бірқатар елдерде мектепке дейінгі 

біліммен қамтудың айтарлықтай өсуі байқалады.63 

2.2.18-сурет. 3-5 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен  
қамту динамикасы, % 

 
Дереккөз: OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 

https://doi.org/10.1787/f8d7880d-en. 

Республиканың 17 өңірінің 13-інде 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие 

және оқытумен жалпы қамтуға қол жеткізілді. Еліміздің үш өңірінде: Қостанай, Алматы 

және Нұр-сұлтан қалаларында-бұл көрсеткіш жоспарлы көрсеткіштен 95% (тиісінше 99,8%, 

98,4% және 96,1%) асып, жүз пайыз қамтуға сенімді жақындап келеді. Тек бір өңірде – Алматы 

қаласындағы республикалық маңызы бар қалада-осы жас санатындағы балаларды қамту ҚР 

бойынша орташа көрсеткіштен едәуір төмен және 87%%-ды құрайды (2.2.19-сурет).  

 
63 OECD (2019), Education at a Glance 2019: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, 
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 2.2.19-сурет. Өңірлер бөлінісінде МДТО-мен қамтылған 3-6 жастағы  
балалардың үлесі, 2019 ж., % 

 

 
  100% қамтылған  Жалпы республикалық мәннен төмен қамту 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

БҒДМБ іске асыру кезеңінде 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі тәрбие және 

оқытумен қамтудың айтарлықтай өсуі байқалады. 2019 жылы 2018 жылмен 

салыстырғанда көрсеткіштердің күрт жоғары шарықтауы 10,1%-ға тіркелді. 2016 жылмен 

салыстырғанда қамту 12,1%-ға ұлғайды және 42,7%-ды құрайды. Мұндай оң динамика 

балаларды ерте жастан дамыту мен аналардың еңбекпен қамтылуының артуы, демек, балалы 

отбасылардың әлеуметтік-экономикалық мәртебесінің артуы мектепке дейінгі білім берудің 

мемлекеттік басымдықтарының қатарына енгенін көрсетеді. Республика бойынша осы жас 

тобындағы балалардың жалпы саны 512 880 адамды құрайды, оның ішінде МДТО жүйесімен 

219 077 бала қамтылған (2.2.20-сурет). Республикада 1-3 жастағы балалардың 37,3%-ы жеке 

меншік мектепке дейінгі ұйымдарға барады (81 641 бала), оның жартысынан көбі ауылдық 

жерлерде (39 738 адам – қалада, 41 903 – ауылда). Осы жас санатындағы балалардың осындай 

жоғары пайызы өңірдегі екі жастан бастап балаларды кезектілікті ескере отырып, мемлекеттік 

мектепке дейінгі ұйымдарға қабылдануына, сондай-ақ ата-аналардың жекеменшік 

балабақшаларда ерте жастағы балаларға сапалы күтім жасау үшін жағдай жасалған деген 

пікіріне байланысты болуы мүмкін.64 Көптеген ата-аналар қандай да бір себептермен 2-3 жасқа 

дейінгі балаларға үйде қарауды жөн көреді (2.2.3-кірістірме). 

2.2.20-сурет. 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен  
қамту динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

 
64 Shin, Jung, Park, 2009, Shin E., Jung M., Park E. A Survey on the Development of the Pre-school Free Service Model. Research Report of the 

Korean Educational Development Institute. Seoul, 2009. 
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2.2.3-кірістірме. Мектепке дейінгі ұйымдар балаларының келмеу себептері туралы 
Қазақстандық ата-аналардың сауалнамасының нәтижелері 

Бастауыш мектеп жасындағы балалардың мектепке дейінгі ұйымдарға келмеу себептерін зерттеу 

мақсатында ата-аналарға сауалнама жүргізілді. Олардың 27,6%-ы сауалнама барысында барлық 

балалары мектепке дейінгі ұйымға бара бермейтінін хабарлады. Бұл ата-аналардың жартысы 

балалар мекемелеріне сенбейді және онда қызмет көрсету сапасы нашар деп санайды (ауылдық 

жерлерде мұндай ата-аналардың үлесі қалалықтарға қарағанда 10%-ға көп). Балалары 

балабақшаға немесе басқа мектепке дейінгі ұйымға бармағандардың 32,2%-ы «балалар 

мекемесінде орын жоқ», 43,2% – «балабақшаны төлеуге ақша жоқ», 48,6%-ы «күтушісі бар үй 

жақсы», 34,9%-ы «баланы туыстары қарайды» деп санайды». 

Дереккөз: 2019 жылғы ҚР-дағы балалардың жағдайы туралы баяндама. – Нұр-Сұлтан, 2020. 

   

1-3 жастағы балаларды қамтуда айқын өңірлік ерекшелік бар. Барлық өңірлерде 

осы жастағы балаларды қамту бойынша көрсеткіштердің өсуі байқалады. 2018 

жылдағыдай, республика бойынша ең жоғары көрсеткіш Түркістан облысында тіркелген және 

76,4%-ды құрайды (салыстыру үшін: 2018 ж. – 68%). Бірқатар өңірлерде осы жастағы 

балаларды қамту 30%-дан төмен (Алматы қаласы, Ақмола, Атырау, Қарағанды облыстары). Бір 

өңірде 1-3 жастағы балаларды қамту 20%-дан төмен (Маңғыстау облысы) (2.2.21-сурет). Әлемде 

ата-аналар, әсіресе жоғары білімі бар аналар арасында балаларды мектепке дейінгі ұйымдарда 

ерте жастан анықтау үрдісі байқалатынын атап өткен жөн.65 Халықаралық зерттеулерге сәйкес, 

мектепке дейінгі білім беру жағдайында баланың ерте дамуы отбасы саясатының маңызды 

құрамдас бөлігі болып табылады, отбасының бала үшін ерте дамудың, оның кейінгі білім беру 

сатыларында сәтті қадам жасауы, сондай-ақ ата-аналардың экономикалық белсенді мәртебеге 

ие болу маңыздылығын түсінуі.66 Бірақ көптеген себептерге, соның ішінде иммунитеттің 

нығаюына байланысты ата-аналардың белгілі бір бөлігі балаларын екі немесе екі жарым жасқа 

дейінгі балабақшаларға беруге дайын емес. Ресейде ата-аналардың жартысынан көбі 2-2,5 

жастағы баланы балабақшаға беруге дайын, тек төрттен бірі – 1-1,5 жастағы балалар 

бөбекжайда.67 

2.2.21-сурет. Өңірлер бөлінісінде 1-3 жастағы балаларды мектепке дейінгі  
біліммен қамту, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

 
65 OECD (2018), Education at a Glance 2018: OECD Indicators, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/eag-2018-en. 
66 Wong, S., Harrison, L., Whiteford, C., & Rivalland, C. (2014). Utilisation of early childhood education and care services in a nationally 

representative sample of Australian children: A focus on disadvantage. Australasian Journal of Early Childhood, 39(2), 60-69.; Stooke, B. W. 

(2012). Australian Early Childhood Education and Care Reform: A Child, Gender and Business Case. Child Research Net, 25. 
67 Бүкілресейлік халықтық майданның «Ұлттық білім беру» қорымен бірлесе отырып, үш жасқа дейінгі балаларға мектепке дейінгі 

білімнің қолжетімділігі туралы зерттеу, https://onf.ru/2019/01/15/opros-onf-pokazal-chto-bolshinstvo-roditeley-ne-gotovy-otdat-rebenka-v-

chastnyy-detskiy/ 
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Республикада халық санын ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдармен 

қамтамасыз етудегі сәйкессіздіктерді жою бойынша жұмыс жүргізілуде. Алдыңғы 

жылдары байқалған мектепке дейінгі білім беру ұйымдары желісінің өңірлер бойынша үйлесімсіз 

дамуы біртіндеп жойылуда, дегенмен әлі күнге дейін кейбір өңірлерде үйлесімсіздік сақталып 

отыр, бұл, біріншіден, өңірдің санына, сондай-ақ жобалық қуаты аз мектепке дейінгі 

ұйымдардың, әсіресе ауылдық жерлерде жұмыс істеуіне байланысты болуы мүмкін. Мысалы, 

Жамбыл және Қарағанды облыстарында мектепке дейінгі ұйымдар желісі мен олардың 

контингентінің арақатынасы тең (540 бірлік: 55 917 адам және 536 бірлік: тиісінше 51 849 адам), 

ал Нұр-Сұлтан қаласында мектепке дейінгі білім берумен қамтылған балалардың саны 150 

ұйымға аз келеді (381 бірлік: 52 211 адам). Батыс Қазақстан, Қостанай, Солтүстік Қазақстан 

облыстарында кері көрініс байқалады: Жамбыл және Қарағанды өңірлеріндегі ұйымдар санына 

20 мыңнан астам балаға аз келеді (510 бірлік: 30 640 адам, 593 бірлік: 32 422 адам, 490 бірлік: 

19 543 адам) (2.2.22-сурет). 

2.2.22-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдар желісі мен балалар 
контингентінің арақатынасы, 2019 ж. 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Республикада 2018 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі ұйымдарға кезекті 

күту тізімдері күрт қысқарды. Бұл желіні жылдам кеңейтудің МЖӘ тетігінің және балаларды 

МДТО жүйесімен қамтуды ұлғайтудың арқасында ғана емес, сонымен қатар бірінші кезекте 

мектепке дейінгі ұйымдарға жолдама берудің автоматтандырылған жүйесін жаппай енгізудің 

арқасында мүмкін болды. Жалпы республика бойынша мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға 

кезекте тұрған балалар саны 109 978 адамға қысқарды және 446 176 адамды құрайды 

(салыстыру үшін: 2018 жылы – 556 154 бала). Қаладағы мектепке дейінгі ұйымдарға деген 

қажеттілік ауылға қарағанда 3 есе жоғары. Негізінен кезекте тұрғандардың жас құрамы – 0-ден 

3 жасқа дейінгі балалар, кезек күту тізімінің төрттен бірінен азын 3-6 жастағы балалар құрайды 

(2.2.23-сурет). 
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2.2.23-сурет. «Қала-ауыл» бөлінісінде балабақшалардан орын алу  
кезектілігінің динамикасы, адам 

  
2018 ж. 2019 ж. 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Еліміздің барлық өңірлерінде мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға күту тізімдері 

қысқаруда, бірақ процесс айқын өңірлік сипатқа ие. Демографиялық өсу мен көші-қон 

процестерінің жоғары болғанына қарамастан (2016 ж. – 78 606 адам, 2018 ж. – 26 475 адам, 

2019 ж. – 19 349 адам) балалар тізімін үш еседен астам қысқартып, кезекте тұрғандар санының 

азаюы бойынша айтарлықтай ілгерілеуге қол жеткізді. Деректерді талдау барлық өңірлерде 

мектепке дейінгі ұйымдардың күту тізімдерін қысқарту бойынша жұмыс жүргізіліп жатқанын 

көрсетті. Осы уақытқа дейін бұл мәселе Алматы қаласында (83 434 адам), Қарағанды (49 632 

адам), Алматы (40 283 адам) облыстарында өткір тұр (2.2.24-сурет). 

2.2.24-сурет. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдарға 

балалардың кезектілігі, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ
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Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

Қазақстанда әртүрлі мектептер желісінің болуы балалардың қажеттіліктері мен 

тілектеріне сәйкес білім алу құқығын іске асыруға мүмкіндік береді. 2019-2020 оқу 

жылының басында әртүрлі ведомстволық бағыныстағы мектептер саны, кешкі, арнайы және 

басқаларын қоса алғанда, 7 398 бірлікті құрады (2.2.25-сурет). Бұл 4 жыл бұрынғыға қарағанда 

4,8%-ға аз. Яғни, ауылдық мектептердің (-185 бірлік) азаюы және қалалық мектептердің (+133 

бірлік) өсуі есебінен жалпы білім беру ұйымдарының желісі 2016 жылдан бастап 52 бірлікке 

қысқарды. Негізгі себеп–нормативтік толықтырудың болмауына байланысты мектептердің 

жабылуы. Сонымен қатар 4 жылда оқушылар контингенті 14%-ға артты (2016 жылғы 2 930 583 

адамнан 2019 жылы 3 337 783 адамға дейін). Сонымен қатар қала оқушылары санының өсуі 

ауылдық жерлерге қарағанда 3 есе көп (+301 460 адам, +105 740 адам тиісінше), бұл ауыл 

тұрғындарының қалалық жерлерге қарқынды кетуін растайды. 

2.2.25-сурет. Ведомстволық бағыныстылығы бойынша мектептер желісі, 2019 ж. 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Барлық мектептердің 94,3%-ы ЖАО-ға ведомстволық бағынысты күндізгі мемлекеттік 

жалпы білім беретін мектептер (бұдан әрі – күндізгі мемлекеттік мектептер). 

Олардың ішінде бастауыш мектептердің үлесі – 9% (633 бірлік), негізгі мектептер — 14% (976 

бірлік), орта мектептер — 77% (5 366 бірлік). 4 жылдық кезеңде күндізгі мемлекеттік мектептер 

желісі 1,8%-ға қысқарды. Сонымен қатар, сол кезеңде оқушылар саны 13,5%-ға, ал өткен 

жылдың көрсеткішіне қарағанда 4%-ға өсті (2.2.2-сурет). Оқушылар санының өсуі 
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демографиялық процестердің тікелей салдары болып табылады. Мәселен, тек бір жыл ішінде 

Алматы облысында (+18 688 адам), Нұр-Сұлтан (+15 603 адам) және Алматыда (+15 841 адам) 

оқушылар санының айтарлықтай өсуі тіркелді. Ал Солтүстік Қазақстан облысында 4 жылда 

оқушылар саны 1 097 адамға ғана өсті (2.2.4-кесте). Айта кету керек, 2019 жылдың 1 қазанына 

ҚР ҰЭМ СК деректері бойынша Солтүстік Қазақстан-дағы халық саны бір жылда 0,8%-ға 

төмендеді. Бұл өңір ең аз, мұнда 555 315 адам тұрады, бұл Алматы қаласымен салыстырғанда 

3,4 есе аз (толығырақ 1-тарауда). 

2.2.26-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептер желісінің және  
контингентінің динамикасы 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2.2.4-кесте. Өңірлер бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектептер  
контингентінің динамикасы 

 2016 2017 2018 2019 

Ақмола 114 654 117 832 121 520 124 850 

Ақтөбе 128 964 134 678 142 247 150 750 

Алматы 353 606 373 035 390 090 408 778 

Атырау 109 247 116 051 122 868 128 972 

БҚО 94 984 98 336 102 551 106 693 

Жамбыл 207 417 214 601 222 808 229 291 

Қарағанды 182 575 186 468 191 671 198 433 

Қостанай 102 172 103 245 105 038 107 643 

Қызылорда 141 885 147 585 153 502 161 469 

Маңғыстау 119 673 127 283 138 463 148 474 

Павлодар 96 371 98 691 101 459 108 915 

СҚО 70 531 70 474 70 280 71 571 

ШҚО 179 221 182 388 184 623 188 109 

Түркістан* 608 963 631 459 466 090 476 978 

Нұр-Сұлтан қ. 126 791 139087 154 374 169 977 

Алматы қ. 218 750 231106 243 985 259 826 

Шымкент қ. - - 193 765 201 551 

Дереккөз: ҰБДҚ 

*2018 ж. дейін – ОҚО 

Күндізгі мемлекеттік мектептердің жалпы санынан мектептердің 75%-ы (5 222 бірлік) 
ауылдық жерлерде орналасқан. Оның ішінде 2 082 мектеп – шағын жинақты (ШЖМ). 2016-
2019 жж. аралығында ауыл мектептерінің саны 193 бірлікке қысқарды. Ауыл мектептерінің ең көп 
жабылуы урбанизация деңгейі жоғары өңірлерде болды (2.2.27-сурет) және ШЖМ-ның жоғары 
үлесі: Ақтөбе (-46 бірлік), Солтүстік Қазақстан (-43 бірлік), Қостанай (-32 бірлік) облыстарында. 
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Ауылдық жерлердегі мектептер санының өсуі урбандалу деңгейі аз өңірлерде байқалады: Алматы 
(+17 бірлік), Маңғыстау (+3 бірлік) облыстарында. Мектептер санының төмендеуінің тағы бір себебі 
апаттылық салдарынан олардың жабылуы болып табылады. Мысалы, Жамбыл облысында 2016 
жылмен салыстырғанда ауыл мектептері 12 бірлікке азайды. Ақтөбе облысында 4 жылда қалалық 
мектептер желісінің ең көп өсімі байқалады, онда апатты және үш ауысымды мектептердің орнына 
32 жаңа мектеп ашылды. ШЖМ-ның ең аз үлесі бар Қызылорда облысында мектептер желісі 4 жыл 
бойы өзгеріссіз қалады (2.2.5-кесте). 

2.2.27-сурет. Қазақстан өңірлеріндегі урбанизация деңгейі, % 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2.2.5-кесте. Өңірлер бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектептер  
желісінің динамикасы 

Регион 

2016 2019 
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бірлік бірлік бірлік бірлік бірлік бірлік бірлік бірлік ШЖМ % бірлік 

ҚР 7 100 1 682 5 418 6 975  125 1 750  68 5 225 54,0  193 

Ақмола 572 84 488 555  17 86  2 469 78,5  19 

Ақтөбе 416 89 327 402  14 121  32 281 70,1  46 

Алматы 741 91 650 760  19 93  2 667 34,5  17 

Атырау 192 60 132 195  3 66  6 129 19,4  3 

БҚО 384 59 325 379  5 64  5 315 70,2  10 

Жамбыл 450 87 363 442  8 91  4 351 34,5  12 

Қарағанды 522 207 315 506  16 208  1 298 72,5  17 

Қостанай 529 82 447 498  31 83  1 415 81,0  32 

Қызылорда 293 63 230 293 0 63 0 230 9,0 0 

Маңғыстау 134 42 92 138  4 43  1 95 11,6  3 

Түркістан* 1020 240 780 897 - 105 - 792 17,3 - 

Павлодар 387 87 300 358  29 86  1 272 79,0  28 

СҚО 517 59 461 475  42 57  2 418 86,8  43 

ШҚО 658 150 508 648  10 155  5 493 69,4  15 

Нұр-Сұлтан қ. 84 84 0 87  3 87  3    

Алматы қ. 201 201 0 205  3 205  4    

Шымкент қ. - - - 137  137     

Дереккөз: ҰБДҚ 

*2018 ж. дейін – ОҚО 
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Оңтайландыру салдарынан ШЖМ үлесі 4 жылда 2,2%-ға төмендеді және күндізгі 

мемлекеттік мектептердің жалпы санынан 40,6%-ды құрады. ШЖМ оқушыларының 

контингенті ел бойынша оқушылардың жалпы санының 6%-ын құрады (2016 ж. – 7,2%). 

Оқушылардың нормативтік санының жеткіліксіздігі ШЖМ-ды оңтайландыруға әкелді. 2016 

жылдан бастап 203 ШЖМ жабылды/қайта құрылды, оның 95%-ы ауылдық жерлерде. Осы 

кезеңде ең алдымен ШЖМ жабылды (-137 бірлік) (2.2.6-кесте). 

2.2.6-кесте. Шағын жинақты мектептер желісі мен контингентінің динамикасы 

ШЖМ түрлері 

ШЖМ желісі, бірлік ШЖМ контингенті, адам 

Барлығы 
оның ішінде 

ауылдық жерлерде 
Барлығы 

оның ішінде 
ауылдық жерлерде 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

Барлығы 3 036 2 833 2 995 2 802 205 853 195 051 202 178 191 977 

оның ішінде: 

Бастауыш 685 548 678 546 8 702 6 826 8 547 6 776 

Негізгі 834 805 823 795 34 802 32 525 34 236 32 045 

Орта 1 517 1 480 1 494 1 461 162 349 155 700 159 395 153 156 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ШЖМ-ның өңірлер бойынша бөлінуі біркелкі емес. Облыс бойынша мектептердің жалпы 

санына пайыздық қатынаста ШЖМ-ның ең көп үлесі Солтүстік Қазақстан облысында (77,3%), 

ең азы – Қызылорда облысында (6,8%) байқалады. Осылайша, осы көрсеткіштердің өңірлік 

айырмашылығы 70,5%-ды құрайды. ШЖМ үлесі жоғары 5 өңірге (53,5-тен 67,5%-ға дейін) 

Қостанай, Ақмола, Павлодар, Батыс Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстары кіреді. ШЖМ-

ның ең аз үлесі (8%-дан 15,4%-ға дейін) Маңғыстау, Атырау және Түркістан облыстарымен 

ерекшеленеді. Сандық салыстыруда ШЖМ ең көп Ақмола (372 бірлік), ең азы – Маңғыстау  

(11 бірлік) облыстарында орналасқан. 4 жылдық кезеңде өңірдегі мектептердің жалпы санынан 

ШЖМ үлесінің едәуір қысқаруы Ақтөбе облысында (-5,3%) байқалады. Ал сандық арақатынаста 

ШЖМ желісінің 4 жыл ішінде ең көп азаюы Солтүстік Қазақстан (-45 бірлік) және Павлодар  

(-35 бірлік) облыстарында болды. Бұл ретте, осы өңірлерде ШЖМ қысқартудың неғұрлым 

жылдам қарқыны 2017 жылға (жылына -20 бірлік) келеді. Алматы облысының ШЖМ желісі  

4 жыл бойы өзгеріссіз қалды (231 бірлік). Шағын елді мекендердің әлеуметтік-экономикалық 

тұтастығы мен тұрақтылығының маңызды факторы ретінде ШЖМ-ға жоғары назар аудару 

мәселесі өзекті болып қала береді (2.2.7-кесте). 

2.2.7-кесте. ШЖМ желісінің өңірлер бөлінісіндегі динамикасы 

 
2016 2017 2018 2019 4 жыл 

ішінде 
+/-  

бірлік % бірлік % бірлік % бірлік % 

ҚР 3 036 42,8 2 944 41,8 2 886 41,1 2 833 40,6  203 

Ақмола 391 68,4 382 67,6 379 67,7 372 67,0  19 

Ақтөбе 228 54,8 216 52,9 202 50,6 199 49,5  29 

Алматы 231 31,2 231 30,6 231 30,4 231 30,4  

Атырау 29 15,1 24 12,4 25 13,0 25 12,8  4 

БҚО 227 59,1 223 58,7 225 59,2 223 58,8  4 

Жамбыл 140 31,1 139 30,9 128 28,8 123 27,8  17 

Қарағанды 238 45,6 227 44,1 232 45,3 225 44,5  13 

Қостанай 360 68,1 347 67,5 340 67,3 336 67,5  24 

Қызылорда 22 7,5 23 7,8 20 6,8 20 6,8  2 

Маңғыстау 12 9,0 12 9,0 12 8,5 11 8,0  1 

Павлодар 251 64,9 231 62,1 225 62,2 216 60,3  35 

СҚО 413 79,9 393 79,1 380 78,4 367 77,3  46 

Түркістан* 136 13,3 141 15,8 136 15,1 138 15,4  2 

ШҚО 358 54,4 355 54,0 351 53,6 347 53,5  11 

Дереккөз: ҰБДҚ 

*2018 ж. дейін – ОҚО 
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Әр түрлі жастағы оқушыларды бір сыныпта біріктіру ШЖМ-да оқу сабақтарын 
ұйымдастырудың ерекше нысанын талап етеді. Сыныптарды бір сынып-жинаққа біріктіру 
және біріктіру кезінде әртүрлі жастағы оқушылардың саны 10 адамнан аспауы тиіс. 1-сынып 
және бітіруші сынып оқушыларын бірге оқытуға жол берілмейді.68 2019-2020 оқу жылында 
ШЖМ-да 29 774 сынып болды (бастауыш мектепте – 2 138, негізгі мектепте – 7 704 және орта 
мектепте – 19 932 бірлік), бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 1 729-ға аз. Сыныптардың жалпы 
санынан біріктірілген 1-4 сыныптар саны 1 539 (3 466 адам), 5-9 сыныптар – 1 497 (11 066 адам) 
және 10-11-сыныптар – 93 бірлік (2 987 адам). Біріктірілген сыныптардың үлесі 2016 жылғы 
12%-дан 2019 жылы 10,5%-ға дейін азайды (2.2.8-кесте). ШЖМ мұғалімі бірлескен сыныптарда 
жұмыстың ерекше күрделілігін сезінеді. Бұл болашақ мұғалімді педагогикалық ЖОО 
қабырғасында ШЖМ-дағы қызметке дайындығын қалыптастыруды қамтамасыз ететін осындай 
оқыту жүйесін ұйымдастыру қажеттілігін өзектендіреді. Сонымен қатар, ШЖМ-нің қазіргі 
мұғалімдері білікті ғылыми және әдістемелік көмекке мұқтаж. Бірлескен сыныптарда жұмыс 
істейтін мұғалімдерді әдістемелік қолдау үшін Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА сабақты 
ұйымдастыру және өткізу, қысқа мерзімді сабақ жоспарын құру және т.б. бойынша әдістемелік 
құралдар мен ұсынымдар әзірленді. 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру шеңберінде 
ШЖМ мұғалімдеріне ресурстық орталықтар және біріктірілген сыныптардағы оқушылармен 
жұмыс бойынша оқыту курстары арқылы әдістемелік қолдау қамтамасыз етіледі. 

2.2.8-кесте. Өңірлер бөлінісінде ШЖМ сыныптарын біріктіру динамикасы 

 

2016 2019 
Біріктірілген сыныптардың 

контингенті, адам 

Барлық 
сыныптар, 

бірлік 

Оның ішінде 
біріктірілген 
сыныптар, 

бірлік 

Барлық 
сыныптар, 

бірлік 

Оның ішінде 
біріктірілген 
сыныптар, 

бірлік 

1-4 
сынып 

5-9 
сынып 

10-11 
сынып 

ҚР 31 503 3 752 29 774 3 129 3 466 11 066 2 987 

Ақмола 4 281 523 4 043 438 337 1 675 379 

Ақтөбе 2 307 660 2 164 324 491 1 221 358 

Алматы 2 359 80 2 347 70 137 353 104 

Атырау 343 14 213 9 20 27 9 

БҚО 2 228 131 2 149 132 156 381 39 

Жамбыл 1 263 44 1 190 27 93 133 10 

Қарағанды 2 785 229 2 432 214 200 616 190 

Қостанай 3 635 519 3 464 466 533 2 008 429 

Қызылорда 131 31 148 18 31 80 21 

Маңғыстау 102 1 117 1 1 4 0 

Павлодар 2 982 555 2 702 543 606 1 646 555 

СҚО 4 099 463 3 836 419 428 1 351 410 

Түркістан* 1 147 65 1 212 42 116 144 18 

ШҚО 3 841 437 3 757 426 317 1 427 465 

Дереккөз: ҰБДҚ 

*2016 ж. – ОҚО 

Ана тілінде білім алу құқығы мүмкіндік болған жағдайда тиісті білім беру 

ұйымдарын, сыныптарды, топтарды құрумен қамтамасыз етіледі. 2019-2020 оқу 

жылында 3 729 (53,5%) қазақ, 1 185 (17%) орыс, 2 038 (29,2%) бірнеше тілде (қазақ, орыс, 

өзбек, ұйғыр, тәжік) оқытатын мектептер білім беру қызметтерін көрсетті. Бұдан басқа, 

халықтың этникалық топтарына арналған мектептер олар жинақы тұратын жерлерде жұмыс 

істеді: өзбек тілінде оқытатын мектептер – Шымкент қаласында (3 бірлік), Түркістан (8 бірлік) 

және Жамбыл (1 бірлік) облыстарында, ұйғыр – Алматы облысында (8 бірлік) және Алматы 

қаласында (3 бірлік). Оның ішінде 66%-ы қазақ тілінде, 31% – орыс тілінде, 2,5% – өзбек тілінде, 

0,4% –ұйғыр тілінде, 0,1% – тәжік тілінде оқыды (2.2.28-сурет). 

 
68 ҚР Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығы «Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі 

орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы». 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1300008827 
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2.2.28-сурет. Оқыту тілі бойынша күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 
мектептердің контингенті, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Күндізгі мемлекеттік білім беру ұйымдарымен қатар кешкі мектептер жұмыс істейді. 

Дербес кешкі мектептердің қысқару үрдісіне қарамастан, олар халық арасында сұранысқа ие 

болып отыр. 2019-2020 оқу жылында 69 кешкі мектеп (2016 ж. – 77 бірлік) оқытылды, оның 29-

ы ауылдық жерлерде (2016 ж. – 31 бірлік). Кешкі мектептердің жалпы санынан 25 түзеу 

мекемелерінде болды (2016 ж. – 30 бірлік). Сонымен қатар, 39 күндізгі жалпы білім беретін 

мектептерде (2016 ж.– 50 бірлік) оқу-кеңес беру пункттері, сырттай оқыту сыныптары және жеке 

топтар, сондай-ақ жұмыс істейтін жастарға арналған кешкі бөлімшелер жұмыс істеді. Осындай 

сыныптар мен топтарды ашқан мектептердің ең көп саны Солтүстік Қазақстан облысында (10 

бірлік) және Алматы қаласында (13 бірлік) байқалады. 4 жылдық кезеңде кешкі мектептер 

желісінің өсуі Алматы (+2 бірлік) және Атырау (+1 бірлік) облыстарында байқалады. 

Нормативтік контингенттің жеткіліксіздігінен 8 өңірде кешкі мектептер 1-2 бірлікке қысқарды. 

Түркістан облысындағы кешкі мектептер санының едәуір азаюы (-5 бірлік) 2016 жылы Оңтүстік 

Қазақстан бойынша деректердің келтірілуіне байланысты (2018 жылы Түркістан облысының 

облыс орталығы, Шымкент – республикалық маңызы бар қала болды). Қызылорда (8 бірлік), 

Қостанай (6 бірлік), Жамбыл (4 бірлік) облыстарында және Нұр-Сұлтан қаласында (1 бірлік) 

кешкі мектептер саны 4 жыл бұрынғыдай қалды. 2019 жылы кешкі мектептерде және күндізгі, 

сырттай, күндізгі-сырттай оқу нысанындағы сыныптарда барлығы 10 006 адам оқыды (2016 ж. – 

12 757 адам) (2.2.9-кесте). 

2.2.9-кесте. Өңірлер бөлінісінде жұмыс істейтін жастарды оқыту үшін 
сыныптар/топтар құрылған кешкі мектептер мен күндізгі жалпы білім беретін 

мектептердің желісі мен контингенті 

 

Дербес кешкі (ауысымдық) жалпы білім 
беретін мектептер 

Жұмыс істейтін жастарға арналған 
сыныптар, консультациялық пункттер 
құрылған күндізгі жалпы білім беретін 

мектептер  

Барлық мектеп, 
бірлік  Контингент, адам 

Барлық мектеп, 
бірлік 

Контингент, адам 

2016 2019 2016 2019 2016 2019 2016 2019 

ҚР 77 69  8 10 022 7 811 50 39 2 735 2 195 

Ақмола 11 9  2 897 592     

Ақтөбе 3 2  1 235 108     

Алматы 5 7  2 602 820 
  

3 
 

Атырау 1 2  1 201 307     

БҚО 4 3  1 485 288 
 

1 
 

6 

Жамбыл 4 4  1 222 919     

Қарағанды 8 6  2 531 615 7 2 695 41 

Қостанай 6 6  817 504 1 2 12 22 

Қызылорда 8 8  499 451     

Маңғыстау 7 6  1 1 089 770 4 1 64 13 
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Павлодар 2 
 

 2 377 
 

5 6 30 345 

СҚО 1 1  172 50 18 10 145 126 

Түркістан* 9 4  5 2 031 1140 
 

1 11 
 

ШҚО 7 6  1 606 270 1 4 87 37 

Нұр-Сұлтан қ. 1 1  258 268     

Алматы қ. 
  

 
  

13 13 1 688 1 605 

Шымкент қ. 
 

4  
 

709     

Дереккөз: ҰБДҚ  

* 2016 ж. – ОҚО деректері 

Кешкі мектептердің қазіргі контингенті едәуір жасарды. Жалпы білім беру және тәрбие, 

бейімделу, оңалту және басқа да міндеттерді орындай алатын кешкі мектепке деген қажеттілік 

айқын. Оқушылардың басым тобы-кәмелетке толмаған және 18 жасқа толған азаматтар 

(53,5%). Оларға білім беру даярлығында олқылықтары бар және оқу мотивациясы төмен 

жасөспірімдер мен жұмыссыз жастар жатады. Осыған байланысты кешкі мектептің студенттердің 

осы тобын әлеуметтік бейімдеу және оңалту функциясы өте маңызды. Кешкі мектеп 

оқушыларының 22,3%-ы 30 жастан асқан азаматтарға, 24,2%-ы 19 жастан 29 жасқа дейінгі 

азаматтарға тиесілі (2.2.29-сурет). Көп жағдайда бұл мектепке келудің нақты мақсаттары мен 

қалыптасқан оқу мотивациясы бар жұмыс істейтін адамдар. Кешкі мектеп контингентінің 

ерекшелігі осындай ұйымдарда жұмыс істеу үшін мамандарды арнайы даярлау және жұмыс істеп 

тұрған педагогтердің біліктілігін арттыру қажеттілігін негіздейді. Бұдан басқа, кешкі мектептерді 

ресурстық қамтамасыз етуге жергілікті атқарушы органдардың назарын арттыру қажет. 

2.2.29-сурет. Кешкі мектептер мен күндізгі, сырттай, күндізгі-сырттай оқу 
нысанындағы сынып оқушыларын жас ерекшелігі бойынша бөлінісі, 2019 ж., адам 

 

Дереккөз: ҰБДҚ  

Жекеменшік мектептерде мемлекеттік білім беру тапсырысын (бұдан әрі – 

мемлекеттік тапсырыс) орналастырудың белсенді процесі олардың желісі мен 

контингентінің өсуіне ықпал етті. 2019-2020 оқу жылының басында 189 мемлекеттік емес 

білім беру ұйымы жұмыс істеді (оның ішінде ауылдық жерлерде – 15 бірлік), бұл барлық күндізгі 

мемлекеттік мектептердің 2,7%-ын құрады (2016 ж. – 1,6%). Жеке мектептерде барлығы 42 378 

оқушы білім алды, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 2 есе көп (2.2.10-кесте). Жеке мектептер 

контингентінің артуы олардың танымалдығының артқанын көрсетеді. Алайда, 2019-2020 оқу 

жылында жеке мектептердің (59,4%) толықтырылуы олардың жобалық қуатына әлі де сәйкес 

келмейді (71 321 оқу орны). Демек, мемлекеттік тапсырысты жеке мектептерде орналастыру 

үшін резервтер әлі де бар. ҚР БҒМ «Қаржы орталығы» АҚ мәліметінше, бүгінде мемлекеттік 

тапсырыс 108 жекеменшік мектепте 30 мыңнан астам орынға орналастырылған.69 Төлемді 

ішінара жабуға мемлекеттің көмегі ата-аналардың балаларды жеке мектептерде оқытуға деген 

қызығушылығын арттырды. Оларды әр түрлі қосымша үйірмелермен толық күндік оқу мүмкіндігі, 

жеке көзқарас, бейіндік бағыт (шет тілдері, математика және т.б.), сапалы тамақтану, 

тасымалдау қызықтырады. Сонымен, 13 жекеменшік мектепте (оның ішінде 11 халықаралық) 

барлық пәндер бойынша оқыту ағылшын (4 бірлік), орыс, ағылшын (1 бірлік), қазақ, ағылшын 

(1 бірлік), орыс, ағылшын, француз (1 бірлік), қазақ, орыс, ағылшын (6 бірлік) тілдерінде 

 
69 http://fincenter.kz/funding/a-list-of-private-schools-13.php 

5 348

2 423

2 235

18 жасқа дейін 
қоса алғанда

19-29 жас

30 жас және 
одан жоғары



132 │ Қолжетімділік пен теңдік: орта білім беру 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

жүргізіледі. Болашақта жеке мектептерде мемлекеттік тапсырысты орналастыруды жандандыру 

оларға толық жобалық қуаттылыққа жұмыс істеуге мүмкіндік береді, олардың өсуін 

ынталандырады және мемлекеттік мектептердегі оқушы орындарының тапшылығын 

қысқартады. 

2.2.10-кесте. Мемлекеттік емес мектептердің желісі мен контингентінің динамикасы 

 
2016 2017 2018 2019 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

ҚР 112 22 223 125 24 426 138 28 074 189 42 378 

Ақмола 2 156 1 17 1 14 3 696 

Ақтөбе 6 1 161 6 820 6 941 7 1 072 

Алматы 7 1 308 8 1 429 8 1 649 15 2 810 

Атырау 2 334 4 596 4 722 6 1 044 

БҚО 4 80 4 82 4 88 3 265 

Жамбыл 2 351 4 414 5 699 8 1 104 

Қарағанды 9 927 10 968 10 983 11 1 288 

Қостанай 4 304 4 382 4 363 5 499 

Қызылорда 1 68 2 85 2 259 6 753 

Маңғыстау 6 369 6 481 5 520 5 814 

Павлодар 0 - 0 0 0 0 1 53 

СҚО 1 128 1 143 1 139 1 169 

Түркістан* 7 2 081 9 2 554 3 503 8 1 236 

ШҚО 6 666 6 687 6 767 6 908 

Нұр-Сұлтан қ. 11 3 250 11 3 526 16 4 045 20 5 417 

Алматы қ. 44 11 040 49 12 242 55 13 320 62 15 933 

Шымкент қ. - - - - 8 3062 22 8 317 

Дереккөз: ҰБДҚ 

* 2018 ж. дейін – ОҚО 

ЕБҚ-сы бар балалардың білім алу құқығын70 арнайы мектептер жүзеге асырады.71 

Мұндай ұйымдардың саны, соның ішінде арнайы мектептер, мектеп-интернаттар, «Балабақша-

мектеп-интернат» және «Мектеп-интернат-колледж» кешендері 2017 жылы 100 бірлікке жетті 

және 2 жыл бойы тұрақты болды. 2019 жылы Қостанай қ. №2 түзету мектебі ЕБҚ-сы бар 

балаларға арналған оңалту орталығы болып қайта құрылды, нәтижесінде арнайы мектептер 

саны 99 бірлікті құрады. Онда ата-аналардың қалауы бойынша психологиялық-медициналық-

педагогикалық консультациялардың (ПМПК) қорытындысы мен ұсыныстары бар 14 895 бала 

білім алды. Осындай ұйымдардың арнайы білім беру қызметтеріне мұқтаж оқушылар саны 4 жыл 

ішінде 4,8%-ға өсті. Қарағанды облысы мен Қарағанды, Шығыс Қазақстан облысында арнайы 

мектептер саны басым. Арнайы оқу бағдарламалары бойынша оқитын оқушылардың ең көп 

үлесі Алматы қаласына келеді - осындай білім беру ұйымдарының жалпы контингентінің 16,3% 

(2.2.11-кесте). Арнайы мектептер желісін сақтаумен қатар, таңдау құқығын ата-аналарға 

қалдырып, Қазақстан 2011 жылдан бастап жалпы білім беру процесіне ЕБҚ-сы бар балаларды 

енгізуді белсенді түрде енгізуде. 2019 жылы ПМПК ұсынымдары мен ата-аналардың өтініштері 

бойынша ЕБҚ-сы бар 1 889 бала күндізгі мемлекеттік мектептердің 11 228 арнайы сыныптарында 

(2016 ж. – 2 597 арнайы мектепте 11 326 адам) білім алды.  

 
70 Ерекше білім беруді қажет ететін адамдар (балалар) – денсаулығына байланысты білім алуда ұдайы немесе уақытша қиындық көріп 

жүрген, арнайы, жалпы білім беретін оқу бағдарламалары мен қосымша білімнің білім беру бағдарламаларын қажет ететін адамдар 

(«Білім туралы» ҚР Заңы). 
71 Арнайы мектептер – техникалық және өзге де көмекші құралдарды, сондай-ақ медициналық, әлеуметтік және кемтар балалардың 

білім беру бағдарламаларын игеруі онсыз мүмкін болмайтын өзге де қызметтерді қоса алғанда, арнаулы білім алу үшін жасалатын 

жағдайларды қамтамасыз ететін білім беру ұйымдары (Арнайы мектептер қызметінің үлгілік қағидалары - Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2017 жылғы 14 ақпандағы № 66 бұйрығына 3-қосымша. 
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2.2.11-кесте. Арнайы мемлекеттік білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті 

 
2016 2017 2018 2019 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

Желі, 
бірлік 

Желідегі 
адам 

ҚР 97 14 215 100 14 579 100 14 869 99 14 895 

Ақмола 5 645 5 655 5 622 5 663 

Ақтөбе 4 509 4 496 4 523 4 556 

Алматы 7 946 7 932 7 908 7 913 

Атырау 3 276 3 287 3 263 3 271 

БҚО 3 560 3 606 3 590 3 577 

Жамбыл 4 534 4 512 4 518 4 512 

Қарағанды 10 1 544 10 1 565 10 1 479 10 1 463 

Қостанай 7 832 7 811 7 836 6 747 

Қызылорда 3 247 3 239 3 257 3 262 

Маңғыстау 4 504 5 530 4 555 4 594 

Павлодар 7 814 7 830 7 841 7 798 

СҚО 7 784 7 710 7 708 7 624 

Түркістан* 12 1 958 13 2 109 8 1 381 8 1 243 

ШҚО 12 1 534 13 1 625 13 1 641 13 1 684 

Нұр-Сұлтан қ. 1 375 1 414 2 630 2 774 

Алматы қ. 8 2 153 8 2 258 8 2 326 8 2 429 

Шымкент қ. - - - - 5 791 5 785 

Дереккөз: ҰБДҚ 

* 2018 ж. дейін – ОҚО 

ПМПК желісінің жеткіліксіздігі ЕБҚ-сы бар балаларды уақтылы және толық анықтау 

бойынша жұмыс жүргізуді қиындатады. 2019 жылы 75 ПМПК жұмыс істеді. 2018 жылғы 

шілдеден бастап «Мүмкіндігі шектеулі балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық 

түзеу арқылы қолдау туралы» ҚР Заңына (8-баптың 2-тарауы 3-тармағы) қажетті түзетулер 

енгізілгеннен кейін республикалық және облыстық маңызы бар қалаларда ғана емес, астанада 

да, аудан орталықтарында да ПМПК ашу мүмкін болды. Осы Заңға сәйкес, ПМПК облыс, 

республикалық маңызы бар қала және астана әкімінің шешімімен 60 мың балаға 1 консультация 

ашылады. Төменде келтірілген есептеулер елдегі ПМПК қажеттілігі 26 бірлікті құрайтынын 

көрсетеді. Түркістан облысында ПМПК-ға сұраныс жоғары (2.2.12-кесте). Мысалы, Жетісай 

ауданының осы өңірдегі балалар саны 139 067 адамды құрайды, бұл жерде тағы бір ПМПК ашуды 

талап етеді. Түркістан облысы Жетісай ауданының № 3 ПМПК жағдайында 2019 жылдың  

9 айында 2 264 бала мемлекеттік тегін қызмет алды, бұл балаларды күніне қабылдау 

нормасынан 2-3 есе артық (4-6 адам).72 Осылайша, ЕБҚ-сы бар балаларды уақтылы анықтау 

және оларды ерте түзету қолдаумен толық қамту үшін облыстық және халық тығыз орналасқан 

аудан орталықтарында ПМПК желісін кеңейту туралы мәселені шешу маңызды. 

2.2.12-кесте. Өңірлер бөлінісінде ПМПК-ның қолданыстағы желісі  
мен қажеттілігі, 2019 ж. 

 
0-ден 17 жасқа дейінгі 

халық саны, адам* 
60 мың адамға 1 
ПМПК нормасы 

бойынша 

Факт бойынша 
ПМПК **, бірлік 

ПМПК 
тапшылығы 

Ақмола 204 468 3 4 - 

Ақтөбе 279 070 5 3 2 

Алматы 713 049 12 7 5 

Атырау 237 167 4 2 2 

БҚО 193 433 3 3 - 

Жамбыл 427 388 7 6 1 

Қарағанды 375 503 6 4 2 

Қостанай 206 555 3 4 - 

Қызылорда 300 223 5 5 - 

Маңғыстау 266 615 4 3 1 

Павлодар 196 449 3 3 - 

 
72 «Кемтар балаларды тексеру және психологиялық-медициналық-педагогикалық консультациялық көмек көрсету» мемлекеттік 

қызмет көрсету стандарты - бір балаға алғашқы психологиялық-медициналық-педагогикалық тексеру және консультация беру 

ұзақтығы 1 сағатты құрайды 
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СҚО 135 793 2 3 - 

Түркістан 852 684 14 7 7 

ШҚО 361 336 6 6 - 

Нұр-Сұлтан қ. 346 269 6 5 1 

Алматы қ. 470 466 9 9 - 

Шымкент қ. 377 836 6 1 5 

Дереккөз: *ҚР ҰЭМ СК **ТПҰҒПО, «АТО» АҚ есептеулері 

Психологиялық-педагогикалық түзету кабинеттерінің желісі (ППТК) білім алуда 

ЕБҚ-сы бар балалардың тең мүмкіндіктерін қамтамасыз ету мақсатында белсенді 

дамуда. ППТК желісі 2016 жылғы 149 бірліктен 2019 жылы 185-ке дейін өсті. Бұған 2014 жылы 

«Дара» қорының бастамасымен бүкіл Қазақстан бойынша ППТК бар балаларға арналған ППТК 

желісін кеңейту және қазіргі заманғы жарақтандыру жөніндегі жоба ықпал етті. Жоба 

қазақстандық компаниялар мен жеке демеушілердің қаржылық қолдауымен ЖАО-мен бірлесіп 

іске асырылады. ППТК көпшілігі жалпы білім беретін мектептер базасында орналасқан. Бұл 

жалпы білім беру жүйесіне инклюзия қағидаттарын тиімді енгізуге ықпал етеді. ППТК-да кез 

келген ерекше бала (0-18 жас) ПМПК жолдамасы және ата-анасының өтініші негізінде 

дефектолог, психолог, логопед, физиотерапевт, массажист, тифлопедагог сияқты мамандардың 

білікті көмегін ала алады. Қызмет балаларға және олардың отбасыларына тегін және 

тұрғылықты жері бойынша көрсетіледі. 2019 жылдың басында, республикалық ПМПК 

мәліметтері бойынша, ППТК қызметімен мектеп жасындағы (7-18 жас аралығындағы) 17 385 

бала қамтылды. Егер ППТК әрбір аудан орталығында жұмыс істеуі тиіс екенін ескеретін болсақ73, 

онда ел бойынша осындай тағы 35 кабинет ашу қажет. ППТК-ға аса қажеттілік Шығыс Қазақстан, 

Қарағанды, Қостанай облыстарында байқалады (2.2.13-кесте).  

2.2.13-кесте. Өңірлер бөлінісінде ППТК желісі мен  
қажеттілігі, 2019 ж., бірлік 

 
 

Облыстық маңызы бар 
аудандар мен қалалар 

саны * 

Факті бойынша ППТК 
саны ** 

ППТК тапшылығы 

Ақмола 19 19 – 

Ақтөбе 13 13 – 

Алматы 20 16 4 

Атырау 8 7 1 

БҚО 13 13 – 

Жамбыл 11 11 – 

Қарағанды 18 8 10 

Қостанай 20 12 8 

Қызылорда 9 9 – 

Маңғыстау 7 6 1 

Павлодар 13 11 2 

СҚО 14 16 – 

Түркістан 17 15 2 

ШҚО 19 13 6 

Нұр-Сұлтан қ. 4 4 – 

Алматы қ. 8 9 – 

Шымкент қ. 4 3 1 

Дереккөз: * egov.kz, **https://special-edu.kz/SOO/5.pdf, «АТО» АҚ есептеулері 

4 жыл ішінде ЕБҚ-сы бар балаларды оқытуға дайын емес мектептердің үлесі  

20%-ға қысқарды және инклюзивті біліммен қамту 10%-ға өсті. 2019 жылы инклюзивті 

білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі 65%-ға жетті (2016 ж.– 44,7%). Нәтижесінде 

100 722 баланың 35,9%-ы (7-18 жас) жалпы білім беретін мектептерде оқуға мүмкіндік алды 

(2016 ж. – 25,9%). ҚР БҒМ 2017 жылы Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беру 

мониторингінің бірыңғай шеңберін әзірледі.74 Негіздемелік құжат 2018 жылы Ы. Алтынсарин 

атындағы орта білім беру ұйымдары деңгейінде сыналды. Нәтижесінде 2019 жылдан бастап 

инклюзивті білім беру үшін жағдай жасау бойынша көрсеткішті есептеу әдістемесіне өзгерістер 

 
73 «Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзеу арқылы қолдау туралы» ҚР Заңына сәйкес (2-тарау. 8 бап. 3 т.) 
74 АТО (2017). Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің біріңғай мониторинг жүйесі 

https://special-edu.kz/SOO/5.pdf
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енгізілді. Өткен жылдардан айырмашылығы, бұл көрсеткіш енді кешенді түрде анықталады: 

кедергісіз қол жеткізу (пандус, тұтқалар және т.б.), кадрлық, оқу-әдістемелік қамтамасыз ету, 

арнайы оқу бағдарламалары, оқытудың техникалық құралдары. 2019 ж. инклюзивтік білім беру 

шарттарының кешенін есепке алу көрсеткішін есептеу кезінде оның ең жоғары және ең төменгі 

мәндері (44,1%) арасындағы үлкен айырмашылықты анықтады. Ең жоғары көрсеткіштерге 

Павлодар облысында, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында қол жеткізілді. 4 өңірдің 

нәтижелері республика бойынша орташа көрсеткіштен төмен, оның ішінде ең төменгісі Түркістан 

облысында75 (2.2.30-сурет). Өңірлерде жалпы білім беретін мектептерде ЕБҚ-сы бар балалар 

үшін арнайы жағдайларды қамтамасыз ету жөніндегі жұмысты жалғастыру қажет. ЕБҚ-сы бар 

балаларды психологиялық-педагогикалық және түзеу арқылы қолдау үшін мемлекеттік 

тапсырысты орналастыру кезінде жан басына шаққандағы қаржыландыру (әлеуметтік рюкзак) 

нормалары әзірленетін болады. Инклюзивті білім беруді дамытуды әдістемелік және ғылыми-

әдістемелік қамтамасыз ету Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА және Ұлттық ғылыми-практикалық 

түзету педагогикасы орталығы жалғастырылады. 

2.2.30-сурет. Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Қосымша білім беру әлеуетін мойындай отырып, іс жүзінде барлық елдер оған 

балалардың қатысуын кеңейтуге бағытталған мемлекеттік саясатты жүргізеді.76  

4 жыл ішінде барлық қосымша білім беру ұйымдарының (ҚБҰ) контингенті 1 миллионнан астам 

адамға жетті, бұл олардың маңыздылығы мен қажеттілігін растайды (2.2.31-сурет). Бұл ретте 

ҚБҰ желісі 2016 жылдан бастап 29-ға қысқарды, ал 2018 жылмен салыстырғанда олар 47 

бірлікке азайды. Оларды оңтайландыру салдарынан ҚБҰ-ның ең көп қысқаруы Павлодар, Батыс 

Қазақстан, Маңғыстау облыстарында және Алматы қаласында болды. Мысалы, 2018 жылдан 

бастап Павлодар облысында 18 ҚБҰ оңтайландырылды: БЖСМ (-6), өнер мектебі (-4), аула 

клубтары (-6), оқушылар үйі (-1), жас техниктер станциясы (-1). ҚБҰ желісінің өсуі Нұр-Сұлтан 

және Шымкент, Ақмола және Атырау облыстарында байқалады. ҚБҰ тұрақты желісі Қостанай, 

Солтүстік Қазақстан және Түркістан облыстарында сақталуда. 2016-2019 жж. бастап ҚБҰ 

желісінің тұрақты өсу үрдісі тек Атырау облысында ғана байқалады. Осылайша, балалар мен 

олардың ата-аналарының қосымша білім беру қызметтеріне қызығушылығының артуымен соңғы 

2 жылда ҚБҰ-ның қысқаруының теріс тенденциясы байқалды. Оларды ұстауға қаржыландыруды 

үнемдеу мақсатында бірқатар өңірлердегі ҚБҰ-ны жабу және біріктіру көптеген балалардың 

мектептен тыс ұйымдарға қадамдық қолжетімділікте болу мүмкіндігін шектейді. ҚР БҒМ және ҚР 

МСМ ведомстволық бағынысты 1 256 ҚБҰ-ның 614 бірлігі (49%) ауылдық жерлерге тиесілі. 

Қалалық жерлерде ҚБҰ қызметін 634 680 бала (қалалық оқушылар санының 34%), ауылдық 

жерлерде – 394 216 (ауылдық оқушылар санының 27%) алды. Жалпы білім беру ұйымдарында 

 
75 Анықтама үшін: мектептердің ең көп саны Түркістан облысында (897 бірлік), ел бойынша мектептердің жалпы санының 12%-ын 

құрайды. Өңірдегі 88,3% мектеп ауылдық жерде, 23,3%-ы бейімделген ғимараттарда орналасқан, 60,2%-ында тек аулалық дәретхана 

бар, 25,3%-ы суды әкеледі. 
76 Plantenga, J., & Remery, C. (2013). Childcare Services for School Age Children: A Comparative Review of 33 European Countries. Luxembourg: 

Office for Official Publications of the European Communities. 
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балалардың жұмыспен қамтылуы ел бойынша оқушылардың жалпы санының 30,8%-ын (1 028,9 

адам) құрады. Ауыл оқушыларын қосымша біліммен қамту қалалықтарға қарағанда 7%-ға 

төмен. Қосымша білім беруге тартылған балалардың жалпы санының 93,4%-ы мемлекеттік ҚБҰ-

ға қатысты. Жетім балалар, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, ЕБҚ-сы бар балалар 

қатарынан қосымша білім беруге 12 172 бала тартылды, бұл мектептен тыс ұйымдарда жұмыс 

істейтін балалардың жалпы үлесінің 1,2%-ғана. 

2.2.31-сурет. Қосымша білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2016 жылдан бастап Солтүстік Қазақстан облысы мен Алматы қаласын қоспағанда, 

барлық өңірлерде ҚБҰ баратын балалар санының өсуі байқалады. 2019 жылғы жағдай 

бойынша ҚБҰ-ны қамту орташа республикалық көрсеткіштен 2 есе көп (30,8%) Батыс Қазақстан 

мен Павлодар облыстары көрсетеді. Мектеп жасындағы халықтың тығыздығы жоғары Алматы 

және Түркістан облыстарында және ҰБДҚ-да тіркелмеген мемлекеттік емес ҚБҰ секторы 

белсенді дамыған үш мегаполис-қалаларда республика бойынша орташа көрсеткіштен едәуір 

төмен қосымша біліммен қамтылған (2.2.14-кесте). 

2.2.14-кесте. Қосымша білім беру ұйымдарының желісі мен контингенті 

 

Барлық ҚБҰ, бірлік 
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2016 2017 2018 2019 2016 2017 2018 2019 

ҚР 1 285 1 287 1 303 1 256 -47 951 557 947 327 993 779 1 028 896 30,8 

Ақмола 79 83 82 83 +1 35 412 37 490 39 322 41 110 32,2 

Ақтөбе 87 87 87 84 -3 55 850 58 890 68 577 74 820 48,7 

Алматы 100 95 100 99 -1 63 604 56 239 69 178 66 023 15,9 

Атырау 52 55 59 60 +1 31 840 36 571 39 004 47 056 35,9 

БҚО 83 82 82 75 -7 69 344 69 308 66 690 70 410 64,8 

Жамбыл 109 110 110 107 -3 66 602 76 005 85 095 92 951 39,9 

Қарағанды 104 105 102 100 -2 83 170 85 925 82 514 83 370 41,0 

Қостанай 73 75 75 75 - 59 822 62 105 60 185 58 395 53,1 

Қызылорда 60 61 61 59 -2 46 481 50 155 52 581 56 668 33,8 

Маңғыстау 32 35 56 50 -6 34 618 40 678 50 995 50 429 33,3 

Павлодар 72 75 76 58 -18 57 610 60 023 65 855 69 842 62,9 

СҚО 87 85 82 82 - 41 996 42 990 44 317 40 713 55,4 

Түркістан*  144 149 115 115 - 150 539 118 656 81 015 84 025 17,5 

ШҚО 128 119 116 113 -3 80 490 81 038 82 626 83 200 43,2 

Нұр-Сұлтан қ. 29 25 25 38 +13 31 220 30 661 36 205 37 928 20,8 

Алматы қ. 46 46 44 38 -6 42 959 40 593 35 859 36 245 12,6 

Шымкент қ.   31 34 +3   33 761 35 711 16,7 

Дереккөз: ҰБДҚ 

* 2018 ж. дейін ОҚО 

1
 2

8
5

1
 2

8
7

1
 3

0
3

1
 2

5
6

951 557 947 327 993 779 1 028 896

0

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

2016 2017 2018 2019

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

желі, бірлік контингент, адам



2-тарау. Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру │ 137 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020      

Қосымша білім беру құрылымында музыка, көркем, спорт бағыттарындағы 

бағдарламалар басым, техникалық және жаратылыстану-ғылыми бағыттағы 

бағдарламалар төмен болып қалуда (2.2.32-сурет). Осыған байланысты жергілікті бюджет 

және демеушілік қаражат есебінен барлық өңірлерде балалар технопарктері мен бизнес-

инкубаторлар желісін дамыту жалғастырылады. Жан басына шаққандағы қаржыландыруды 

(оқушымен бірге ақша) қосымша білім беруге енгізу жоспарланып отыр, бұл балалар мен 

олардың ата-аналарында үздік ұйымды таңдау мүмкіндігі пайда болатындықтан, ҚБҰ 

арасындағы бәсекелестікті дамытуға ықпал ететін болады. Өңірлерде қосымша білім берудің 

қолжетімділігін арттыру жөніндегі шаралар жаңа орындар құруды және мобильді қосымша білім 

беру модельдерін дамытуды қоса алғанда, балалардың әлеуметтік осал топтарын материалдық 

қолдаудың атаулы шараларымен ұштастырылуы тиіс. Сондай-ақ ҚБҰ-ның материалдық-

техникалық базасын нығайту да назар аударуды талап етеді. ҚБҰ бар балалардың қосымша білім 

алуға тең қол жеткізуіне кедергі ҚБҰ ұйымдарында материалдық-техникалық жағдайлардың 

болмауы болып табылады. 2019 жылы ҚБҰ 588 (ауыл – 299 бірлік) бейімделген үй – жайларда, 

12 (ауыл – 7 бірлік) – апатты жағдайда, 182 (ауыл – 99 бірлік) – күрделі жөндеуді қажет етеді. 

2.2.32-сурет. Қосымша білім беру құрылымы, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Балаларды мектепке қауіпсіз және жайлы жеткізуі қамтамасыз етіледі. 2019 жылы 

мектебі жоқ елді мекендердің саны 1 208 бірлікті құрады, оларда мектеп жасындағы 24 082 бала 

тұрды. 2016-2019 жылдар аралығында тұрғылықты жері бойынша оқуға мүмкіндігі жоқ 

оқушылар саны 5,4%-ға өсті (2016 жылы 22 788 адам). 2019 жылы балаларды өңір 

басшыларымен оқыту мәселесі толығымен шешілді.  

4 жылда алғаш рет балалардың мектепке және үйге өз бетінше бару жағдайы болған 

жоқ. 62 оқушы ата-анасының қалауы бойынша оқу орнында туыстарында тұрады (Түркістан – 

56 адам, Атырау – 4, Маңғыстау – 1, Павлодар – 1). Қалған 21 379 оқушы үшін ең жақын 

Мектепке және кері тегін тасымалдау ұйымдастырылды, 2 641 бала мектеп жанындағы 

интернаттарда орынмен қамтамасыз етілді. 2016 жылмен салыстырғанда күнделікті 

тасымалдаумен қамту 10,3%-ға артты (2016 жылы – 19 174 адам), ал мектеп жанындағы 

интернаттарда орынмен қамтамасыз етілген оқушылардың үлесі 15%-ға азайды (2016 жылы – 

3 104 адам). Оқушыларды тасымалдауды ұйымдастыру үшін 927 мектеп автобусы 

пайдаланылады (оның ішінде есепті жылы 63 бірлік сатып алынды), қосымша қажеттілік 208 

бірлікті құрайды. Шығыс Қазақстан, Маңғыстау және Жамбыл облыстарынан басқа, мектептері 

жоқ елді мекендер бар барлық өңірлерде қосымша автокөлік сатып алу талап етіледі. Арнайы 

автокөлікке ең үлкен қажеттілік Түркістан (50), Солтүстік Қазақстан (37), Қостанай (30), Ақмола 

(28), Алматы (27), Батыс Қазақстан (17 бірлік) облыстарында байқалады.  
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Балаларды оқу орындарына тасымалдауды ұйымдастыру кезінде олардың қауіпсіздігін 

қамтамасыз ету мақсатында ҚР БҒМ ішкі істер органдарымен бірлесіп жыл сайын «Қауіпсіз 

мектеп автобусы» республикалық акциясын өткізеді. Акция шеңберінде автокөліктің жай-күйін 

техникалық талаптарға сәйкестігі, көлікте арнайы жарық (жылтырақ маяктар) және дыбыс 

сигналдарының, тану белгілерінің, жүргізушілердің сапалық құрамының болуы, мектептерге 

кірме жолдардың қауіпсіздігі және т.б. тексеру жүзеге асырылады. Жергілікті жерлерде айлық 

ішкі істер, денсаулық сақтау және қоғамдық денсаулық сақтау органдарымен өзара іс-қимыл 

жасау кезінде басқармалармен/білім бөлімдерімен өткізіледі. 

Шалғайдағы аз қоныстанған ауылдардағы балалардың білім алуына қол жеткізу нұсқалары 

күнделікті тасымалдаумен, мектеп жанындағы интернаттармен шектелмейді. Қазір әртүрлі 

мүмкіндіктер мен шешімдер зерттелуде. Мысалы, «Уақытша отбасы» жобасы бойынша Солтүстік 

Қазақстан-ның табысты тәжірибесін тарату жоспарлануда (мектеп жоқ шалғай ауылдардан 

балаларды патронаттық отбасыларға орналастыру) (2.2.4-кірістірме). 

2.2.4-кірістірме. «Уақытша отбасы» жобасы – мектеп жанындағы интернаттарға балама 

Шағын ауылдарда мектептердің болмауына байланысты балаларды басқа ауылдарға, кейде 
ондаған шақырымға алып баруға тура келеді. Бұл мәселенің дәстүрлі шешімі-интернат. Бірақ 

интернатта тәрбиелеу-бұл, біріншіден, балаларды отбасынан айыру, отбасылық тәрбие 
құндылықтарының жоғалуы. Екіншіден, интернаттарды жабдықтауға, тұруға, балалардың 

тамақтануына, штатты ұстауға және т.б. шығындар есебінен рентабельді емес. 

«Уақытша отбасы «әлеуметтік жобасы балама нұсқа болды, ол шағын ауылдардағы балалардың 
жайлы өмір сүру жағдайында сапалы білім алуға қол жеткізуін қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Солтүстік Қазақстанда ол 2019 жылдың қаңтарынан бастап 3 ауданда іске асырылуда, онда 54 
отбасына 61 бала уақытша патронатқа берілді. 1 оқу жылына мектеп жасындағы балаларды 

тәрбиелеуге қабылдайтын уақытша отбасы олар үшін ата-аналық жауапкершілікте болады, 
қамқорлық жасайды, тәрбиелейді. Бұл үшін жергілікті бюджеттен 45 мың теңге жалақы, сондай-

ақ әр балаға 7 АЕК бөлінеді. 

Осы бағдарламаға қатысуға үміткерлер денсаулық жағдайы, соттылығының жоқтығы туралы 
анықтама беруге, баланың тұруына қолайлы жағдай жасауға міндетті, оған жеке бөлме, сабақ үшін 

жабдықталған орын кіреді. Үш жақты келісім жасасуды көздейтін баланы берудің нақты алгоритмі 
жасалды: оқушының ата-анасы, уақытша отбасы және мектеп арасында. Міндетті тармақ-жауапты 

органдар тарапынан тұрақты бақылау. 

5 ай ішінде жобаны іске асыру нәтижелерін талдау балалардың сабақтарды аз өткізіп, аз ауырып, 
білім сапасы арта бастағанын көрсетті. Мұндай жұмысты балаларды қамтуды екі есе арттыра 

отырып, жалғастыру туралы шешім қабылданды. Жобаға тағы 3 ауылдық аудан қосылады. 

Солтүстік Қазақстан Білім басқармасының басшысы Г. Каримова 

Дереккөз: Экспресс К (2019). В СКО проект «Временная семья» стал альтернативой пришкольным 
интернатам, https://clck.ru/NdLGC 

«Уақытша отбасы» жобасы өте маңызды, өйткені шағын ауылдарды оңтайландыру процесі 

жалғасады. Бірақ мектеп оқушылары үйде мүмкіндігінше ыңғайлы жағдайда тәрбиеленіп, үйренуі 

керек. 10-15 бала бір бөлмеде бірге тұрып, атмосферасы бар интернаттарға бере алмайды.  

Уақытша отбасы – бұл интернаттарға ғана емес, сонымен қатар балаларды күнделікті тасымалдауға 

жақсы балама. Бұл үшін жиі ескірген көлік қолданылатыны құпия емес, бұл әсіресе аязда сезіледі. 

Осындай сапарлардан кейін балалар жиі ауырады, содан кейін сабақтарды өткізіп жібереді.  

Сонымен қатар жобаны іске асыру бюджет қаражатының шығындарын азайтуға мүмкіндік береді. 

Егер Петропавлда бір оқушыға қазынадан 250-300 мың теңге жұмсалса, кейбір шалғай ауылдарда 
бұл көрсеткіш 800 мың теңгеге жетеді. Мысалы, биыл 15 уақытша отбасы 17 баланы қабылдаған 

Мағжан Жұмабаев ауданында 570 мың теңге үнемделді. 

Солтүстік Қазақстан облысының әкімі Қ. Ақсақалов 
Дереккөз: Экспресс К (2019). В СҚО проект «Временная семья» стал альтернативой пришкольным 
интернатам, https://clck.ru/NdLGC 
   

https://clck.ru/NdLGC
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Техникалық және кәсіптік білім беру 

Техникалық және кәсіптік білім беруді орнықты дамудың 4-ші мақсаты (ТДМ) 

нәтижелерінің бірі ретінде енгізу ТжКБ саласына бұрын-соңды болмаған мән мен 

бедел береді. Әлемде ТжКБ саласының маңызы 2030 жылға дейінгі ТМД көшуіне байланысты 

жаңа маңызға ие болды. ТжКБ 4-ші ТДМ «Баршаға арналған сапалы білім» шеңберінде дағдылар 

алу, еңбек нарығына шығу және кәсіпкерлік қызметпен айналысудың, сондай-ақ өмір бойы 

оқытудың негізгі жолдарының бірі ретінде қарастырылады. Тұтастай алғанда, озық елдерде 

ТжКБ саласы халықтың кең санаты үшін, оның ішінде әлеуметтік осал адамдар үшін 

қолжетімділігімен сипатталады. 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-да алғаш рет ТжКБ жүйесінің әлеуметтік рөлі 

белгіленді. Халықтың әлеуметтік осал топтарын, оның ішінде NEET жастарын оқытуға және 

еңбек нарығына тарту арқылы ТжКБ-ның қолжетімділігін кеңейту осы кезеңге арналған дамудың 

негізгі бағыты болды. Бағдарлама шеңберінде «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы, «Серпін» 

бағдарламасы, сондай-ақ инклюзивті білім беру дамытылды.  

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберінде «Баршаға арналған тегін ТжКБ» 

ауқымды жобасы басталды, ол көптеген жастар үшін бастапқы алаңға айналды. 

Жоба 2017 жылдан бастап ҚР Тұңғыш Президенті – Елбасының бастамасы бойынша іске 

асырылып келеді және барлық тілек білдірушілерге бірінші жұмыс мамандығын тегін беруді 

көздейді. Оқыту ауыл шаруашылығы, техникалық және технологиялық мамандықтар, сондай-ақ 

сервис және қызмет көрсету салалары сияқты басым бағыттар бойынша жүргізіледі. «Баршаға 

арналған тегін ТжКБ» жобасы Білім беру саласының еңбек нарығымен белсенді 

ведомствоаралық өзара іс-қимылына негіз болды. «Баршаға арналған тегін ТжКБ» бастамасын 

ҚР БҒМ-нің ҚР ЕХӘҚМ-мен ынтымақтастықта «Еңбек» бағдарламасы шеңберінде іске асырды. 

Жоба Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 

бұйрығымен реттеледі. Жоба қазақстандық еңбек нарығында біліктілігі жоқ кадрлар санын 

қысқарту, жастар арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету, NEET жастар санын қысқарту 

түрінде кең әлеуметтік-экономикалық тиімділікке ие болады деп болжануда (2.2.5-кірістірме).  

2.2.5-кірістірме. Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске асыруды талдау 

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске асыруды талдау шеңберінде жобаның 9, 11-сынып 
түлектерінің траекториясына әсері, сондай-ақ 15-28 жастағы жастардың еңбек нарығындағы 

жағдайы (NEET жастары, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар, біліктілігі жоқ жастар) қаралатын 
болады. Талдау ҰБДҚ және ҰЭМ СК статистикасы, сондай-ақ ашық қолжетімді көздер негізінде 

жүргізілді. 2017 жылы «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы басталды, оның мақсаты жастар 

арасындағы жұмыссыздық деңгейін төмендету, жұмысшы кадрларды ұлғайту және барлық тілек 
білдірушілерді тегін ТжКБ-мен қамту болып табылады. Жобаның мынадай міндеттері айқындалды: 

9-сыныптардың барлық тілек білдірген түлектерін тегін бірінші жұмыс біліктілігімен 100% қамту; 
мектептердің 10-11-сынып оқушыларын қолданбалы біліктіліктермен қамтамасыз ету; 

колледждерде жұмыс біліктіліктері бойынша оқитын студенттер санын ұлғайту (2020 жылға қарай 

40%-ға дейін); жұмыссыз, өзін-өзі жұмыспен қамтыған және біліктілігі жоқ жұмысқа 
орналастырылған жастарды жұмыс біліктілігімен қамтамасыз ету; кадрларды үздіксіз, икемді 

кәсіптік даярлауды қамтамасыз етеді.77 «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы іске қосылғаннан 
кейін 9-сыныпты аяқтағаннан кейін колледждерге түскен мектеп түлектерінің үлесі 2018 жылы 

39%-ға дейін өсті, бұл 2016 жылға қарағанда 3%-ға көп (1-кесте). Көрсеткіштің төмендеуі ЖОО-
да ақылы негізде оқығысы келетіндер үшін тестті бірнеше рет қайта тапсыруға мүмкіндік беру 

арқылы ҰБТ рәсімін қайта қарауға байланысты болуы мүмкін. 11-сыныптан кейін мектеп 

түлектерінің траекториясы колледждерге қарағанда одан әрі оқу үшін студенттердің көбірек ЖОО 
таңдайтындығын көрсетеді. 2019 жылы мектеп түлектерінің 71%-ы 11-сыныптан кейін ЖОО-да 

оқуын жалғастырды. Жобаның оң нәтижесі 11-сыныптан кейін жұмысқа орналасатын мектеп 
түлектерінің үлесін 2,7%-ға қысқарту болып табылады. Сондай-ақ жұмысқа орналаспаған түлектер 

үлесінің қысқаруы байқалады (2-кесте).  

 

 
77 «Турин процесі: Қазақстан» Ұлттық есебі, 2018 ж. 



140 │ Қолжетімділік пен теңдік: техникалық және кәсіптік білім беру 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

1-кесте. 9-сыныптан кейінгі түлектердің траекториясы, % 

Дереккөз: ҰБДҚ  

2-кесте. 11-сыныптан кейінгі түлектердің траекториясы, % 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жобаның әлеуметтік-экономикалық әсері. Жобаның әлеуметтік-экономикалық әсерін 
талдау үшін еңбек нарығындағы 15-28 жас аралығындағы жастардың жағдайына қатысты 
бірқатар көрсеткіштер анықталды. Сонымен бірге, жобаның тікелей әсерін көрсететін 
деректер жеткіліксіз, ал егер бар болса, түсіндіруді қажет етеді.78 Басқаша айтқанда, 15-28 
жас аралығындағы жастардың еңбек нарығындағы жағдайының өзгеруі басқа факторлардың 
әсерінен болуы мүмкін, олардың әрқайсысының әсер ету дәрежесін көрсететін мәліметтер 
жоқ.  

Тұтастай алғанда ТжКБ бағдарламаларына қолжетімділікті кеңейту NEET жастарына еңбек 
нарығында оң әсер етті. Соңғы бес жылдағы салыстырмалы талдау осы көрсеткіштің ел 
бойынша 2,1%-ға төмендегенін көрсетеді. Алайда, Қарағанды және Түркістан облыстары 
сияқты өңірлерде NEET жастарының үлесі жоғары болып қалып отыр және сәйкесінше 12,3% 
және 10,7%-ды құрайды. NEET жастарының ең аз үлесі Атырау мен Батыс Қазақстан 
облыстарында байқалады (3-кесте). NEET жастарының үлесі жоғары өңірлерде «Баршаға 
арналған тегін ТжКБ» жобасын танымал ету үшін кең ақпараттық науқан жүргізу қажет. Бұл 
осы санатты оқыту және одан әрі жұмысқа орналастыруға мүмкіндік береді. 

3-кесте. 15-28 жас аралығындағы NEET жастарының динамикасы, % 

Өңір 2015 2016 2017 2018 2019 

ҚР 9,5 9,2 8,7 7,9 7,4 

Ақмола  8,1 7,3 7,1 5,9 6,2 

Ақтөбе  9,0 7,3 7,8 8,5 8,1 

Алматы  9,2 9,4 7,5 7,0 7,2 

Атырау  8,0 8,0 8,9 6,8 5,2 

БҚО  5,1 3,1 2,8 2,9 2,8 

Жамбыл  15,2 14,9 10,7 8,0 7,6 

Қарағанды  14,1 13,0 12,4 12,5 12,3 

Қостанай  7,5 5,0 4,9 4,9 4,7 

Қызылорда  10,9 13,2 10,6 8,2 8,2 

Маңғыстау  12,0 15,9 11,5 7,1 8,0 

ОҚО 9,7 9,6 10,8 - - 

Павлодар  7,1 8,6 5,9 5,3 4,9 

СҚО 7,6 8,3 8,3 9,5 7,1 

Түркістан - - - 13,3 10,7 

ШҚО 9,4 7,6 8,6 5,7 5,6 

Нұр-Сұлтан қ.  6,8 6,6 9,2 7,1 6,8 

Алматы қ.  8,6 7,7 6,6 6,3 6,1 

Шымкент қ. - - - 9,1 8,7 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Сонымен қатар соңғы бес жыл ішінде 15-28 жас аралығындағы жастар арасындағы 
жұмыссыздық деңгейінің тұрақты төмендеу үрдісі байқалады (1-сурет). 

Жылдар 
Колледжге 
түскендер 

10-сыныпқа 
көшкендер  

Жұмысқа 
орналасқандар 

 Жұмысқа 
орналаспағандар 

Басқа 

2016 36 62 0,2 0,1 1,7 

2017 39 60 0,3 0,1 0,6 

2018 39 60 0,1 0,1 0,8 

2019 36 62 0,1 0,1 1,8 

Жылдар 
Колледжге 
түскендер 

10-сыныпқа 
көшкендер 

Жұмысқа 
орналасқандар 

Жұмысқа 
орналаспағандар 

Басқа 

2016 23 60 10 3,3 2,6 

2017 18 60 8,7 4 6,3 

2018 14 53 7,7 19,6 5,7 

2019 15 71 7,3 1,9 4,8 

 
78 Policies for human capital development Kazakhstan, ETF, 2019 
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1-сурет. 15-28 жас аралығындағы жастар жұмыссыздығының деңгейі 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске асыру жылдарында біліктілігі жоқ жұмыспен 
қамтылған жастар санының төмендеуі байқалады (4-кесте). Сонымен қатар, тегін оқу және 
біліктілік алу мүмкіндігіне қарамастан, бұл көрсеткіш бұрынғысынша жоғары деңгейде қалып 
отыр. 2019 жылы біліктілігі жоқ жұмыспен қамтылған жастар саны 20 665 адамды құрады.  

4-кесте. 15-28 жас аралығындағы жұмыс күшіне қатысу жағдайы бойынша 
негізгі орта білімі бар халық 

Жылдар Барлығы 

Жұмыс күшіне қатысу жағдайы 

Жұмыс күші 
Жұмыспен 

қамтылғандар 
Жұмыссыздар 

2015 334 628 39 175 36 705 2 470 

2016 340 057 37 355 35 763 1 592 

2017 289 149 31 773 30 658 1 115 

2018 272 166 24 327 22 848 1 479 

2019 253 605 21 583 20 665 918 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  

Қазақстанда өзін-өзі жұмыспен қамтыған халықтың жоғары үлесі тіркелген. Олардың көпшілігі 
экономиканың төмен ақы төленетін секторларына тартылған: ауыл шаруашылығы, көтерме-
бөлшек сауда. 2019 жылы өзін-өзі жұмыспен қамтыған халық саны 2 099 249 құрады, оның 
478 142-і 15-28 жас аралығындағы жастар, бұл 23%-ды құрайды. 2015 жылдан бастап 
салыстырмалы талдау (581 607 адам) осы санаттағы жастар санының 2019 жылға қарай 103 
465 адамға төмендегенін көрсетеді.  

Тұтастай алғанда «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы іске қосылған сәттен бастап жастар 
жұмыссыздығы, NEET жастары, өзін-өзі жұмыспен қамтыған жастар және біліктілігі жоқ 
жұмысқа орналасқан жастардың қысқаруының оң үрдісі байқалады. Алайда 15-28 жас 
аралығындағы жастардың жағдайы айтарлықтай өзгерген жоқ. Бұрынғысынша, бірқатар 
өңірлерде NEET жастарының жоғары үлесі сақталуда. 

   

ТжКБ саласында 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру шеңберінде 

жастардың әлеуметтік осал санаттары кең қолдау алды. 2019 жылы мемлекеттік 

тапсырыс бойынша қабылданған 94 628 студенттің 13,3%-ы-халықтың әлеуметтік осал 

топтарының жастары.79 «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасының қатысушылары бір реттік 

ыстық тамақ, шәкіртақы және жол жүрумен қамтамасыз етілген. Сондай-ақ әлеуметтік қолдауды 

«Серпін» бағдарламасына қатысушы студенттер алады.  

Соңғы 4 жылда мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылданған студенттердің үлесі 

артты. 2019 жылы оқушылардың 65,6%-ы бюджеттік негізде республика колледждеріне түсті, 

ал 2016 жылы мемлекеттік тапсырыс бойынша қабылданған студенттердің үлесі 52%-ды құрады 

(2.2.33-сурет). Бұл көрсеткіштің өсуі бюджет орындарының, оның ішінде «Баршаға арналған 

тегін ТжКБ» жобасы шеңберінде ұлғаюына негізделген. Сонымен қатар, 2019 жылы мемлекеттік 

тапсырыс бойынша студенттерді қабылдаудың 2018 жылмен салыстырғанда 3 877 адамға 

төмендеуі байқалады. Бұл ЖАО қаражаты есебінен мемлекеттік тапсырыс көлемінің азаюына 

 
79 Аз қамтылған отбасылардың балалары, ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалар, жетім балалар 
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байланысты, атап айтқанда Жамбыл (-1 911 орын), Атырау (-997 орын), Ақтөбе (-355 орын), 

Алматы (-70 орын), Маңғыстау (-63 орын) облыстарында. Тұтастай алғанда, 2019 ж. 4 жыл 

бөлінісінде республика колледждеріне қабылданған студенттердің ең аз санын көрсетеді (2018 

жылмен салыстырғанда -11 148). 

2.2.33-сурет. ТжКБ студенттерін қабылдау динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасының іске қосылуына қарамастан, жұмысшы 

мамандықтарында оқитын білім алушылардың үлесі шамалы деңгейде өсті (+5%). 

Жоба міндеттерінің бірі жұмысшы мамандықтары бойынша кадрлар даярлауды арттыру болды 

(2020 жылға қарай – 40%). 2019 жылы ТжКБ студенттерінің жалпы контингентінің 25%-ы 

жұмысшы мамандықтары бойынша оқыды (2016 ж. – 20%, 2017 ж. – 24%, 2018 ж. – 25%, 

2019 ж. – 25%) (2.2.34-сурет). Осы көрсеткіштің соңғы 4 жылдағы шамалы өсуін ескере отырып, 

жұмысшы мамандықтары бойынша оқитын студенттердің 40% үлесіне қол жеткізуде қойылған 

міндетті орындамау қаупі бар.  

2.2.34-сурет. ТжКБ контингентінің мамандықтар бойынша бөлінісі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

2019 жылы алғаш рет жұмысшы мамандықтары бойынша оқитын студенттер үшін 

шәкіртақы 30%-ға артты. Шәкіртақы мөлшерін ұлғайту жастар арасында жұмысшы 

мамандықтарын танымал етуге, сондай-ақ әлеуметтік жағынан осал жастарды қолдауға 

бағытталған. Жаңа тапсырмаға сәйкес жұмысшы мамандықтары бойынша оқитын студенттер 

2019 жылдан бастап 16 769 теңгенің орнына 21 787 теңге алады.  

Дәстүр бойынша ТжКБ жүйесі негізгі орта мектеп түлектері үшін көбірек тартымды 

болып келеді. Жыл сайын еліміздің колледждеріне 140 000-нан астам студент түседі, олардың 

60%-ға жуығы 9-сынып түлектері. Өз кезегінде 2016 жылмен салыстырғанда 11-сыныпты 

аяқтағаннан кейін колледждерге қабылданған студенттер үлесінің артуы да байқалады (2.2.35-

сурет).  
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2.2.35-сурет. 9-шы және 11-ші сыныптардан кейін ТжКБ жүйесіне  
студенттерді қабылдау, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ  

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберінде еңбек ресурстарының теңгерімсіздігін 

теңестіруге бағытталған «Серпін» ұлттық жобасы дамыды. Жобада еліміздің жұмыс 

күші артық оңтүстік өңірлерінен жұмысшы кадрлары тапшы солтүстік, шығыс және батыс 

өңірлеріне студенттердің оқу көші қарастырылған. Жобаға қатысушылар шәкіртақы алады, 

жатақхана және үш мезгіл тамақпен қамтамасыз етіледі.  

«Серпін» жобасын іске асыру түлектердің оқыған өңірлерінде жұмысқа 

орналасуының төменгі көрсеткішін көрсетеді. Жобаның күтілетін экономикалық 

әсерлерінің бірі – жобаға қатысатын өңірлердегі кадрлар тапшылығының орнын толтыру. 

Алайда, «Серпін» жобасының нәтижелері бағдарлама түлектерінің кері қайтуларын көрсетеді. 

ҚР БҒМ деректері бойынша жобаны іске асыру жылдары 2 767 адам бітіріп, оның 1785-і жұмысқа 

орналастырылды. Оқыған өңірде тек 586 түлек жұмысқа орналасты (32,8%), келген өңірінде – 

744, басқа өңірлерде – 455 982 түлек жұмыспен қамтылды, оның ішінде ЖОО-да – 308, 

колледжде – 40 оқуын жалғастырды, бала күтімі бойынша демалыста – 118, әскер қатарына 

шақырылғандар – 155, өзін-өзі жұмыспен қамтығандар – 205 адам. 130 адам жұмысқа жарамсыз 

болып қалды. Бұл сандар түлектерді оқыған өңірлерде жұмысқа орналастыру тетіктерінің нашар 

әзірленгенін көрсетеді. Оқыған өңірін тастап кету себептерін, сондай-ақ түлектердің одан әрі 

қозғалу траекториясын мұқият зерделеу қажет. Бұдан басқа, жоба түлектерін қолдау бойынша, 

мысалы, оқыған өңірінде тұрғын үй беру немесе басқа ынталандыру тетіктері арқылы одан әрі 

шаралар әзірлеу қажет. Сонымен қатар, «Серпін» бағдарламасын іске асыру колледж 

студенттеріне қарағанда жоғары оқу орындарының студенттеріне жобаның жоғары қажеттілігін 

көрсетті. Жоғары оқу орындары студенттерінің жас санаты тұрғылықты жерін өзгертуге саналы 

түрде қарауға және жаңа жағдайларға оңай бейімделуге мүмкіндік береді. 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ шеңберінде ТжКБ бағдарламаларына 

қолжетімділікті кеңейту бойынша қабылданып жатқан шаралар колледждер 

контингентін тұрақтандыруға мүмкіндік алды, бірақ оның өсуіне серпін бермеді. 

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасын іске қосуға, сондай-ақ «Серпін» бағдарламасын іске 

асыруға қарамастан, ТжКБ саласы контингентінің айтарлықтай өсуі болған жоқ (2.2.36-сурет). 

Сонымен қатар, 2019 жылы 2018 жылмен салыстырғанда контингенттің айтарлықтай төмендеуі 

байқалады (-19 359 адам). ТжКБ жүйесінің төмен контингентінің негізгі себептері жастар 

арасында жұмысшы мамандықтарының танымал болмауы және ерте кәсіптік бағдарлау 

жүйесінің болмауы болып табылады. Сонымен қатар, колледждерде студенттердің өсуіне кедергі 

келтіретін себептер ҰБТ рәсімін жеңілдету, сондай-ақ жоғары білім алуға қолжетімділікті кеңейту 

болуы мүмкін. ТжКБ бағдарламаларына қызығушылықтың төмендеуі көптеген елдерге тән, 

өйткені жастар жоғары білімді қалайды. Бұл сұраныс еңбек нарығындағы дағдыларға қойылатын 

талаптардың өзгеруіне, атап айтқанда жаңа технологиялар мен инновациялардың дамуымен 

байланысты жоғары деңгейдегі дағдыларға деген сұранысқа байланысты. Бүгінде ТжКБ жүйесі 

функцияларды қайта бағалауды және ТжКБ саласын одан әрі дамытуды талап ететін жаңа сын-

тегеуріндермен бетпе-бет келеді. 
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2.2.36-сурет. ТжКБ жүйесі контингентінің динамикасы, адам 

 

Дереккөз: ҰБДҚ  

Жылдар динамикасын талдау Ақмола облысы мен Алматы қаласынан басқа еліміздің барлық 
дерлік өңірлерінде контингенттің қысқарғанын көрсетеді. Бұл ретте Алматы қаласында ТжКБ 
студенттері санының тұрақты өсу динамикасы байқалады (2.2.15-кесте).  

2.2.15-кесте. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ жүйесі контингентінің динамикасы, адам 
 

2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 

Ақмола 20 953 21 312 21 546 20 965 

Ақтөбе 27 685 27 479 27 082 24 651 

Алматы  32 246 33 025 32 625 31 456 

Атырау 17 315 16 928 15 292 14 465 

БҚО 19 880 19 038 18 573 17 351 

Жамбыл 26 961 26 859 27 320 24 487 

Қарағанды 41 503 40 075 39 723 37 500 

Қостанай 23 778 22 886 22 262 21 899 

Қызылорда 22 407 22 452 20 985 20 131 

Маңғыстау 22 450 21 756 21 222 19 196 

Павлодар  20 837 20 674 21 107 20 528 

СҚО 12 060 12 238 11 843 10 910 

Түркістан* 70 837 74 160 47 797 48 386 

ШҚО 34 969 33 724 35 398 33 692 

Нұр-Сұлтан қ. 26 362 26 065 26 004 25 340 

Алматы қ. 61 253 64 730 65 925 66 107 

Шымкент қ. - - 28 897 26 848 

Республикалық 7 653 5 797 5 111 5 441 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жүргізілген бастамалар тиімділігінің төмен болу себептерінің бірі мемлекеттік 

тапсырысты ұтымсыз бөлу болуы мүмкін. Еуропалық білім беру қоры сарапшысының 

айтуынша, көбінесе студенттердің білім беру қажеттіліктері мен мемлекеттік тапсырыстың негізгі 

үлесі бөлінетін кадрларды даярлаудың басым бағыттары сәйкес келмейді. Студенттер мен 

олардың ата-аналары негізінен еңбек нарығындағы сұранысқа қарағанда өз қалауы мен 

қажеттіліктерін басшылыққа алады. Ұтымсыз бөлу проблемасының тағы бір аспектісі ТжКБ-ның 

көптеген мемлекеттік оқу орындарын қаржыландыру бұрынғысынша мемлекеттік тапсырысқа 

байланысты болып отыр. Сондықтан ТжКБ-ның көптеген мемлекеттік колледждері талап 

етілмеген мамандықтар бойынша да колледждерге қабылдауды сақтауға мүдделі.80 Басқаша 

айтқанда, кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік тапсырысты бөлу негізінен өңірлердің 

экономикалық даму жоспарлары мен жұмыс берушілердің сұраныстарын есепке алмай, 

қолданыстағы инфрақұрылым мен колледждердің мамандануына сәйкес жүзеге асырылады. 

 
80 ETF (2019), Policies for human capital development Kazakhstan, https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-

resources/publications/policies-human-capital-development-kazakhstan-etf-torino 
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2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асыру шеңберінде еңбек нарығының 

қажеттіліктерін ескере отырып, колледждерді бейіндеу және оңтайландыру өтті.  

4 жыл ішінде колледждер желісі 16 бірлікке қысқарды. ТжКБ жүйесін еңбек нарығының 

сұраныстарына қайта бағдарлау мақсатында қайталанатын мамандықтарды қысқарту және 

еңбек нарығында сұранысқа ие жаңа мамандықтарды ашу жүргізілуде. Сондай-ақ аралас 

салаларда білім беру қызметтерін көрсететін бірнеше колледжді бір ірі колледжге біріктіру 

арқылы колледждерді оңтайландыру жүргізілуде (2.2.37-сурет). Аталған шара кейбір 

колледждердің, әсіресе, ауылдық колледждерге тән толымдылығы төмен болуына байланысты. 

Бұл ретте дайындық сапасы еңбек нарығының қажеттіліктерін қанағаттандырмайды. 

Колледждерді оңтайландыру олардың бәсекеге қабілеттілігін арттыруға, материалдық ғана 

емес, сонымен қатар кадрлық ресурстарды шоғырландыруға мүмкіндік береді, бұл ТжКБ 

мамандарын даярлау сапасын арттыруға ықпал етеді. Ауылдық елді мекендерде бейіндеу 

өңірдің қажеттілігін, сондай-ақ жастар үшін ТжКБ қолжетімділігін қамтамасыз етуді ескере 

отырып жүргізіледі.  

2.2.37-сурет. Колледждер желісінің динамикасы, бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

Колледждердің ең көп саны Шығыс Қазақстан, Алматы және Ақмола облыстарында, сондай-ақ 

Алматы қаласында орналасқан. Колледждердің ең азы Солтүстік Қазақстан мен Атырау 

облысында тіркелді (2.2.38-сурет). 

2.2.38-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ ұйымдарының желісі, 2019 ж., бірлік 

 

Дереккөз: ҰБДҚ  

 

817 824 821 801

473 477 479 460

344 347 342 341

2016 2017 2018 2019

Барлығы Мемлекеттік колледждер Жекеменшік колледждер

Алматы қ. – 90 
 

Нұр-Сұлтан қ. – 39 

Ақмола 

73 

Ақтөбе 
43 

Алматы 

78 

Атырау 

25 

Жамбыл 

46 

Қарағанды 

70 

Маңғыстау  

27 

66 

Қостанай 

35 

СҚО 

25 

Павлодар 

 44 

ШҚО 

83 

БҚО 36 

Қызылорда 

30 

Түркістан 

Шымкент қ. – 30 
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Мемлекеттік колледждердің ең көп үлесі елдің солтүстік өңірлеріне тиесілі. Солтүстік 

Қазақстан облысында колледждердің 88%-ы, Қостанай облысында – 80%, Ақмола облысында – 

79% мемлекеттік болып табылады. Республикалық маңызы бар қалаларда, сондай-ақ елдің оңтүстік 

өңірлерінде негізінен жекеменшік колледждер басым (2.2.39-сурет). 

2.2.39-сурет. Меншік нысаны бойынша колледждер желісі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Соңғы 4 жылда ауылдық колледждер желісі мен контингентінің динамикасы өсуді, 

содан кейін төмендеуді көрсетеді. 2017 жылы ауылдық колледждердің ең көп саны 

байқалды, бірақ 2019 жылға қарай олардың саны 2016 жылғы деңгейге дейін қысқарды. Ауыл 

жастарының үлесі ТжКБ саласының жалпы контингентінің 11%-ын құрайды (2.2.16-кесте). 

Жастардың көпшілігі қалаға ұмтылады, өйткені ауылда одан әрі жұмысқа орналасу 

перспективалары жоқ. ТжКБ саласы контингентінің жартысына жуығы (46%) – бұл ауылдық 

жерлердегі жастар. 2019 ж. елдегі колледждерде 216 612 студент ауылдық тіркеумен оқыды, 

олардың 165 964 – қалалық колледждерде және 50 648-і ауылдық колледждерде оқыды.  

2.2.16-кесте. Қала-ауыл бөлінісіндегі колледждер желісі мен контингенті, бірлік 

Жылдар 
Желі Контингент 

Барлығы Қала Ауыл Барлығы Қала Ауыл 

2016 817 648 169 489 149 439 529 49 620  

2017 824 649 175 489 198 434 787 54 411  

2018 821 647 174 488 712 434 527  54 185  

2019 801 632 169 469 353 418 705  50 648  

Дереккөз: ҰБДҚ 

4 жыл ішінде күндізгі бөлімде оқитын студенттердің үлесі ТжКБ саласының жалпы 

контингентінің 89%-ына дейін өсті. 2019 жылы колледждерде 469 353 студент оқыды, 

оның 418 308-і күндізгі бөлімде. 4 жыл серпінінде сырттай оқу нысанында оқитын студенттер 

үлесінің 3%-ға қысқаруы байқалады. Кешкі оқу формасын таңдаған студенттердің үлесі де 

азайды (2.2.40-сурет). 

2.2.40-сурет. ТжКБ контингентінің оқыту нысаны бойынша бөлінісі, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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ТжКБ студенттерінің жартысынан көбі мемлекеттік тілде оқиды, бұл ретте олардың 

негізгі үлесі республиканың оңтүстік өңірлеріне тиесілі. 2019 жылы ТжКБ-ның 276 716 

студенті мемлекеттік тілде білім алды, бұл ТжКБ саласының жалпы контингентінің 59%-ын құрайды. 

Бұл көрсеткіштің 4 жыл бойы тұрақты үрдісі байқалады (2016 ж. – 59,1%, 2017 ж. – 59,6%, 2018 ж. 

– 59,2%). Негізінен мемлекеттік тілді еліміздің оңтүстік өңірлерінің студенттері таңдайды. Мысалы, 

Қызылорда облысында оқушылардың 96%-ы қазақ тілінде, Түркістан облысында – 91%, Шымкент 

қаласында – 79% білім алуда. Мемлекеттік тілде оқитын студенттердің ең аз үлесі еліміздің солтүстік 

өңірлерінде тіркелген: Солтүстік Қазақстан – 11%, Қостанай – 17%, Павлодар – 27% облыстары 

(2.2.41-сурет). 

2.2.41-сурет. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік тілде оқитын студенттер, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Студенттердің 42%-ы оқитын жекеменшік колледждерге сұраныс тұрақты болып 

қалып отыр. Бұл үрдіс мемлекеттік тапсырысты бөлу студенттердің қажеттіліктеріне сәйкес 

келе бермейтіндігін көрсетеді. Сондықтан студенттер ТжКБ жеке оқу орындарында ақылы 

қызметтерді таңдайды, өйткені олардың қызметтері олардың қажеттіліктеріне көбірек 

бағытталған. 2019 жылы колледждердің 469 353 студентінің 196 025 студенті жекеменшік 

колледждерде оқыды (2.2.42-сурет). 

2.2.42-сурет. ТжКБ контингентінің меншік нысаны бойынша бөлінісі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

БҒДМБ іске асыру кезінде еңбек нарығы үшін ТжКБ бар 570 156 маман даярланды.  

4 жыл ішінде ТжКБ саласындағы түлектер санының қысқаруы байқалады, бұл колледждердің 

жалпы контингентінің төмендеуіне байланысты. 2019 жылы ел экономикасы үшін 140 698 маман 

дайындалды, бұл 2016 жылға қарағанда 3 963 адамға аз. (2.2.17-кесте). Түлектердің ең көп 

саны Түркістан, Қарағанды және Алматы облыстарында, сондай-ақ Алматы қаласында 
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байқалады. Алматы және Қызылорда облыстарын, сондай-ақ Алматы қаласын қоспағанда, 

барлық өңірлер ТжКБ мамандарын даярлаудың теріс динамикасын көрсетіп отыр. 

 2.2.17-кесте. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ ұйымдарын бітіріп шыққан  
студенттер, адам  

 2016 2017 2018 2019 

ҚР 144 661 143 073 141 724 140 698 

Ақмола 6 227 6 200 6 234 6 127 

Ақтөбе 9 162 8 657 8 584 8 357 

Алматы 10 047 9 575 10 596 10 761 

Атырау 4 852 4 714 5 250 4 688 

БҚО 6 666 6 485 6 196 5 466 

Жамбыл 7 909 7 344 7 285 7 662 

Қарағанды 13 104 12 409 11 467 11 447 

Қостанай 7 189 7 246 6 622 6 412 

Қызылорда 5 495 6 188 6 101 6 273 

Маңғыстау 6 319 6 488 6 053 6 559 

Түркістан 6 566 6 553 6 053 5 861 

СҚО 3 571 3 674 3 725 3 506 

Павлодар 20 772 20 242 11 618 12 248 

ШҚО 11 490 11 279 10 870 10 397 

Нұр-Сұлтан қ. 7 154 7 403 7 226 7 370 

Алматы қ. 16 104 17 074 17 570 17 769 

Шымкент қ. – – 8 557 8 642 

Республикалық 2 034 1 542 1 365 1 153 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласында бір студентке арналған шығыстарды теңестіру мақсатында жан 

басына қаржыландыру енгізіледі. Жан басына қаржыландыру ТжКБ жүйесіне 

қаржыландырудың неғұрлым тиімді, ашық және әділ схемасына көшуге көмектеседі деп 

болжануда. Бұдан басқа, жан басына қаржыландыру ТжКБ саласының сапасын арттыруға, оқу 

орындарының бәсекеге қабілеттілігіне, колледждердің бюджет қаражатын жұмсаудағы 

дербестігіне әсер етеді деп күтілуде. Жоба 2018 жылдан бастап Солтүстік Қазақстан, Павлодар 

және Қарағанды облыстарының колледждерінде эксперимент режимінде іске асырылуда. 2019 

жылдың 1 қаңтарынан бастап қосарлы білім беретін колледждер жан басына шаққандағы 

қаржыландыру тетігіне көшті. Бірыңғай тәсілді айқындау, сондай-ақ ашықтықты қамтамасыз ету 

мақсатында жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру қағидалары мен әдістемесі 

әзірленді. ТжКБ ұйымдарында 1 білім алушыға жан басына шаққандағы қаржыландыру 

нормативін есептеу кезінде әдістеме қызметкерлердің еңбекақы төлеу қоры, оқу шығыстары, 

пошта және телефон байланысы, интернет қызметтері, ағымдағы жөндеуге, коммуналдық 

қызметтер, ғимарат, құрылыс, жабдықты ұстауға, банк қызметтеріне арналған шығыстарды 

ескереді. Жан басына қаржыландыруды тиімді іске асыру үшін колледж директорлары арасында 

түсіндіру жұмысы маңызды компонент болып табылады. Бұдан басқа, осы бастаманы іске 

асыруға жүйелі мониторинг және бағалау жүргізу қажет.  

Республикадағы жекеменшік сектор әлі де болашақ кадрларды оқытуға инвестиция 

салуға деген төмен қызығушылық көрсетіп отыр. Жұмыс берушілердің қаражаты есебінен 

оқитын ТжКБ студенттерінің үлесі төмен және ТжКБ саласының жалпы контингентінің  

0,3%-ынан аспайды. Республиканың индустриялық-өнеркәсіптік өңірлерінің, яғни Шығыс 

Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, Қарағанды, Павлодар облыстарының жұмыс берушілері 

барынша белсенділік танытуда (2.2.43-сурет).  
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2.2.43-сурет. Жұмыс берушілер есебінен білім алатын ТжКБ  
студенттерінің саны, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Жұмыс берушілердің кадрлар даярлауды қоса қаржыландыруға тартылуының төмендігі 

мотивация мен мемлекет тарапынан ынталандырудың болмауымен байланысты болуы мүмкін. 

Өз кезегінде алдыңғы қатарлы елдерде жұмыс берушілер үшін білім алушылар санын дамыту 

үшін түрлі ынталандырулар беріледі (2.2.6-кірістірме).  

2.2.6-кірістірме. Әртүрлі елдерде оқушылықты дамытуға жұмыс берушілер үшін 
қаржылық ынталандыру 

 

 Салықтық 
ынталандыру 

Субсидиялар Алымдар жүйесі 

Австралия - Бар, бірқатар төлемдер 
австралиялық оқуды 

ынталандыру бағдарламасы 
аясында оларға құқығы бар 

жұмыс берушілерге төленеді 

- 

Австрия 2008 жылы 
жойылды және 
субсидияларға 
ауыстырылды 

Бар, әр оқушыға қатысты 
(сомасы оқу курсына 

байланысты), сонымен қатар 
қосымша оқу, супервайзерлерді 
оқыту. Оқуда қиындықтары бар 
оқушыларды қолдау, сондай-ақ 
ерлер мен әйелдердің тең қол 
жетімділігін қамтамасыз ету 

шаралары. 

Бір провинциядағы 
(Форарльберг) барлық 
өңірлерді және электро 

металл өнеркәсібін 
қамтитын құрылыс 

секторындағы қаражат 
қоры. Жұмыс берушілер 

мен кәсіподақтар 
арасындағы келісім. 

Дания  - - Барлық фирмалар 
штаттық қызметкерлер 

санына байланысты 
жұмыс берушілердің 
шығындарын өтеу 
қорына жарналар 

енгізеді. 
Студенттік қызмет 

көрсететін фирмалар 
студенттер колледжде 

болған кезде 
шығындарын өтейді. 

Сондай-ақ, Қор 
қосымша оқу 

орындарын ұсынуды 
ынталандыру үшін 
гранттар төлейді.  

Нидерланды 2014 жылы 
жойылды  

Бар, оқушы беретін жұмыс 
берушілер үшін ( жылына 1 

оқушыға 2 700 евро) оқу 
ұзақтығына және субсидия 

- 

715

203

112 101
56 28 22 14 10 4 4 1 0 0 0 0 0
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сұрайтын оқыту 
компанияларының санына 

байланысты.  

Швейцария  

 

- Экономиканың кейбір 
секторларындағы 

барлық компаниялар 
ТжКБ қорына өз үлесін 

қосуы тиіс.  

Дереккөз: OECD (2018), Seven Questions about Apprenticeships: Answers from International Experience, OECD 

Reviews of Vocational Education and Training, OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/9789264306486-en. 

   

Әлемде ТжКБ жүйесі ЕБҚ-сы бар жастарды білім беру мен оқытуға біріктірудің 

маңызды құралдарының бірі ретінде қарастырылады. БҰҰ Мүгедектер құқықтары 

туралы Конвенцияда қатысушы мемлекеттер ЕБҚ-сы бар адамдар үшін кәсіптік оқуға, 

ересектерге арналған білім алуға және өмір бойы оқуға қол жеткізуді қамтамасыз етуге міндетті 

екендігі атап өтілді. Бұдан басқа, 4-ші ТДМ шеңберінде міндеттердің бірі басқа да осал 

топтармен қатар, ЕБҚ-сы бар адамдарды қоса алғанда, барлығы үшін кәсіптік оқуға тең 

қолжетімділікті қамтамасыз ету ретінде белгіленген. 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асыру шеңберінде ЕБҚ-сы бар адамдарды оқыту 

үшін нормативтік құқықтық негіз құрылды. ТжКБ мамандықтарының тізбесіне 60 

мамандық енгізілген, олар бойынша ЕБҚ-сы бар кадрлар даярлау мүмкін. «Talap» КЕАҚ (ақыл-

ой кемістігі бар) адамдарға арналған арнайы оқу бағдарламаларын әзірлеу бойынша әдістемелік 

ұсынымдар әзірленді. 2018 жылы колледждерге түсу үшін кедергілер алынып тасталды, енді 

оларға ТжКБ ұйымдарына түсуге мүмкіндік беретін аттестаттар беріледі. 

ТжКБ саласында БҒДМБ іске асыру жылдарында ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең 

жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділікті қамтамасыз ету бойынша көрсеткіш іс 

жүзінде 3 есе өсті. 2019 жылға қарай колледждердің шамамен 70%-ы ЕБҚ-сы бар студенттер 

үшін тең жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділік жасады (2.2.44-сурет).  

2.2.44-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай және кедергісіз қолжетімділік 
жасаған колледждердің үлесі, бірлік 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай мен кедергісіз қол жетімділікті жасаған колледждердің 

ең көп үлесі Шығыс Қазақстан, Қызылорда және Павлодар облыстарында тиесілі. Ең аз 

көрсеткіш Маңғыстау облысында байқалады (2.2.45-сурет).  
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Жалпы колледждер саны, бірлік Тең жағдайлар мен кедергісіз қолжетімділікті жасаған колледждер
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2.2.45-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін тең жағдай және кедергісіз қолжетімділік 
жасаған колледждердің үлесі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Колледждердің жартысынан көбі жас ЕБҚ-сы бар студенттердің оқуына жағдай 

жасағанына қарамастан, жалпы осы санаттағы тұлғаларды қамту төмен деңгейде 

қалып отыр. 2019 жылы ТжКБ жүйесінің ұйымдарында 2 523 адам білім алды, оның ішінде 

1 088 – әйелдер. Ең көп үлесті есту қабілеті бұзылған студенттер – 22,6%, көру – 11,8%, тірек-

қимыл аппараты – 18,2%, зияткерлік дамуы – 21% құрайды. ЕБҚ-сы бар адамдардың үлесі 

студенттер санының 0,6%-ын құрайды, ал қабылдау квотасы 1%-ды құрайды. Өз кезегінде, озық 

елдерде ЕБҚ-сы бар студенттерді қолдау үшін әртүрлі бағдарламалар бар (2.2.7-кірістірме). 

2.2.7-кірістірме. ЕБҚ-сы бар жастарды қолдаудың дамыған елдерінің тәжірибесі 

Австралияда оқуды ынталандыру бағдарламасы ЕБҚ-сы бар студенттерге, соның ішінде жұмыс 

берушілерге оқу, аудармашы және студенттерге тәлімгер қызметінде көмек көрсету үшін төленетін 

австралиялық мүгедектерге ақы төлеуді қолдауды ұсынады.  

Малайзияда ЕБҚ-сы бар адамдар арасында таланттарды қолдау бағдарламасы аясында жұмыс 

берушілер ЕБҚ-сы бар қызметкерлерді біліктілігін арттыру үшін 100% қаржылық көмек ала алады. 

Канада үкіметі мүгедек студенттерге тұру, оқу, оқу шығындарын және репетиторлар, ауызша 

немесе жазбаша аудармашылар, оқырмандар және брайлерлер сияқты білім беру шығындарын 

өтеу үшін гранттар түрінде қаржылық көмек көрсетеді. 

Үндістанда 2016 жылғы мүгедектердің құқықтары туралы заңда (19-бап) үкімет мүгедектерді 

жұмысқа орналастыруды, оның ішінде кәсіптік оқытуды жеңілдету және қолдау үшін жеңілдетілген 

мөлшерлемелер бойынша несие беруді қоса алғанда, схемалар мен бағдарламаларды әзірлеуі 

керек делінген. Сондай-ақ, заңда мүгедектерді кәсіптік даярлау мен дағдыларға оқытудың ресми 

және бейресми бағдарламаларына енгізу көзделген.81 

Дереккөз: Making TVET and skills systems inclusive of persons with disabilities, ILO, 2017 

   

ЕБҚ-сы бар және жеке мүмкіндіктерді ескере отырып, барлық білім алушылар үшін 

оқуға тең қол жеткізуді қамтамасыз ету үшін бірқатар кедергілер қалып отыр.  

ЕБҚ-сы бар адамдарды оқытудағы проблемалардың бірі кадр құрамының жетіспеушілігі болып 

табылады. Басқа проблемаларға сондай-ақ ИПҚ-ның біліксіздігі мен психологиялық дайын 

еместігі, инклюзивті білім беретін қолжетімді колледждер туралы ата-аналардың төмен 

хабардар болуы, ауру түрі бойынша бейінін анықтау бөлігінде НҚА-ның болмауы, нашар кәсіптік 

бағдар беру жұмысы жатады.82

 
81 Making TVET and skills systems inclusive of persons with disabilities, ILO, 2017 
82 «Турин процесі: Қазақстан 2019» Ұлттық есебі 
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ТжКБ саласында елдің колледждерінде оқитын шетелдік студенттердің үлесі төмен 

(0,6%). 2016 жылдан бастап шетелдік студенттер контингенті 425 адамға өсті. Шетелдік 

студенттердің негізгі үлесі ТМД елдерінен келген студенттерге тиесілі: Ресей, Өзбекстан, 

Қырғызстан. Қазақ ұлтының шетелдік студенттері санының тұрақты өсуі байқалады (2.2.46-сурет). 

2.2.46-сурет. ТжКБ ұйымдарында оқитын шетел азаматтары санының 
динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

Әлемнің кез келген экономикасының өнімділігі мен өсуі оның адами капиталы мен 

инновациялық әлеуетімен анықталады. Өз кезегінде, адами капитал мен зерттеулерді 

дамытудың негізі жоғары білім болып табылады. Жоғары білім сонымен қатар жеке тұлғаның 

әлеуметтенуіне ықпал етеді, оған қоғамның әлеуметтік, мәдени және экологиялық дамуына өз 

үлесін қосуға көмектеседі. Әлемде жоғары білімнің элиталықтан жалпыламаға ауысуы болды. 

Әрбір ұрпақпен жоғары білім алуға қолжетімділікті кеңейту есебінен оны қамтуды ұлғайту жүріп 

жатыр. ЮНЕСКО мәліметтері бойынша, жаңа ғасырдың басынан бастап жоғары біліммен қамтудың 

жалпы көрсеткіші 1999 жылғы 95 миллионнан 2016 жылы 207 миллионға дейін екі есе өсті.83  

Жоғары білімге қолжетімділікті кеңейту «2016-2019 жж. арналған БҒДМБ-ның 

«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру» бағыты бойынша негізгі 

міндеттерінің бірі болды. Бұл міндет нәтижелердің үш көрсеткішін қамтиды: (1) жоғары және 

жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырысының арақатынасы; (2) жоғары білім беру жүйесіндегі шетелдік студенттердің, оның 

ішінде коммерциялық негізде оқитындардың үлесі; (3) Ерекше білім беру қажеттіліктері (ЕБҚ) 

бар студенттерді оқыту үшін тең жағдайлар мен кедергісіз қол жетімділікті жасаған жоғары оқу 

орындарының үлесі.  

29 іс-шара жоғары білімге қол жеткізуді кеңейту мәселелерін ашады, олардың ішінде: 

− ЖОО-ға студенттерді қабылдау (ҰБТ құралдарын қайта форматтау, тестілеуді қайта 
тапсыру, шартты түрде қабылдау және т.б.); 

− жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік 
білім беру тапсырысын қалыптастыру (мемлекеттік гранттар, «Мәңгілік Ел жастары – 
индустрияға» – «Серпін» әлеуметтік жобасы, «Болашақ» халықаралық стипендиясы 
және басқалар); 

− ЕБҚ-сы бар студенттерді оқыту үшін жағдай жасау (квоталар бөлу, кедергісіз 
қолжетімділікті қамтамасыз ету); 

− шетелдік студенттерді қабылдау (шетелдік студенттерге арналған стипендиялық 
бағдарлама).  

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асыру жылдарында ҰБТ мектептегі қорытынды 

емтиханның рөлін жүзеге асыруды тоқтатты және ЖОО-ға түсудің негізгі тетігі 

ретінде жалғыз функцияны орындай бастады. Бұл жаңалықтың себептері мектептегі білім 

сапасын бағалаудың жеке құралын енгізу және ЖОО-ға түсу емтиханы ретінде ҰБТ-ны жетілдіру 

қажеттілігі болды. Нәтижесінде ЖОО-дағы басты емтихан жаңғыртылды, атап айтқанда 

 
83 OECD (2017), Report on Benchmarking Higher Education System Performance: Conceptual Framework and Data, Enhancing Higher Education 

System Performance 
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тестілеудің құрылымы мен мазмұны өзгерді. Егер бұрын ҰБТ талапкерлердің фактілерді есте 

сақтау қабілетін анықтаса, енді бұл қазіргі қоғам мен экономикаға қажетті білім мен дағдыларды 

өлшеу құралы. Тестілеу форматын өзгерту негізіне мектептерде бітіру емтихандары мен жоғары 

оқу орындарында түсу емтихандары бөлек өткізілетін елдердің (Жапония, Израиль, АҚШ) 

халықаралық тәжірибесін талдау жатады. Сондай-ақ Министрлік ҰБТ өткізу рәсімін жетілдіру 

бойынша шаралар қабылдауда. 2020 жылдан бастап сынамалы компьютерлік тестілеу өткізу, 

сондай-ақ QR-коды бар электрондық сертификат енгізу жоспарлануда. 

16-шы тестілеуге 91 438 мектеп түлегі қатысты. Бұл мектеп түлектерінің жалпы санының 

78%-ы (117 204 адам). Тестілеу 2019 жылғы 20-30 маусым аралығында республиканың 169 

өткізу пунктінде өткізілді. Бұрынғы тәжірибе бойынша мектептер білім алушылар атынан өтініш 

берді.  

Соңғы үш жылда алғаш рет тестілеуден өткен мектеп түлектерінің орташа балы 

төмендеді. 2019 жылы Қазақстан бойынша орташа балл 140 ықтимал баллдың 74,99 (-8,11) 

құрады (2.2.47-сурет). 19 582 мектеп түлегі немесе 21,4% шекті балл жинай алмады. Мектеп 

бітірушілер нәтижелерінің төмендеуі тестілеуді өткізу кезінде бақылауды күшейтумен 

байланысты. Тестілеу рәсіміне алғаш рет ҚР БҒМ Білім және ғылым саласындағы сапаны 

қамтамасыз ету комитетінің өкілдері қатысты. Ұлттық тестілеу орталығы ҰБТ-ның бас әкімшісі 

ретінде сыбайлас жемқорлыққа қарсы шараларды, оның ішінде онлайн-бақылауды енгізді. 

2.2.47-сурет. ҰБТ орташа балының динамикасы, балл 

 
Дереккөз: ҰТО 

Мемлекеттік тілде оқытатын мектеп түлектері 2019 жылғы ҰБТ нәтижелері бойынша 

орыс тілді мектептердегі балалардан озады. Орыс тілінде оқытатын мектеп түлектерімен 

салыстырғанда айырмашылық 4,26 баллды құрады (2.2.48-сурет). Сонымен қатар 2018 жылдан 

бастап мектеп түлектеріне алғаш рет ағылшын тілінде тест тапсыру мүмкіндігі берілді. Ағылшын 

тілінде тест тапсырған мектеп түлектері ең жоғары нәтиже көрсетті – 97,27 балл.  

2.2.48-сурет. Оқыту тілдері бойынша ҰБТ нәтижелері, балл 

 
Дереккөз: НЦТ 

2019 жылы алғаш рет қалалық және ауылдық мектеп түлектері арасындағы ҰБТ 

нәтижесіндегі алшақтық қысқарды. Қала мектептері түлектерінің орташа балы 

70,54 баллды, ауылдық мектептер – 69,11 баллды құрады. Нәтижесінде қалалық және ауылдық 

оқушылар арасындағы алшақтық ең төменгі 1,43 баллға дейін қысқарды (2.2.49-сурет). Қала 
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мен ауыл арасындағы оқу нәтижелеріндегі алшақтықтың айтарлықтай қысқаруына қарамастан, 

екі топтың да көрсеткіштері айтарлықтай төмен екенін атап өткен жөн.  

2.2.49-сурет. Қала мен ауыл арасындағы ҰБТ нәтижесіндегі алшақтық, балл 

 

Дереккөз: ҰТО 

2016-2019 жж. БҒДМБ іске асырыла бастағаннан бастап ҰБТ-ны қайта тапсыру 

мүмкіндігін беру есебінен ЖОО-ға түсу мүмкіндіктері кеңейтілді. 2019 жылғы мектеп 

түлектері арасында 14 739 мектеп түлегі қайта тестілеуден өтті. 2019 жылы қайта ҰБТ 

нәтижелері бойынша түлектердің орташа балы негізгі тестілеу нәтижелері бойынша орташа 

баллдан 22,04 баллға төмен болып, 52,95 баллды құрады. Тамыз айында қайтадан ҰБТ 

тапсырған талапкерлердің жартысына жуығы (49%) қайта тестілеуден кейін шекті балл жинай 

алмады (7 222 адам). Қайта тестілеу қосымша 7 517 мектеп түлектеріне жоғары оқу орнына 

түсуге мүмкіндік берді. Қайта тестілеуден кейін ЖОО-ға түсу тек өз қаражаты есебінен ғана 

мүмкін болады, өйткені мемлекеттік білім беру тапсырысы негізгі ҰБТ нәтижелері бойынша 

бөлінеді. 

Төртінші жыл қатарынан жоғары оқу орындарына «шартты түрде қабылдау» 

тәжірибесі жалғасуда. Бұл негізгі немесе қайта тестілеу нәтижелері бойынша ЖОО-ға 

түспеген талапкерлер үшін бірінші академиялық семестр аяқталғанға дейін ЖОО-ға оқуға 

түсудің бірегей мүмкіндігі. 2019 жылы осы жаңалықтың арқасында 1 531 адам жоғары оқу 

орнына түсуге қосымша мүмкіндік алды. Алайда бірінші академиялық кезең аяқталғаннан кейін 

ЖОО-ға 49 үміткер ғана түсті. Екі бастама (қайта тестілеу, «шартты қабылдау») ЖОО түсу 

кезінде талапкерлердің теңдігін қамтамасыз етеді, өйткені негізгі тестілеу кезінде әртүрлі 

қиындықтарға ұшыраған мектеп түлектеріне (денсаулық жағдайы, күйзелістік жағдай және 

басқалар) жоғары оқу орнына түсуге мүмкіндік береді. 

Министрлік қазақстандық жастардың кетуін болдырмау бойынша белсенді жұмыс 

жүргізуде. Соңғы он жыл ішінде еліміз шетелде оқитын қазақстандық студенттер саны 

бойынша топ-10 елдің қатарына кіреді. ЮНЕСКО статистика институтының мәліметінше84, 2017 

жылы Қазақстаннан 89 505 адам шетелдік жоғары оқу орындарында оқыған. Қазақстанның 

студент жастарының кетуінің едәуір үлесі Ресейдің жоғары оқу орындарына тиесілі – 69 895 

немесе 78% адам. 2016 жылдан бастап студент жастардың кетуін азайту үшін қазақстандық 

азаматтарды шетелдік жоғары оқу орындарынан ауыстыру кезінде ҰБТ тапсыру қажеттілігі 

алынып тасталды. Бұл шараны енгізу 63 мыңнан астам қазақстандық студенттер шетелдік ЖОО-

дан Қазақстанның ЖОО-ға ҰБТ-ны тапсырмай ауысуына мүмкіндік берді. Төрт жыл ішінде еліміз 

Нұр-Сұлтан қаласындағы студенттер санына тең контингентті ұстап тұра алды.  

Республиканың шекара маңы өңірлері студенттердің кетуіне неғұрлым осал болып 

табылады. Мәселен, 2019 жылы Павлодар облысының мектеп түлектерінің 11,3%-ы және 

Солтүстік Қазақстан мектеп түлектерінің 10,5%-ы шетелдік жоғары оқу орындарына түсті 

(2.2.50-сурет). Шығыс Қазақстан облысында студент жастардың кетуі 2018 жылғы 9%-дан 2019 

жылы 7,7%-ға дейін қысқарды. Облыста өңірлік жоғары оқу орындарының бәсекеге 
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7,95

8,98

6,29

1,43

2016 2017 2018 2019



2-тарау. Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру │ 155 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020      

қабілеттілігін арттыруға бағытталған «Білікті маман» өңірлік жобасы іске асырылуда. 2017 

жылдан бастап өңірде республикалық білім беру гранттарына қосымша жергілікті бюджеттен 

білім беру гранттары бөлінеді. Үш жыл ішінде 1 046 грант бөлінді (2017 ж. – 200, 2018 ж. – 446, 

2019 ж. – 400).85 Бұл мысал мектеп түлектерін тек ұлттық қана емес, сонымен қатар өңірлік 

деңгейде ұстау бойынша жұмыстың тиімділігін көрсетеді.  

2.2.50-сурет. Студент жастардың шетелдік жоғары оқу орындарына  
кетуі, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ мемлекеттік білім беру гранттарының рекордтық 

санын бөлумен ерекшеленді. Соңғы төрт жылда бакалавриат бағдарламаларына бөлінген 

мемлекеттік білім беру тапсырысының саны 1,7 есе, магистратура – 1,8 есе, докторантура – 3,7 

есе өсті (2.2.51-сурет). Мемлекеттік тапсырысты ұлғайту есебінен жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімге қолжетімділікті кеңейту «Бәсекеге қабілетті кадрларды сапалы 

даярлауды қамтамасыз ету» БҒДМБ міндеті нәтижелерінің көрсеткіші болып табылады. Жоғары 

білім беруді кеңінен жалпыламалауды қамтамасыз ете отырып, одан әрі жұмыс «дипломдалған» 

жұмыссыздықты алу қаупін болдырмау үшін кадрлар даярлау сапасын арттыруға бағытталатын 

болады.  

2.2.51-сурет. Мемлекеттік білім беру тапсырысының динамикасы, мың бірлік 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ 

2019 жылдан бастап білім беру гранттары білім беру бағдарламаларының топтары 

бойынша тағайындала бастады. Гранттарды бөлу тәсілінің өзгеруі – мамандықтан білім беру 

бағдарламалары тобына дейін-жоғары оқу орындарына білім беру грантын беру үшін жеке білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу мүмкіндігі берілген кезде жоғары оқу орындарының академиялық 

дербестігінің кеңеюімен түсіндіріледі. Осылайша, ЖОО-ға қабылданған кезде талапкердің өзі 

 
85 Білімді Ел (2020), ЕНТ – это шанс 
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нақты білім беру бағдарламасын таңдайды. Даярлау бағыттары бойынша мемлекеттік 

тапсырыстың ең көп саны инженерлік, өңдеу және құрылыс саласында (14 637), сондай-ақ 

педагогикалық ғылымдар (8 218) (2.2.52-сурет).86 

2.2.52-сурет. Дайындық бағыттары бойынша мемлекеттік білім беру 
гранттарының бөлінісі, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ 

2019 ж. алғаш рет гранттарды жалпы бөлуден басқа көпбалалы және аз қамтылған 

отбасыларының балалары үшін 5 мың мақсатты қосымша гранттар бөлінді. Сонымен 

қатар гранттар ҰБТ нәтижелері бойынша конкурстық негізде бөлінді. Осы гранттарды үйлестіру 

жұмысымен ЖАО айналысып, өңірлік қажеттілікті ескере отырып, гранттар бөлінген дайындау 

бағыттарының тізбесін айқындады. Гранттарды бөлу үшін жергілікті жерлерде әкімдермен 

конкурстық комиссиялар құрылды. Осы бастама әлеуметтік осал отбасыларынан шыққан мектеп 

түлектері үшін жоғары білім алуға талпынуды арттырды.  

Алғаш рет әлеуметтік осал топтағы жастарды жоғарғы оқу орындарында оқу үшін 

ынталандыру бойынша ауқымды шаралар қабылданды. Министрлік талапкердің 

академиялық жетістіктерін ғана ескеріп қоймай, сонымен қатар оның отбасының әлеуметтік-

экономикалық мәртебесін ескеріп әлеуметтік гранттарды енгізуді қарастырады. Әлеуметтік 

грант оқуға төлемді қаржыландыруға, шәкіртақы беруге және жергілікті жатаханамен 

қамтамасыз етуге кепілдік береді. Мұндай грант жоғарғы оқу орындарына квота негізінде түсетін 

талапкерлер үшін қол жетімді болады: жетім балалар және қамқоршылықсыз қалған балалар, I, 

II топтағы мүгедектер, жастайынан мүгедектер, мүгедектердің балалары, ҰОС қатысушылар мен 

мүгедектерінің жеңілдіктері мен кепілдіктері бойынша оларға теңестірілген тұлғалар, төрт және 

одан да көп кәмелетке толмаған балалар тәрбиеленіп отырған отбасының балалары, оқуға түсу 

кезінде кемінде 3 жыл толық емес отбасы мәртебесіндегі отбасылардың балалары, мүгедек 

балалары бар отбасының балалары, «Алтын алқа», «Күміс алқа» төс белгісімен марапатталған 

аналардың балалары. 

Қолдауды қажет ететін жастардан басқа дарынды талапкерлерге де көп көңіл 

бөлінетін болады. Оқуды қаржыландыруға, шәкіртақыға, Президенттік шәкіртақыға, 

жатаханада жатын орнымен қамтамасыз етуге, академиялық жинақтылық аясында шетелдік 

жоғарғы оқу орындарында міндетті тәжірибеден өтуіне кепілдік беретін «DARYN» грантын енгізу 

жоспарланып отыр. Гранттың бұл түрі ҰБТ-дан максималды балл – 135-тен 140 балл жинаған 

дарынды жастарды қолдауға бағытталған. 

Алғаш рет соңғы төрт жыл ішінде студенттер шәкіртақысының мөлшері өсті. 

Студенттер үшін шәкіртақы ынталандыру мен қолдаудың маңызды құралы болып табылады. 

2019 ж. Мемлекет Басшысы Қ.К. Тоқаевтың тапсырмасы бойынша барлық деңгейдегі білім беру 

 
86 «2019-2020 оқу жылына арналған білім беру бағдарламаларының топтары бөлінісінде жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білімі бар кадрларды даярлауға мемлекеттік білім беру тапсырысын бөлу туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2019 жылғы 28 маусымдағы № 287 бұйрығы 
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ұйымдарында шәкіртақы мөлшері 25%-ға өсті. Нәтижесінде бакалавриат студенттері үшін 26 186 

теңге мөлшерінде шәкіртақы белгіленді, магистранттарға 66 913 теңге, докторанттарға 102 498 

теңге (2.2.53-сурет).87  

2.2.53-сурет. Білім беру деңгейлері бөлінісіндегі шәкіртақы мөлшерінің  
динамикасы, теңге 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Министрлік «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» – «Серпін» әлеуметтік жобасын 

белсенді түрде жүзеге асыруды жалғастыруда. Жоба еліміздегі еңбек ресурстарын бірдей 

бөлу және жастарды жұмыспен қамтуға бағытталған. Соңғы төрт жыл ішінде «Мәңгілік Ел 

жастары – индустрияға» – «Серпін» әлеуметтік жобасы бойынша жоғарғы білімі бар кадрларды 

дайындауға мемлекеттік білім беру тапсырмасы «Мәңгілік Ел жастары – индустрияға» – «Серпін» 

1,7 есеге өсіп, 2016 ж. 3 062 орыннан 2019 ж. 5 109 орынға дейін артты. (2.2.54-сурет). Сонымен 

қатар оқыту өңірлерінде түлектерді жұмысқа орналастыру мәселесіндегі әлеуметтік жобаның 

тиімділігі зерттелмеген мәселе болып қалып отыр.  

2.2.54-сурет. «Серпін» аясында мемлекеттік білім беру тапсырысының  
динамикасы, бірлік 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

26 жыл қатарынан «Болашақ» халықаралық шәкіртақысы еліміздің дарынды 

балаларының әлемдік жоғарғы оқу орындарына қолжетімділігін қамтамасыз етуді 

жалғастырып келеді. Төрт жылы ішінде 3 373 шәкіртақы иесі әлемнің жетекші жоғарғы оқу 

орындарында оқыды. Шәкіртақы алушылардың 79% магистратура бағдарламасы бойынша 

оқыған, 12,4% – тағылымдама, 4,4% – докторантура, 4% – бакалавриат, 1% — аспирантура 

(2.2.55-сурет). Шәкіртақы гуманитарлық бағыттағы оқыту бағдарламаларына басымдық береді, 

шәкіртақы алушылардың жартысынан көбі 2016 жылдан 2019 жыл аралығында гуманитарлық 

мамандықтарды тәмәмдаған. Гуманитарлық бағыттардан кейін инженерлік-техникалық 

бағыттағы бағдарламалар орын алады – 24,1%, медицина – 5,7%, мәдениет және өнер – 1% 

және тағы басқалары.  

 
87 «Білім беру ұйымдарында білім алушыларға мемлекеттік стипендияларды тағайындау, төлеу қағидаларын және олардың 

мөлшерлерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 жылғы 7 ақпандағы № 116 Қаулысы 
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2.2.55-сурет. Оқыту бағдарламалары бөлінісінде «Болашақ» шәкіртақысы иелері 
туралы мәлімет, адам  

 
Дереккөз: ХБО 

26 жыл ішінде «Болашақ» халықаралық шәкіртақысы адами капиталды алға 

жылжытудың тиімді стратегиясына айналды. Бағдарлама тек жекелеген шәкіртақы иесіне 

ғана емес, барлық қазақстандық қоғамға пайдасын тигізді. Шәкіртақы түлектерімен білім беру, 

ғылым, денсаулық сақтау, мәдениет және инжиниринг саласында 100 ірі әлеуметтік жобалар 

әзірленді (2.2.8-кірістірме). Пенсильвандық, Назарбаев университеттерінің бірлескен зерттеулері 

көрсеткендей бағдарламаның мультипликативтік әсері тиіп, ол қоғамға шетелдік білім берудің 

құндылығымен әсер етеді және ішкі жинақылық бойынша ұлттың жалпы көрсеткішіне қомақты 

үлес қосады. Зерттеудің авторлары атап өткендей, өзінің ұзақ мерзімдігімен және эволюция 

жолымен бірте-бірте дамуымен «Болашақ» бағдарламасы әлемнің басқа да ауыспалы 

экономикасы үшін әлеуетті үлгісіне айналады.88  

2.2.8-кірістірме. «Болашақ» шәкіртақысының үздік түлектері туралы мәлімет 
 

Алмас Шынтеміров 
ұлттық компанияларға өнеркәсіптік енгізу үшін гибридтік 
жинақтық платформаларды, жинақтық роботтарды ойлап 
шығарды 

Саида Қалықова 
20-дан астам шығарма жазды және еліміз бен әлемнің 
беделді концерттік залдарында 60-тан астам концерт 
өткізді 

 
Айдос Досқалиев 

ота жасау барысында сөйлеу және қозғалтқыш 
функцияларын сақтай отырып, бас миының ісігін алып 
тастау бойынша операция жасады 

 
Дамель Мектепбаева 

тері ауруларын анықтауға арналған тест-сақина ойлап 
тапты, ол NASA және Стэнфорд университетінің 
бақылауынан өтті 

Дамира Қанаева 
қысқа мерзімде бастапқы кезеңдегі туберкулез маркерін 
анықтай алатын оптикалық биосенсор ойлап тапты 

Дереккөз: Халықаралық бағдарламалар орталығы 

   

Әлемде жоғарғы оқу орындарының саны өсіп, жоғарғы білім секторы алуан түрлі 

болып өзгеруде. Студенттер санының өсуінен әлемде жоғарғы оқу орындарының саны өсіп 

келеді. ЮНЕСКО жоғарғы білім жөніндегі ақпараттық орталықтар мен университеттердің 

халықаралық қауымдастықтарының мәліметтері бойынша,89 бүгінгі таңда әлемдегі 180 елде 

бакалавриат немесе жоғарғы оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасын 18 мыңнан астам жоғарғы 

оқу орны ұсынып отыр. Жоғары оқу орындары алуан түрлі болуда: білім берудің әр түрлі 

 
88 Л. Перна (2013), «Болашақ» бағдарламасының адами капиталдың дамуына ықпалы 
89 OECD (2017), Report on Benchmarking Higher Education System Performance: Conceptual Framework and Data 
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деңгейінде мамандандырылған (бакалавриаттан докторантураға дейін), дайындығы әр түрлі (бір 

бағыттан көп бағытқа), жеке меншіктің әр түрлі нысандары (мемлекеттіктен жеке меншікке дейін..  

Қазақстанда 131 жоғарғы оқу орны жоғарғы білім береді. Жоғарғы оқу орындарының 

көпшілік бөлігі республикалық маңызы бар қалаларда орналасқан – Нұр-Сұлтан қ., (17), 

Алматы қ. (43), Шымкент қ. (10). 2018 жылы Қазақстанда жоғарғы оқу орындарының саны  

131-ге жетті. 2019 жылы Astana IT University – Орталық Азиядағы цифрлік трансформация 

бойынша құзіреттіліктің жетекші орталығы құрылды. Университет салааралық технологиялар 

негізінде цифрлік экономика саласындағы біліктілігі жоғары мамандарды дайындау мақсатында 

құрылды.90 

Соңғы төрт жылда студенттер құрамы 27%-ға өсті және 604 345 адамды құрады. 

Жыл сайын студенттер саны біртіндеп сәйкесінше 4%-ға, 9,3%-ға және 11,4%-ға 

өсті. Жоғарғы білімді алуға аса сұранысқа ие өңірлер Нұр-Сұлтан қ., Алматы қ. және Шымкент қ., 

болып табылады, онда елдің жартысынан көп жоғары білім орындары орналасқан. Аумақтарға 

бөліп салыстырғанда орта білім беру базасында мектеп түлектерінен жоғарғы оқу орындарына 

түсетіндерді қабылдау көрсеткіші Алматы, Қызылорда Түркістан облыстарында өте төмен. 

(2.2.56-сурет). Осы облыстардың мектеп түлектері көбінесе еліміздің басқа аумақтарындағы 

жоғарғы оқу орындарына түседі. Осы өңірлердің жоғары білім беру аумақтық жүйелеріне аса 

сұранысқа ие болуы, жағрафиялық жақындығы (Алматы қ. және Шымкент қ.) осы заңдылықтың 

басты себептерінің бірі болып табылады. 

2.2.56-сурет. Жоғары білім беру өңірлік жүйелерінің сұранысқа  
ие болуы, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК, ҰБДҚ 

ЕБҚ-сы бар студенттерді қолдау жоғарғы оқу орындарының басқа басымды 

бағыттарының бірі болып табылады. ЕБҚ-сы бар студенттерді оқыту үшін жоғарғы оқу 

орындары тең жағдайлар жасап, кедергісіз қажеттілікті қамтамасыз етеді. 2016-2019 жж. 

арналған БҒДМБ-ны жүзеге асырудың аяғына қарай барлық азаматтық жоғарғы оқу орындары 

ЕБҚ-сы бар студенттерді оқыту үшін барлық қажетті жағдайларды жасады (2.2.57-сурет). 

Сонымен қатар зерттеулер нәтижелері көрсеткендей жоғарғы оқу орындарындағы жасалған 

жағдайлар физикалық ортаны дамытуды болжап отыр (пандустар, лифттілер және т.б.).91 Осы 

мәселеде қолдау сондай-ақ ПОҚ және ЕБҚ-сы бар студенттермен жұмыс істейтін басқа да 

кадрлық қызметкерлерді қажет етеді.  

 
90 Astana IT University (2020), Университет туралы ақпарат  
91 «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ (2017), Қазақстан Республикасында инклюзивті білім берудің бірыңғай мониторинг жүйесі 
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2.2.57-сурет. ЕБҚ-сы бар студенттер үшін кедергісіз қолжетімділік жасаған жоғарғы 

оқу орындары туралы мәлімет, % 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Студенттер контингенті құрылымында ЕБҚ-сы бар тұлғалар аз өкілді топ болып қала 

бермек. 2019 ж. квота бойынша жоғары білім алатын I-ші және II-ші және жастайынан 

мүгедектер саны сәйкесінше 709 және 251 адамды құрады. Квота бойынша білім алатын басқа 

әлеуметтік осал топтар арасында студенттер құрамы ауыл жастарынан (56 446), ҚР азаматтығы 

жоқ ұлты қазақ студенттерден (3 170), ата-ананың қамқорлығынсыз қалған жетім студенттерден 

(2 724), жеңілдіктері бойынша соғысқа қатысушылар мен соғыс мүгедектеріне теңестірілген 

тұлғалардан (60) тұрады (2.2.58-сурет).  

2.2.58-сурет. Квота бойынша студенттердің сипаттамасы, адам 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Жоғарғы білім алудан кейінгі бағдарлама деңгейге байланысты әр түрлі 

динамиканы көрсетеді. Жалпы алғанда БҒДМБ-ны жүзеге асырған төрт жыл ішінде 2016-

2019 жж. магистранттар құрамы 8,5% өзгерді. Дегенмен бөлінетін гранттар санының өсуіне 

қарамастан 13 159 (2018 ж. – 12 504) (2.2.59-сурет) магистранттар саны 2018 ж. 38 594-тен 

2019 ж. 35 690 дейін төмендеді. Оған магистратураға қабылдау механизмін жетілдіру себеп 

болды, оған сәйкес үміткерлер бірыңғай кешендік тестілеуді – шетел тілі бойынша, білім беру 

бағдарламаларының бейіні бойынша, сондай-ақ оқытуға дайындықты анықтауға тестілеуді 

тапсырады.92 Бұрындары әрбір жоғарғы оқу орны өз комиссиясын құрып, магистратураға 

түсетіндер үшін жеке өздерінің емтихандарын өткізген. Кешендік тестілеуді енгізу гранттарды 

беру үрдісінің ашықтығын арттыруға мүмкіндік туғызды, соның нәтижесінде жоғарғы оқу 

орындары емтихандар әзірлеу және өткізу мүмкіндігінен, сондай-ақ гранттар беру мүмкіндігінен 

айырылды. Докторантура бағдарламасына түсу үрдісіне басты өзгеріс халықаралық IELTS, 

TOEFL және басқа да сертификаттарды беру қажеттілігін туғызды.  

 
92 «Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы 
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2.2.59-сурет. Жоғарғы білімнен кейінгі бағдарламалар бойынша  
оқитындар саны, адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Еліміздегі студенттердің жартысынан көбі жеке меншік жоғарғы оқу орындарында 

оқиды. Төрт жыл ішінде жеке меншік оқу орындарының құрамы 40,7% артса, мемлекеттік 

жоғарғы оқу орындарының құрамы небәрі 11% өсті (2.2.60-сурет). Сонымен қатар ел Үкіметімен 

жекеменшік жоғарғы оқу орындарымен студенттерді даярлауының сапасы жөнінде бірнеше рет 

мәселе көтерілді. Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаев жекелеген жеке меншік жоғарғы оқу 

орындарының жоғарғы білім туралы жаппай диплом берудің «дискредиттік рөлін» шегелеп айтты. 

Содан Министрлік тексерістерінің нәтижелері бойынша бес өңірлік жоғарғы оқу орындарының 

лицензиялары тоқтатылды, олар: Өңірлік әлеуметтік-инновациялық университет (Шымкент қ.), 

Инновациялық Еуразиялық университеті ( Павлодар қ.), «Алматы» Университеті (Алматы қ.), 

Қазақстан-Американдық тәуелсіз университеті (Өскемен қ.) және Қазақ-орыс халықаралық 

университеті (Ақтөбе қ.). Аталған жоғарғы оқу орындарының негізгі заң бұзушылықтарының бірі 

– ескірген бағдарламалар, студенттердің сабаққа қатыспауы, басқа жоғарғы орындарынан оқу 

үлгерімі нашар студенттерді өздеріне қабылдауы болып табылады. 

2.2.60-сурет. Жоғарғы оқу орнының меншіктік нысаны бойынша студенттер 
құрамының динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Қазақстан студенттерінің 80% күндізгі оқу нысанымен оқытылады. 2019 ж. «Білім 

туралы» Заңға сәйкес, жоғарғы білім бағдарламасы бойынша оқыту күндізгі оқыту немесе 

экстернат нысаны бойынша іске асырылады. 89 871 студент сырттай оқу нысанымен оқып 

жатыр, тиісті диплом алғаннан кейін оқуларын аяқтайды (2.2.61-сурет).  

2.2.61-сурет. Оқыту нысаны бөлінісінде студенттер саны, адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  
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Төрт жылдың ішінде жоғарғы және жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі 

615 144 маманды оқытып шықты. Бакалавриат деңгейін тәмәмдаған түлектер саны 538 214 

адамды, магистратура – 74 195, докторантура – 2 735 адамды құрады (2.2.62-сурет). 

Докторантура деңгейін 2 735 түлек тәмәмдағанына қарамастан, төрт жыл ішінде диссертация 

қорғап, аяқтағандары небәрі 29,2%, немесе 800 адам. Оған себеп жазған диссертацияларының 

ғылыми жаңалыққа сәйкессіздігі, күмән туғызуы, тәжірибелік құндылығының және академиялық 

адалдығының аздығы, сондай-ақ халықаралық журналдарда жарияланбауы болып табылады.93  

2.2.62-сурет. Білім деңгейлері бөлінісінде бітірушілердің динамикасы, адам 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  

Қазақтанға келіп жоғарғы білім алу соңғы кезде шетелдік студенттерді көп 

қызықтырып жүр. Соңғы төрт жыл ішінде жоғарғы білім берудің ұлттық жүйесіндегі шетелдік 

студенттер үлесі 2,7%-тен 6,7%-ке өскен. Тек соңғы жылдың өзінде қазақстандық жоғарғы оқу 

орындарындағы шетелдік студенттердің саны 1,8 есеге асып, 40 043 адамды құраған (2.2.63-

сурет). Жоғарғы білім беру жүйесінде шетелдік студенттер үлесінің артуы «Бәсекеге қабілетті 

кадрларды сапалы даярлауды қамтамасыз ету» міндеттерін орындау нәтижелерінің негізгі 

көрсеткіштері болып табылады. Сонымен «ҚР білім күндері» көрмесін ТМД елдерінде – 

Моңғолияда, Ресейде, Өзбекстанда өткізудің, сондай-ақ шетел студенттері мен қазақ 

диаспорасына арнап шәкіртақы бағдарламасын іске қосудың нәтижесі деп айтуға негіз бар.  

2.2.63-сурет. ҚР бакалавриат бағдарламаларындағы шетелдік студенттер 
санының динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ, ҚР ҰЭМ СК 

Шетелдік студенттердің жартысынан көбі Өзбекстан азаматтары болып табылады. 

Тек соңғы жылдың өзінде жоғарғы оқу орындарындағы Өзбекстаннан келген студенттер саны 

2,7 есеге көбейіп, 25 964 адамды құрады. Өзбекстаннан кейін еліміздегі жоғарғы білім орындары 

Үндістан мен Түркіменстанның азаматтарын қызықтырған – 4 450 және 3 176 адам сәйкесінше 

(2.2.64-сурет). Ескеретін жайт, шетел студенттерінің негізгі бөлігі өз қаражаттары есебінен 

 
93 «Дәрежелерді беру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 31 наурыздағы 
№ 127 бұйрығы 

138 004
127 084 130 691

142 435

16 445 18 268 19 233 20 249

388 721 721 905

2016 2017 2018 2019

Бакалавриат Магистратура Докторантура

12 837 13 898 21 727 40 043

477 074 496 209
542 458

604 345

2016 2017 2018 2019

Шетелдік студенттердің саны Студенттер контингенті
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оқиды. 2019 жылы мемлекеттік білім беру гранты аясында оқитын шетелдік студенттер үлесі 

9,3% құрады. Шетелдік студенттердің коммерциялық негізде оқуы оқу ақысынан, жатын 

орнынан, тауарлар мен қызмет көрсетулер мен басқа да қызметтерді пайдалануынан түсетін 

табыс ел экономикасына оң әсер етуі мүмкін (2.2.10-кірістірме). 

2.2.64-сурет. Бакалавриат бағдарламаларындағы шетелдік студенттердің келген елі 
бойынша бөлінісі, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ, ҚР ҰЭМ СК 

Бакалавриат бағдарламасымен салыстырғанда шетелдік студенттер үшін жоғарғы 

білімнен кейінгі оқу онша қызықтырмайды. Магистратура мен докторантура 

бағдарламаларында оқитын шетелдіктер үлесі 2019 жылы 1,5% құрады. 544 шетелдік 

магистранттардың 41,2%-ы ТМД елдерінен келген, 58,8% – алыс шетелдерден келген. Шетелдік 

магистранттардың көбі Қытай (124), Ауғанстан (77), Өзбекстан (56), Ресей (50) азаматтары. 

Біздегі жоғарғы оқу орындарындағы ауған студенттерінің көптігі ауған студенттерін Қазақстан 

саясаты қолдап отырғандығын көрсетеді. Докторанттар құрамында барлығы 96 шетелдік 

азамат: оның 15-і – ТМД елдерінен, 81-і – алыс шетелдерден (2.2.65-сурет).  

2.2.65-сурет. Жоғарғы оқу орнынан кейінгі оқу бағдарламасындағы шетелдік 
студенттердің келген елі бойынша бөлінісі, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2.2.9-кірістірме. Шетелдік студенттердің оқуға келген елдің экономикасына әсері 

 

 

 

2013-2014 жж. Франция шетелдік студенттердің шәкіртақылары үшін а 
$3,5 млрд жұмсаған. Шетелдік студенттердің жатын орнына, жолақысы 
мен қыдыруына кеткен шығын $5,4 млрд құрады. Түскен кіріс кеткен 
шығыннан асып түскен. Бір академиялық жыл ішінде Франция шетелдік 
студенттерді тартуға бөлген қаражаттан 1,5 көп пайда тапқан. 

 

2015-2016 жж. АҚШ әлемнің 200 ден астам елінен студенттерді 
қабылдаған. Ел экономикасына келген пайда $32,8 млрд құрады. 
Шетелден келген студенттер университеттердің оқытушылары мен 
қызметкерлері үшін 400 мыңнан астам жұмыс орнын қамтамасыз еткен. 

 

2025 ж. Ресейдің жоғарғы оқу орындарындағы студенттер саны 710 мың 
адамға жетуі мүмкін. Ал оларды оқытудан түскен университеттер табысы 
84 млрд рубльден ($1,5 млрд) 373 млрд рубльге жетуі мүмкін ($6,5 млрд). 

Дереккөз: Ақпараттық-талдау орталығы (2018), Халықаралық білім жаңалықтарына шолу  
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Халықаралық тәжірибе көрсеткендей, шетелдік студенттер көбінесе жоғарғы оқу 

орнынан кейінгі оқыту бағдарламасын таңдайды. ЭЫДҰ елдерінде бакалавриат 

бағдарламаларында шетелдік студенттер үлесі 2017 жылы 6,8%-ды құрады (Қазақстан – 6,7%). 

Дегенмен оқытудың жоғарғы оқу орнынан кейінгі бағдарламасы шетел студенттерінің саны 

бойынша маңызды айырмашылықты көрсетеді. ЭЫДҰ елдерінде магистратурада оқитын 

шетелдіктер үлесі 2017 жылы 15,7% құрады (Қазақстан – 1,5%), докторантура – 24,1% 

(Қазақстан – 1,5%) (2.2.66-сурет). Бұған себеп ағылшын тіліндегі магистратура мен 

докторантураның білім беру бағдарламаларының өте аз үлесі, жоғарғы оқу орындары 

инфрақұрылымдарына шетелдік студенттерінің қанағаттанбауы, жоғарғы оқу орындарының 

халықаралық университеттер рейтингінде төмен көрсеткіште болуы. Қазақстандағы жоғары 

білімді интернационалдандырудың 2025 жылға дейінгі стратегиясы жоғарғы оқу орындарының 

шетелдік студенттерге тартымдығын арттыру бойынша бастаманы, оның ішінде жоғарғы оқу 

орнынан кейінгі бағдарламаларда – ғылыми сынау мерзімі мен зерттеулерді өткізу, шетелдік 

авторлармен тең авторлық ғылыми жұмыстарды жариялау және басқа да іс-шаралар үшін 

жоғарғы оқу орындарына докторанттар мен жастарды шақыруды қарастырады. 

2.2.66-сурет. Білім беру деңгейлері бөлінісінде ЭЫДҰ, РФ және ҚР-да шетелдік 

студенттердің үлесі, 2017 ж., %94 

 
Дереккөз: ЭЫДҰ, ҚР ҰЭМ СК 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ жүзеге асыру жоғарғы және жоғарғы білімнен 

кейінгі білімге кеңінен қолжетімділікпен аталған. Бүгінгі таңда жоғарғы білім болу – 

заманауи қоғамның әлеуметтік нормасы. Сонымен қатар жоғарғы білімді шоғырландыру кезінде 

халыққа жаппай диплом беріп қана қоймай, оның құндылығын сақтап, түлектерді қажетті 

біліммен қамтамасыз етуіміз керек. «Атамекен» ҰКП-ның жоғарғы оқу орындары білім беру 

бағдарламаларының рейтингі нәтижелері бойынша, еліміздің жоғарғы оқу орындарының 

жартысы түлектерді жұмысқа орналастыруда 50%-дан төмен деңгейді көрсетеді.95 Жоғарғы оқу 

орындары түлектерінің жартысы еліміздің жұмыссыз халқының санына қосылды. Осыған 

байланысты жоғары білім беру қызметтерінің сапасын қарастыруға қажеттілік өсуде.

 
94 Қазақстан бойынша 2019 жылғы деректер келтірілген 
95 Капитал (2019), Уровень трудоустройства выпускников ниже 50% у 61 казахстанского вуза 

14
,3 18

,9

11
,3

6,
3 11

,1

5,
8

5,
6

5,
5 7,
3

5,
2 7,

4

5,
5 8,

9

16
,3

14
,4

4,
4 6,

8

6,
5

5,
2

48

22

16 16 14

19

12 13 14 14

17 17 17

28

34

13

16

7

2

3
2
,5

3
0
,3 3
3
,4

2
0
,6

1
7
,0

3
5
,2

1
4
,2

2
2
,1

3
9
,7

9
,7

1
4
,7

9
,8

4
3
,1 4

8
,9

4
2
,1

2
5
,9

2
4
,1

6
,8

1
,5

А
в
ст

р
а
л
и
я

А
в
ст

р
и
я

К
а
н
а
д
а

Б
е
л
ь
ги

я

Ч
е
х
и
я

Д
а
н
и
я

Э
ст

о
н
и
я

Ф
и
н
л
я
н
д
и
я

Ф
р
а
н
ц
и
я

Г
е
р
м

а
н
и
я

В
е
н
гр

и
я

Л
а
тв

и
я

Н
и
д
е
р
л
а
н
д
ы

Ж
а
ң
а
 З

е
л
а
н
д
и
я

Ұ
л
ы

б
р
и
та

н
и
я

А
Қ
Ш

Э
Ы

Д
Ұ
 б

/ш
а
 

о
р
та

ш
а

Р
е
се

й

Қ
а
за

қ
ст

а
н

Бакалавриат Магистратура Докторантура



2-тарау. Мемлекеттік білім беру саясатын іске асыру │ 165 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020      

Қорытындылар мен ұсыныстар  

• Мектепке дейінгі ұйымдар желісін жедел дамытудың арқасында 3-6 жастағы балаларды 
МДТО жалпы қамту байқалады (98,5%) және 1-6 жастағы балаларды қамту бойынша 
жоспарлық көрсеткішке жақындап келеді (80%). Ата-аналардың талаптарын ескере 
отырып мектепке дейінгі ұйымдарды дамытқан жөн (орналасқан жері, білікті қарау, 
жағдайы және т.б. мектепке жақсы даярлық, функционалдық сауаттылықты 
қалыптастыру және т.б.), балабақшалардағы балаларды тәрбиелеуді сапалы түрде 
толық көлемде қаржыландыруға және жеке меншік балабақшалардың жабылуына 
мүмкіндік бермейтіндей бір балаға жұмсалатын шығынды ұлғайтқан абзал. 

• 1-3 жастағы балаларды қамту ұлғайып, 42,7%-ды құрады, нәтижесінде ерте даму 
маңыздылығы, балалары бар отбасылардың әл-ауқатын арттырудың және аналардың 
кәсіби деңгейде жетілуін түсінудің оңтайлы үрдісі жүзеге асты. Осы жастағы балаларды 
МДТО қамтуды арттыру бойынша механизм әзірлеу керек, сондай-ақ жан басына шағып 
қаржыландыру жоспарына 1-2 жастағы балаларды да енгізген. 

• Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасайтын мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі  
28,7%-ды құрайды. МДТО ұйымдарын қажетті оқу құралдарымен қамтамасыз ету, оқу 
ғимараттарын бейімдеу, арнайы педагогтер даярлау бойынша жұмысты жалғастыру 
қажет. 

• Кезекке қою және ұзақ жылдарға жолдама беру бірлескен автоматтандырылған жүйенің 
арқасында балалардың бала-бақшаға кезегінің маңызды түрде қысқаруы байқалады. 
ЖАО осы жүйені жетілдіру, сондай-ақ электрондық портал арқылы орындар ұсынатын 
бала-бақшалар үлесін арттыру бойынша жұмысты жалғастырулары керек. 

• 2016 жылдан бастап 203 ШЖМ жабылды/таратылды (95% ауылды жерде). ШЖМ халқы 
аз аумақтардағы маңызды фактор әлеуметтік-экономикалық тұтастық пен тұрақтылыққа 
аса назар аудару мәселесі көкейкесті болып қала бермек.  

• Еліміз бойынша ПМПК қажеттілігі 26 бірлікті құрайды. ЕБҚ-сы балаларды дер кезінде 
анықтау және оларды ерте түзетуді қолдаумен толық қамту үшін ППТК желісін кеңейту 
туралы сұрақты шешкен жөн.  

• Мемлекеттік тапсырыс 108 жеке меншік мектептерде 30 мыңнан астам орынмен 
орналасқан. Мемлекеттік мектептердегі оқушы орындарының тапшылығын қысқарту 
мақсатында мемлекеттік тапсырысты жеке меншік мектептерде орналастыруды 
жалғастыру қажет.  

• Инклюзивтік білім беру үшін жағдайлар жасап жүрген мектептер үлесі 65%-ға жетті. 
Мектептерді арнайы ОӘК, оқытудың техникалық қосалқы құралдарымен 
(компенсаторлық) қамтамасыз ету, оқу ғимараттарын бейімдеу үшін қомақты қаражат 
қажет. 

• Ауылдық мектептерді қосымша білім берумен қамту қалалық мектептерге қарағанда 7% 
төмен. Жетім балаларды, ата-ананың қамқорлығынсыз қалған балаларды, ЕБҚ-сы бар 
балаларын қосымша білім берумен қамтамасыз ету үлесі мектептен тыс ұйымдарда 
оқытылатын барлық балалардың небәрі 0,3% құрайды. Қосымша білім берудің қол 
жетімділігін арттыру бойынша шаралар балалардың әлеуметтік осал топтарын атаулы 
қолдаумен сай келуі тиіс.  

• Мектептері жоқ шалғай ауылдардағы барлық балалар мектеп жанындағы интернаттарға 
тасымалданып оқытумен қамтамасыз етілген. Алғаш рет төрт жыл ішінде балалар жақын 
маңдағы мектептерге және кейін үйге қарай өздігінен жету жағдайы тіркелмеген. 
Сонымен қатар мектеп көліктерін оның ішінде МЖӘ арқылы жаңарту талап етіледі. 

• ТжКБ саласындағы мәртебе төмендігі өзекті болып қала бермек. ТжКБ функциясын қайта 
бағалау, жұмыс берушілердің өсіп келе жатқан қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін 
оның сапасын арттыру және жастар арасында сұранысқа ие болуын сақтау қажет. 
Сонымен қатар ерте кәсіби бағдарлау жүйесін әзірлеу қажет. 
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• ТжКБ кадрларын даярлауға мемлекеттік тапсырысты бөлудің ағымдағы жүйесі негізінен 
өңірлердің еңбек нарығының қажеттілігін және олардың экономикалық даму жоспарын 
ескерусіз қолдағы бар инфрақұрылымымен және колледждердің мамандандырылуымен 
іске асырылады. ТжКБ ұйымын таңдауға ваучерлік жүйені енгізу жолымен мемлекеттік 
тапсырысты бөлу механизмін қайта қарау қажет. Осы тәсіл мемлекеттік тапсырысты аса 
тиімді бөлуге, сондай-ақ колледждердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру есебінен 
арттыруға мүмкіндік туғызады. 

• ТжКБ бағдарламасымен әлеуметтік осал топтағы жастар жеткіліксіз қамтылған (NEET 
жастар, біліктіліксіз жұмысқа орналасқан жастар). Осы жастармен ақпараттық-түсіндіру 
жұмыстарын аса тиімді және мақсатқа бағытталған түрде өткізу қажет. 

• ТжКБ саласындағы еңбек нарығының қажеттілігіне кадрларды қайта даярлау 
мақсатында колледждерді оңтайландыру жүргізілуде. Осы үрдісте өңірлер дамуының 
экономикалық жоспарын ескерген жөн, сондай-ақ жастардың ауылдан қалаға жаппай 
көшіп, демографиялық жағдайдың өзгергенін ескеру қажет. Жалпы алдағы 10-15 жылда 
18-24 жастағы құрамның өсуі күтілуде, сондықтан да колледждерді оңтайландырғанда, 
сондай-ақ ТжКБ саласында мемлекеттік саясатты қалыптастыру кезінде осыны ескеру 
қажет. 

• Мемлекеттік білім беру гранттары санының өсуі есебінен жоғарғы білімге қол жетімділікті 
арттыру бойынша белсенді саясат жалғасуда: бакалавриат – 66,5 мың, магистратура – 
13,1 мың, докторантура – 2,3 мың. Жоғарғы білімге қол жетімділікті кеңейте отырып, 
жоғарғы оқу орындарымен ұсынылатын қызметтер сапасын қамтамасыз ету қажет. 

• Алғаш рет мемлекеттік білім беру гранттарын бөлу кезінде тек қана академиялық 
үлгерімді ғана емес, сонымен қатар талапкердің әлеуметтік-экономикалық дәрежесін 
ескеру бойынша ауқымды шаралар қабылданылуда (әлеуметтік гранттар, көпбалалы 
және аз қамтылған отбасыларына арналған гранттар).  

• Студент жастарымызды басқа елдерге оқуға кетуін қысқарту бойынша ұлттық деңгейде 
қабылданып жатқан шараларға қарамастан еліміздің шекара шетінде орналасқан 
өңірлерінде жастар көптеп басқа елге оқуға кетіп жатқаны байқалады (Солтүстік 
Қазақстан, Павлодар облыстары). Өңірлік жоғарғы оқу орындарының бәсекеге 
қабілеттігін арттыру және мектеп түлектерін ҚР жоғарғы оқу орындарында оқулары үшін 
алып қалу бойынша өңірлік деңгейде тиісті шаралар қабылдау қажет (белсенді кәсіби 
бағдарлау жұмыстары).  
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2.3. Басқару және кадрлық әлеует  

  «Педагог мәртебесі туралы» Заңның қабылдануы 

Қазақстанда алғаш рет педагог мәртебесі заңнамалық қолдауға ие болды. 2019 

жылдың 27 желтоқсанында Елбасы Н.Ә. Назарбаевтың Қазақстан халқына 2018 жылғы 

5 қазанындағы Жолдауында96 айтылған тапсырмасы бойынша әзірленген «Педагог мәртебесі 

туралы» Заң қабылданды.97 Сонымен қатар осы Заңды әзірлеу мен қабылдау Мемлекет басшысы 

Қ.К. Тоқаевтың бағдарламалық платформасымен қаралды. Сондай-ақ мемлекет Басшысы өзінің 

Қазақстан халқына 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Жолдауында98 4 жыл ішінде педагогтердің 

айлығын екі есе көтеруді тапсырды. Тапсырма Заңда да және БҒДМБ да атап көрсетілген. 

Бағдарламалық құжатта педагогтердің лауазымдық жалақыларын 2020 жылдың қаңтарынан 

25%, 2021 ж. – 50%, 2022 ж. – 75%, 2023 ж. – 100% көтеру белгіленген. 2020 жылдың басынан 

бастап педагогтердің жалақылары көтерілді. Педагогикалық қызметкерлердің жалақыларын 

осылай жедел өсіру алғаш орын алып отыр. Әрине бұл ертең педагогтердің қоғамдағы 

мәртебесін көтеріп, өмір сүру деңгейін арттырады.  

Заң бұрын Қазақстанның құқықтық және институционалдық тәжірибесінде 

болмаған, педагог мәртебесімен байланысты бағыттардың кең спектірін қамтиды. 

Заңның 19-шы бабының әрқайсысы педагогтердің кәсіби қызметтерін іске асыру үшін ерекше 

жағдайлар жасайды. Еңбекақы, лауазымдық жалақылар, үстемеақылар мен педагогті 

ынталандыратын басқа да төлемдер Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Мемлекеттік бюджет 

есебінен қаржыландырылатын ұйым қызметкерлеріне, азаматтық қызметкерлерге, қазыналық 

кәсіпорын қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 1193 Заңында белгіленген.99 Жалпы алғанда «Педагог мәртебесі туралы» Заңды қабылдау 

педагогтердің қоғамдағы әлеуметтік кепілдігін жүйесін қалыптастырады, сондай-ақ 

педагогтердің кәсіби өсуіне, ынталануына, мәртебелерінің көтерілуіне жағдай жасайды. 

 «Педагог» бірыңғай ұғымы 

Заң «Педагог» бірыңғай ұғымын айқындап берді. Оны қабылдағанға дейін білім беру 

жүйесінде педагогикалық қызметкерлер мен оған теңестірілген тұлғалардың лауазымдарын 

градациялау болған. Заңды қабылдағаннан кейін педагог «сәйкес бейіні бойынша 

педагогикалық немесе басқа да кәсіби білімі бар және шәкірттерді оқыту және тәрбиелеу, 

әдістемелік бағыт беру бойынша педагогтың кәсіби қызметін атқаратын тұлға» ретінде 

айқындалады.100 Нәтижесінде енді бұрын педагогикалық қызметкерге теңестірілгендер 

(лауазымдардың 28 түрі) педагог мәртебесіне ие болып отыр. Тиісінше олар енді демалыс 

күндерін ұлғайтуға (42 күннен 56 күнге дейін) және Ұлттық біліктілік тестілеу қорытындысы 

бойынша (ҰБТ) кәсіби шеберліктеріне үстемеақы алуға үміттене алады. Сонымен қатар Заңда 

«педагогикалық этика», «педагогикалық этика жөніндегі кеңес» және «тәлімгерлік» деген 

түсініктер айқындалған. 

Заңнан күтілетін нәтижелер 

Педагогтердің пайдасына жаңа құқықтар мен мүмкіндіктер оларға кәсіби 

қызметтерін жүзеге асыруға қосымша қарқын береді. Сондай-ақ бұл педагогтің 

қоғамдағы мәртебесін арттыруға, яғни педагог мамандығына білікті кандидаттарды тартуға 

мүмкіндік береді. Заңды тиімді жүзеге асыру үшін алдағы уақытта оның ережелері тек қана 

 
96 2018 жылғы 5 қазандағы Мемлекет басшысы Н.Ә. Назарбаевтың «Қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын 

арттыру» Қазақстан халқына жолдауы.  
97 «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ Ә. 

http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1900000293 
98 2019 жылғы 2 қыркүйектегі Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың «Сындарлы қоғамдық диалог – Қазақстанның тұрақтылығы мен 

өркендеуінің негізі» Қазақстан халқына Жолдауы 
99 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың 

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 1193 қаулысы. 
100 Қазақстан Республикасының Заңы 2019 жылғы 27 желтоқсандағы № 290-VІ ҚРЗ., 1.1-бап  
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құқықтық кеңістікте қалмай, тәжірибеде институционалды түрде педагогтердің, яғни барлық 

қазақстандық қоғамның игілігіне жұмыс істеуін қамтамасыз ету керек.  

Кәсіптік міндеттерімен байланысты емес жұмыстан және есептіліктен қорғау 

Заңмен педагогтердің құқықтық және әлеуметтік қорғалуына кепілдік берілген. 

Мұғалімдерді шамадан тыс жұмыспен жүктеп қою және олардың өзіне тиесілі емес жұмыстарды 

орындауы шаршатып, жалықтырып бұл мамандықтан кетуіне әкелуі мүмкін. Халықаралық TALIS-

2018 зерттеулерінің нәтижесі бойынша қазақстандық педагогтер дәріс берумен байланыссыз 

басқа жұмыстармен шамадан тыс жүктелген. Қазақстандық педагогтердің жұмыс аптасы орташа 

48,8 құраса, оның 15 сағаты – сабақ беру (ЭЫДҰ елдерінде – 3,8 тиісінше 20 сағат).101 Осыған 

орай Заң төмендегідей тыйым салады: 1) педагогты кәсіби міндеттеріне қатысы жоқ жұмыстарға 

тартуға; 2) одан білім беру саласындағы ҚР заңнамаларымен көрсетілмеген артық есеп 

берушіліктерді талап етуге; 3) ҚР заңдарымен қарастырылмаған тексерістер жүргізуге; 4) 

тауарлар мен қызметтерді сатып алу бойынша оған міндеттер жүктеуге; 5) педагогтерді 

мемлекеттік емес ұйымдарда іс-аралар өткізуге тартуға. Сонымен қатар Заңда Қазақстан 

Республикасының педагогтың мәртебесі туралы заңнамасын бұзғаны үшін жеке бап 

қарастырылған. «Педагог мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені азайту мәселелері 

жөніндегі кейбір заңнамалық актілерге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» тиісті Заңға 

сәйкес мысалы: педагогтерді өздеріне тиесілі емес міндеттерге тарту; қарастырылмаған есеп 

берушілікті талап ету; ҚР заңнамасымен қаралмаған тексерістер жүргізу ескертуге алып келеді. 

Егер ол бір жыл ішінде қайталанса 20 АЕК-тен 120 АЕК-ке дейін айыппұл салынады.102 Осы 

нормалар мұғалімдерге бос уақытында көбірек өз өз-өзін жетілдіруге және шығармашылықпен 

айналысуға мүмкіндік туғызып, олардың білім беру тәжірибесіне оң әсерін тигізетін болады. 

Материалдық қамтамасыз ету 

«Педагогтың мәртебесі туралы» Заң педагогтерге ғылыми және академиялық 

дәрежелері, педагогикалық шеберлік біліктілігі және әр түрлі қосымша жұмыстар 

атқарғаны үшін үстемеақы төлеу нормасын енгізді. Мектеп мұғалімдерінің сапалы 

құрамын арттыру үшін ғылыми-педагогикалық бағыт бойынша магистр дәрежесі бар тұлғаларға 

10 АЕК көлемінде үстемеақы қарастырылған. Сондай-ақ педагогқа дәрежелері үшін 

төмендегідей үстемақы қарастырылған: философия докторы PhD, жиынтығы бойынша доктор, 

ғылым кандидаты 17 – АЕК, ғылым докторы – 34 АЕК. Бұл педагог мамандығына дәрежелі 

мамандар мен магистрлерді тартуға қосымша ынталандыру болады. Педагогикалық шеберлік 

біліктілігі үшін үстемақы мектепке дейінгі ұйымдардың, мектептер мен колледждердің 

педагогтеріне Ұлттық біліктілік тестілеу (ҰБТ) нәтижелері бойынша 30%-тен 50%-ке дейін 

белгіленген. Заңға сәйкес басшылық ететін кадрларға ҰКТ қорытындысы бойынша ұлғайтылған 

үстемақы қарастырылған (100% дейін). 2020 жылдың қыркүйек айынан бастап дәптер тексеру 

мен сынып жетекшілігі үшін үстемеақы көлемі 2 есеге өседі. Егер дәптер тексеру және жазбаша 

жұмыстар оқу жоспарымен қаралған болса үстемақы белгіленеді. 1-4-сынып оқытушылары 

дәптер тексергендері үшін базалық лауазымдық жалақысының 20% (БЛЖ), 5-11 (12)-сынып 

оқытушылары және ТжКБ ұйымдары оқытушылары жазбаша жұмыстарды тексергендері үшін 

25% үстемеақы алады. Бастауыш сынып мұғалімдеріне сынып жетекшілігі (топ жетекшілігі) үшін 

БЛЖ 25%, 5-11(12)-сынып мұғалімдеріне – 30%, ТжКБ ұйымдарының кураторларына – 25%.103 

Ынталандыру 

Педагогтер адал еңбегі және өздерінің кәсіби міндеттерін үздік орындағаны үшін 

ынталандыруға жатады. Олар үздік жетістіктері және еліміздің алдындағы ерекше еңбегі 

үшін «Қазақстанның еңбек сіңірген ұстазы» құрметті атағын алуға құқылы, осы мақсатқа 1 000 

АЕК көлемінде біржолғы төлем қарастырылған. Жыл сайын Қазақстан Республикасы Үкіметімен 

 
101 Schleicher A. (2019), TALIS 2018: Insights and Interpretations 
102 Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне педагог мәртебесі, оқушы мен мұғалімге жүктемені төмендету 

мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы http://adilet.zan.kz/kaz/docs/Z1900000294 
103 Қазақстан Республикасы Үкіметінің «Азаматтық қызметшілерге, мемлекеттік бюджет қаражаты есебінен ұсталатын ұйымдардың 

қызметкерлеріне, қазыналық кәсіпорындардың қызметкерлеріне еңбекақы төлеу жүйесі туралы» 2015 жылғы 31 желтоқсандағы 

№ 1 193 қаулысы. 
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айқындалған мөлшерде және тәртіпте республикалық бюджет есебінен төлем қарастырылған 

«Үздік педагог» республикалық конкурсын өткізу жалғасады. Сонымен қатар «Үздік педагог» 

республикалық конкурсының жеңімпазы 2020 жылдан бастап «Әлем ұстазы» халықаралық 

конкурсына қатысуға құқық алып, тиісті қаржылық ынталандыру сыйлығын алуларына болады. 

Заң оқушылар мен тәрбиеленушілер арасында өтетін конкурстардың, халықаралық 

олимпиадалардың жеңімпаздарын даярлаған мұғалімдерге тиісті мемлекеттік білім беру 

ұйымының қызметі бойынша үнемдеу есебінен білім беру саласындағы уәкілетті органмен 

белгіленген тізбе бойынша үш айлық жалақы мөлшерінде біржолғы ынталандыру төлемін 

қарастырып отыр. 

Әлеуметтік кепілдік 

Кәсіби мүмкіндіктерден басқа Заң педагогтерге әлеуметтік кепілдік береді. 

Педагогтерге қолайлы жағдай туғызу мақсатында олардың кәсіби қызметтерін алаңдамай 

атқару үшін педагогтерге арналып әлеуметтік кепілдік түрлері қарастырылған. Педагогқа 

төмендегідей кепілдік беріледі: 1) тұрғын үй және/немесе жатахана, сондай-ақ жеке тұрғын үй 

құрылысына жер телімдері; 2) жыл сайынғы төленетін мерзімі 56 күнтізбелік күн еңбек 

демалысы; 3) бірінші кезекте тұрғылықты жері бойынша балалары үшін балабақшаларда 

орындар. ЖАО шешімі бойынша педагогтер тұрғын үйлерін жалға алғаны және коммуналдық 

қызметтері үшін компенсациялық жәрдемақылар, санаторийлік-курорттық емделуге және 

демалуға жолдамалар алуға толық немесе жартылай төлемдер, сауықтыруына кемінде бір айлық 

жалақы мөлшерінде жәрдемақы алуларына болады. Сонымен қатар ауылды жерлердегі 

педагогтерге тұрғын үй сатып алуға немесе салуға үстемақы және әлеуметтік қолдау беріледі.  

Тәлімгерлік 

Бастауыш педагогтің кәсіби жетілуін сүйемелдеу мақсатында тәлімгерлік институты 

енгізілген. Кәсіби қызметке жаңа кірген педагогқа бір оқу жылы кезеңіне педагог-тәлімгер 

бекітіледі. Тәлімгерлік жүргізетін педагогтерге БЛЖ 100% мөлшерінде үстемақы төленеді. 

Заңның осы баптарын жүзеге асыру үшін тәлімгерлікті іске асыратын педагогтерге тәлімгерлік 

пен талаптарды ұйымдастыру ережелері бекітілді.104 Бекітілген ережелерге сәйкес тәлімгерлік 

үрдісіне мыналар жатады: тәжірибе алмасу мақсатын жас педагогтың сабақтарына қатысу 

(кемінде айына 2 рет); қабылдау практикасын игеру және сабақты сапалы өткізу мәселелері 

бойынша педагогтың кеңес берулері; білім беру үрдісін ұйымдастыру барысында оқытудың 

белсенді нысаны мен әдістерін қолдану; педагогтың кәсіби дамуына, моральдық және іскерлік 

қасиеттерінің жетілуіне, оның ұжымға және оқушыларына қарым-қатынасының дамуына 

мониторинг жасау. Тәлімгерлікті іске асыратын педагогтың «педагог-зерттеуші»/«педагог-

шебер» біліктілік санаты болуы тиіс. 

Педагогтерді даярлау, қайта даярлау және біліктіліктерін арттыру 

Педагогтің бұрын жинақтаған тәжірибесін қолдау және жаңа біліктіліктерін 

дамытудың іргетасы оны кәсіби дамыту болып табылады. Қабылданған Заңға сәйкес, 

жеке біліктілігін арттыру үшін педагог жекелеген бағыттар мен пәндер арқылы оқуына, сондай-

ақ халықаралық «Болашақ» шәкіртақысы бойынша тағылымдамадан өтуіне болады. Сондай-ақ 

тегін негізде біліктілікті арттыру курсынан өтетін ұйымдар тарапынан педагогтердің қызметін 

курстық сүйемелдеу тәжірибесі енгізілген. «Педагог мәртебесі туралы» Заңға сәйкес жоғарғы 

педагогикалық емес білімі бар тұлғалар аралас салаларда жоғарғы оқу орындарында тиісті қайта 

даярлаудан өткеннен кейін педагогикалық қызметті іске асыра алады. Педагогикалық 

мамандыққа осылай баламалы түрде ауысу осы мамандыққа ынтасы жоғары мамандарды 

тартуға мүмкіндік туғызады. 

 
104 «Тәлімгерлікті ұйымдастыру қағидаларын және тәлімгерлікті жүзеге асыратын педагогтерге қойылатын талаптарды бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 24 сәуірдегі № 160 бұйрығы 
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“ 
 

Енді педагог кез келген пән бойынша дәріс бергенде шығармашылығын дамытуға өте зор 
өкілеттікке ие болады. Университетті енді ғана тәмәмдаған оқытушылардың тәлімгері 

болады. Сынып жетекшілігі төленеді, дәптер тексергені үшін қосымша төлем жүргізіледі. 
Педагогтер қағазбастылық пен көп есеп берушілік жөнінде көп сұрақтар қойған. Бізге 

негізгі қызметпен айналысуға уақыт жетпейді, біз әрдайым есеп берумен айналысамыз 
деп еді. Енді заңнама бұл сұраққа нүкте қойды. Сонымен қатар депутат атап өткендей, 

педагогтер енді оларға жүктелген жауапкершілікті түсінгендері абзал. Мемлекетпен 

қабылданып жатқан шаралар мұғалімдердің мәртебесін көтеруге бағытталған. Ал 
педагогтер өз кезегінде жаңаша тәсілдермен және жоғарғы сапалы оқытумен жауап беруі 

тиіс. 
 

Бақытжан Жұмағұлов, академик, ҚР Парламенті Сенатының депутаты 
Дереккөз: https://clck.ru/PJ93v (Хабар 24)  

“ 
Педагогтің мәртебесі НҚА-мен қорғалатын еңбекақы мөлшеріне байланысты болады. 

Бірақ та оған заманауи қоғаммен талап етілген білім мен тәжірибені қосқан жөн. Педагог 

оның бірегей тасымалдаушысы болуы тиіс. Және бұл соманың деңгейі орташа 

статистикалық азаматпен салыстырғанда әлдеқайда жоғары болуы керек. Осыған орай 

педагогикалық мамандық бойынша білім беру бағдарламаларында заманауи білім және 

ХХІ ғасырдың « икемді» және «қатаң» дағдысының жиынтығы болуы керек. Мұғалімнің 

заманауи жұмыс жағдайлары оның қызмет саласы, мақсатты аудиториялары, оқытылатын 

пәні, жұмыс әдістері, оқу құралдары мен дәріс беру форматы әртараптандырылады деуге 

мүмкіндік береді. Педагог енді бірден көп мамандық иесі бола алмайды. Сондықтан да 

педагогикалық білім саласына форматтарды, әдістерді, аудиторияларды жақындастыра 

алатын, бір ареалдан екіншісіне еркін өте алатын конвергенттік мұғалім дайындауға 

ауысуды іске асырған жөн. Мұғалімнің басты атрибуты конвергенттік пен «валенттілік» 

болуы тиіс. Түлектің осы атрибуттарын қалыптастыруды және дамытуды қамтамасыз 

ететін пәндер мен іс-тәжірибесі тіпті дербестік жағдайда да білім беру бағдарламасының 

өзегіне айналуы тиіс. 

Руслан Қаратабанов, Руслан Қаратабанов, жалпы білім беретін мектептердің  
7-9 оқушыларына арналған география оқулықтарының авторы  

“ 
Үздік педагогтер үшін келісім-шарттың ерекше түрін қарастыруды ұсынамын, бірақ мұндай 

келісім-шартты алу үшін бүкіл республикамыз бойынша топ - 1 000 (одан көп болуы 

мүмкін) құру қажет (ұқсастығы бойынша спорттық лигалар, 100 жаңа тұлға және басқа да 

жобалар). Осы үздік педагогтердің тобындағы адамдардың еңбекақылары 5 000 

доллардан және одан жоғары болады. Бірақ бұл рейтинг ұдайы жаңартылып, оған 

көпшілігі енуге ұмтылуы тиіс. Бұл үлкен педагогикалық ұжымдар арасында белгілі бір 

элитаны құруға мүмкіндік туғызады. Дегенмен ашықтық, нақты критерийлер және 

педагогикалық қызметте тәжірибесі бар, педагогтер ұжымында беделі жоғары әзірлеуші 

топ болғаны абзал. Педагогтерді осы тобына өңірлер арасында тегін жүріп-тұруға, 

жастармен кәсіби бағдарлы жұмыс жүргізулеріне жағдай жасау ұсынылады. Нәтижесінде 

көпшілік педагог болу үлкен мәртебе екенін түсіне бастайды.  

Руслан Қалиев, Нұр-Сұлтан қ. РФММ директоры,  
 «Білім сарапшыларының қазақ лигасы» ҚБ мүшесі 
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Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Білім беру саласындағы мемлекеттік саясат МТДО жүйесіндегі кадрлық әлеуетті 

дамытуға бағытталған. Осы тапсырма мектепке дейінгі ұйымдардың қарқындап өсуінің және 

мектепке дейінгі балаларды МТДО-мен қамтудың артуына, сондай-ақ мектепке дейінгі білім беру 

сапасының артуына себеп болған басым бағыттардың біріне айналды. Тек қана біліктілігі жоғары 

педагогикалық кадрлар баланы жақсы оқытып, күтуге, сондай-ақ жан-жақты дамытуға қабілетті 

болады. Педагог-тәрбиешінің басты тапсырмасы топтағы балалармен жұмыс істегенде, 

қызықты, пайдалы және қол жетімді етіп ұйымдастыру болып табылады. Тәрбиеші әрқашанда 

балалардың қасында болып, далаға шыққанда, түскі ас пен ұйықтағанда олардың қауіпсіздігі 

мен өздерін жайлы сезінуін қадағалауы керек. Тәрбиешілер аз мамандандырылған 

педагогикалық қызметкерге қарағанда балалар үшін ерекше жауапкершілікте болады.105 МТДО 

кадрлық әлеуетін нығайту, мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің біліктілігін арттыру 

тапсырмасы 2020-2025 жж. арналған БҒДМБ-да белгіленген. Төменде қалалық мектепке дейінгі 

ұйымдардың педагогикалық қызметкерлерінің лауазымына, жұмыс өтіліне, білім деңгейіне 

байланысты еңбекақыларының өсуі көрсетілген (2.3.1-кірістірме). 

2.3.1-кірістірме. Қалалық жерлердегі мектепке дейінгі ұйымдардың жоғарғы білімі 
және толық жүктемесі бар педагогтердің еңбекақысының өсу мысалы 

5 жыл еңбек өтілі бар мектепке дейінгі ұйым жетекшісінің еңбекақысы 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Лауазымдық жалақысы 88 662 110 827 132 993 159 494 182 279 

Еңбектің ерекше жағдайлары үшін 8 866 11 083 13 299 15 949 18 228 

Басқару шеберлігі үшін    47 848 54 684 

Еңбекақының барлығы 97 528 121 910 146 292 223 292 255 191 

2019 ж. өсім  24 382 48 764 125 764 157 663 

16 жыл еңбек өтілі бар мектепке дейінгі ұйым жетекшісінің еңбекақысы 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Лауазымдық жалақысы 98 926 123 658 148 389 173 121 203 162 

Еңбектің ерекше жағдайлары үшін 9 893 12 366 14 839 17 312 20 316 

Басқару шеберлігі үшін    86 560 101 581 

Еңбекақының барлығы 108 819 136 024 163 228 276 993 325 058 

2019 ж. өсім  27 205 54 409 168 175 216 240 

Бір жылға дейінгі еңбек өтілі бар мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің еңбекақысы  

 2019 2020 2021 2022 2023 

Лауазымдық жалақысы 62 293 79 194 96 626 123 879 141 576 

Еңбектің ерекше жағдайлары үшін 6 229 7 919 9 663 12 388 14 158 

Педагогикалық шеберлігі үшін    37 164 42 473 

Еңбекақының барлығы 68 523 87 113 106 288 173 431 198 206 

2019 ж. өсім  18 591 37 765 104 908 129 684 

16 жыл еңбек өтілі бар мектепке дейінгі ұйым тәрбиешісінің еңбекақысы 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Лауазымдық жалақысы 76 097 96 670 116 004 143 080 165 998 

Еңбектің ерекше жағдайлары үшін 7 610 9 667 11 600 14 308 16 600 

Педагогикалық шеберлігі үшін    57 232 66 399 

Еңбекақының барлығы 83 707 106 337 127 604 214 620 248 997 

2019 ж. өсім  22 630 43 897 130 914 165 290 

Ескерту: басшылық және педагогикалық шеберлігі үшін үстемеақы 2022 жылдан бастап көрсетілген; 
жалақының жыл сайынғы өсуі жоғарылатылған коэффицентті қолдануға байланысты (2020 ж. лауазымдық 
жалақыға 25%, 2021 ж. – 50%, 2022 ж. – 75%, 2023 ж. – 100%). 

Дереккөз: ҚР БҒМ  

   

 
105 От универсальной доступности к современному качеству: дошкольное образование в России / Под редакцией И.В. Абанкиной, К.Н. 

Поливановой, И.Д. Фрумина. – М.: Высшая школа экономики, 2019. 
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Мектепке дейінгі білім берудегі педагогикалық қызметкерлердің сандық құрамы 

өсіп келеді, ол мектепке дейінгі ұйымдар желісінің өсуіне байланысты болып отыр. 

2019 жылы еліміздің мектепке дейінгі ұйымдарында 97 209 педагог жұмыс істеген, оның ішінде 

55 331 қалалық және 41 878 ауылдық МТДО ұйымдарында (2.3.1-сурет). 2016 жылдан бастап 

МТДО педагогикалық құрамының айтарлықтай ұлғаюы байқалады (12 413 адамға). Мәліметтерді 

талдау динамикасы көрсеткендей, мектепке дейінгі ұйымдарда педагогтер санының артуы 

жалғасып келеді, бірақ біртіндеп оның сандық өсу қарқыны да баяулап келеді. Мысалы, бірінші 

жылда өсім шамамен 6 мың педагогті құраса, екінші жылы 4 мыңнан астам педагог, 2019 жылы 

– 2 300 адам. Дегенмен оң динамика және МТДО кадрлық құрамының ұлғаюы мектепке дейінгі 

ұйымдар педагогтерінің сапалық құрамын арттыру мәселесін шешуді талап етеді. МТДО 

педагогтері құрамының гендерлік талдауы көрсеткендей, мектепке дейінгі ұйымның тәрбиешісі 

мамандығында әйел қауымы басым болып отыр (97%).  

2.3.1-сурет. МТДО педагогтерінің сандық құрамының динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Еліміздің МТДО педагогтерінің көпшілік бөлігін жас кадрлар құрайды (58,8%). ҰБДҚ-
ға сәйкес, 2019 жылдан 30 жасқа дейінгі жас педагогтер санының біртіндеп қысқаруы басталды 
(2019 ж. – 25 724 адам, 2018 ж. – 26 499 адам), бірақ, мұнда осы жастағы бейіндік білімі бар 
педагогтер саны маңызды түрде көбейіп келеді (2019 ж. – 13 228 адам, 2018 ж. – 8 978 адам), 
яғни мамандыққа бейіндік білімі бар жас мамандардың келуі жаңа оң трендтің басталғанын 
көрсетеді. 59 жастан асқан және зейнеткерлік жастағыларды қоспағанда барлық жас 
санаттарындағы бағдарлы білімі бар педагогтердің үлесі әрбір жас ерекшеліктері топтарындағы 
педагогтер санынан 50%-дан сәл асып құрағандығын айта кету керек (2.3.2-сурет).  

2.3.2-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің жас ерекшеліктері  
құрамы, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 
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Еліміздің МТДО педагогикалық корпусының 60%-ын 5 жыл немесе одан аз еңбек 

өтілі бар педагогтер құрайды (57 769 адам). 2018 жылмен салыстырғанда осы көрсеткіш 

13%-ға өскен, бұл мамандыққа жас педагогтердің көптеп келуімен байланысты. 6-10 жыл еңбек 

өтілі бар педагогтер (16 161 адам) мен 16 жылдан астам еңбек өтілі бар педагогтер (14 897 

адам) топтарының сандық жағынан онша айырмашылығы жоқ. Еңбек өтілі бойынша ең саны аз 

топ МТДО жүйесінде 11-15 жыл еңбек ететін педагогтер (8 382 адам) (2.3.3-сурет). 

2.3.3-сурет. МТДО педагогикалық қызметкерлерінің еңбек өтілі туралы  
мәлімет, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

Еліміздің барлық өңірлерінде педагогтердің жартысынан көбі жүйеде 5 жыл және 

одан да аз еңбек етеді. Еңбек өтілі аз педагогтердің көпшілік саны өткен жылдардағыдай 

Түркістан облысында тіркелген (10 737 адам). Жалпы барлық өңірлерде көпшілік педагогтердің 

кәсіби өтілі 10 жылдан аспайды (2.3.4-сурет). 

2.3.4-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық кадрлардың  
еңбек өтілі, 2019 ж., адам 

  

Дереккөз: ҰБДҚ 

МТДО кадрлық корпусының сапалы құрамы мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің 

білім деңгейін арттыру есебінен жақсарып келеді. 2019 ж. жоғарғы білімі бар педагогтер 

саны 2016 ж. салыстырғанда 8 737 адамға артқан және 62 802 адамды құрайды, оның ішінде 

ауылда – 26 059 адам. Техникалық және кәсіби білімі бар педагогикалық қызметкерлер саны 
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(ТжКБ) үш жыл қатарынан 30 мыңнан астам педагог деңгейінде қалып отыр. Мектепке дейінгі 

ұйымдарда жалпы орта білімі бар педагогикалық қызметкерлердің мейлінше көп бөлігі әлі күнге 

дейін жұмыс істеп келеді: 2 455 адам, оның ішінде 172-сі педагогикалық сыныптарды тәмәмдаған 

(2.3.5-сурет). Жоғары білім тәмамдамаған және ТжКБ бітірмеген қызметкерлердің үлесі қала мен 

ауылда шамамен бірдей (тиісінше 1 195 және 1 260 адам) (2.3.6-сурет). 

2.3.5-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық кадрлардың білім 
деңгейінің динамикасы, адам 

 
  

2.3.6-сурет. «Қала-ауыл» бөлінісінде мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің  
білім деңгейі, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Өңірлерде педагогтердің білім деңгейі бойынша көрініс жалпы бірдей. Жоғарғы білімі 

бар педагогтердің көпшілік саны Түркістан облысына тиесілі (11 549 адам), бұл желінің өсуіне 

және осы өңірдегі балалар санының өсуіне байланысты. Сондай-ақ жоғарғы білімі бар 

мамандардың көбі Алматы қаласында, Алматы және Жамбыл облыстарында жұмыс істейді 

(2.3.7-сурет). Үш өңірде: Павлодар, Ақмола және Батыс Қазақстан облыстарында педагогикалық 

құрамның 100%-ында жоғарғы, техникалық және кәсіби білімі бар; осы өңірлерде орта біліммен 

шамамен 1-4 педагог жұмыс істейді. 
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2.3.7-сурет. Мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің өңірлер бөлінісіндегі  
білім деңгейі, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтердің бейіндік білімі мектепке дейінгі білім 

сапасының маңызды көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 2019 жылы мектепке 

дейінгі ұйымдарындағы педагогтердің 72,9%-ында (50 416 тәрбиеші, оған меңгерушілер мен 

әдіскерлер де жатады) «Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту» мамандығы бойынша жоғарғы 

білімі және ТжКБ бар. Мәліметтерді талдау динамикасы көрсеткіштердің айтарлықтай 

жақсарғанын көрсетеді: 2016 ж. – 37,4%, 2017 ж. – 42,2%, 2019 ж. – 58,2% (2.3.8-сурет).106 

2.3.8-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы «МТДО» мамандығы бойынша жоғарғы 
және ТжКБ білімі бар педагогтер динамикасы туралы мәлімет, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Жоғары және ТжКБ білімі бар мектепке дейінгі ұйымдарда істейтін педагогтер үшін 

«Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша өңірлік ерекшеліктер 

бар. Педагогтердің арнайы білімі бойынша жақсы көрсеткіш Батыс Қазақстан, Солтүстік 

Қазақстан және Атырау облыстарына тиесілі (90% астам). Орташа республикалық маңыздан 

төмен көрсеткіш сегіз өңірде, оның ішінде ең төмен көрсеткіш – Павлодар мен Жамбыл 

облыстарында (тиісінше 60,2% және 62,3%) (2.3.9-сурет).  

 
106 ҚР БҒМ (2020), ҚР 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру туралы есеп, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/22112?lang=kk 
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2.3.9-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы «МДТО» мамандығы бойынша жоғары 
және ТжКБ білімі бар педагогтердің үлесі, 2019 ж., %  

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

«МДТО» мамандығы бойынша білімі болуының көрсеткіштерін артығымен орындау 

мемлекеттік бастаманы нәтижелі енгізудің арқасында болып отыр. Біріншіден, 

еліміздің жоғарғы оқу орындары мен колледждердегі осы мамандық бойынша педагогикалық 

кадрларды дайындауға гранттар кезең-кезеңмен ұлғайтылды. Сондай-ақ 2019 жылдың  

1 қыркүйегінен бастап мектепке дейінгі біліктілік санаттары үшін 30%-дан 50%-ға дейінгі тиісті 

үстемақыға аттестациялаудың жаңа жүйесі енгізілді. Сонымен қатар Мемлекет басшысының 

тапсырмасын орындау аясында барлық педагогтердің еңбекақыларын жыл сайын 25%-ға көтеру 

қарастырылған. Сондай-ақ «Педагог мәртебесі туралы» Заңға тиісті бейінді педагогикалық білімі 

бар педагогтерді жұмысқа жіберу нормасы енгізілді. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, 

мектепке дейінгі білім саласына «Мектепке дейінгі тәрбиелеу мен оқыту» мамандығы бойынша 

педагогтердің көптеп келуін байқауға болады.107 

Бүгінгі таңда МДТО педагогикалық кадрларының кәсіби деңгейін арттыру 

қажеттілігі туындады, себебі педагогтердің кәсіби маман болу деңгейі мектепке 

дейінгі ұйымдардағы оқу-тәрбие беру үрдісінің сапасына әсер етеді. 2016-2019 жж. 

мектепке дейінгі ұйым педагогтерінің сапалы құрамының өсу динамикасы байқалады, бірақ көп 

емес және ол санаты жоқ педагогтер санының өсуіне байланысты өзгеріп тұрады. Төрт жыл 

ішінде жоғарғы және бірінші санаттағы педагогтердің саны 5 496 адамға өскен, сонымен қатар 

санаты жоқ педагогтер санының өсуі де байқалады (3 729 адам). Санаты жоқ педагогтер үлесі 

әлі де көп (52,4%) (2.3.10-сурет). Жоғарыда айтылғандай, 2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 

мектепке дейінгі біліктілік санаттары үшін 30%-дан 50%-ға дейінгі тиісті үстемеақыға 

аттестациялаудың жаңа жүйесі енгізілді, бұл еліміздің тәрбиешілерінің біліктілік санатын 

арттыру үшін маңызды ынталандыруға айналады.  

2.3.10-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогтердің біліктілік деңгейі, адам 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

 
107 ҚР БҒМ (2020), ҚР 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру туралы есеп, 

https://www.gov.kz/memleket/entities/edu/documents/details/22112?lang=kk 
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МТДО педагогтерінің сапалық құрамының айқын өңірлік сипаты бар. Санаты жоқ 

педагогтердің көпшілігі Түркістан (9 902 адам) мен Алматы облыстарында (5 445 адам), бұл 

мектепке дейінгі ұйымдардың көптігін және мектепке дейінгі балалардың МТДО-мен көп 

қамтылғандығын ескергендегі кадрлар тапшылығымен айқындалады. Жоғарғы және бірінші 

санатты педагогтердің сапалық құрамы бойынша жақсы көрсеткіш Алматы, Шымкент 

қалаларында, Қарағанды мен Павлодар облыстарында тіркелген (2.3.11-сурет). 

2.3.11-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардың жоғарғы және 
бірінші санатты педагогтері туралы мәлімет, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйым менеджерінің сауатты басқару жұмысы – сапалы білім беру 

қызметтерін ұсынудың кепілі. 2019 жылы республикадағы еліміздің мектепке дейінгі 

ұйымдарын 6 868 мектепке дейінгі ұйым меңгерушілері басқарды, оның ішінде ауылдық 

жерлерде – 3 094. Олардың жұмыс сапасын жақсарту үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ және «НЗМ» ДББҰ 

ПШО менеджемент саласындағы МТДО қызметкерлері үшін жаңартылған бағдарлама бойынша 

біліктілікті арттыру курстары өткізіледі.108 Менеджмент саласындағы біліктілікті арттыру 

курстарынан 2016-2019 жж. өткендер саны 1 827 адамды құрады. 2019 ж. менеджмент 

бағдарламасы бойынша еліміздің әр өңірінен мектепке дейінгі ұйымдардың 610 меңгерушісі 

оқыды (2.3.12-сурет).  

2.3.12-сурет. «Өрлеу» БАҰО қысқа мерзімді курстарында мектепке дейінгі ұйым 
басшыларының біліктілігін арттыру туралы мәлімет, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: «Өрлеу» БАҰО109

 
108 «Мектепке дейінгі, орта, қосымша білім беру, сондай-ақ арнаулы білім беру ұйымдарының педагогика кадрларының біліктілігін 
арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 
28 қаңтардағы № 92 бұйрығына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы, http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015182 
109 «Қазақстан Республикасы Білім беру жүйесінің статистикасы» Ұлттық жинағы 2012-2013». – Нұр-Сұлтан: АТО, 2020. 
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Мектепке дейінгі білім сапасы еліміздің педагогикалық қызметкерлерінің 

біліктілігін ұйымдасқан түрде арттыруға байланысты. БҒДМБ жүзеге асыру кезінде жыл 

сайын біліктілікті арттыру курстарында 7 600 МТДО педагогикалық қызметкерлері оқиды. 

Мектепке дейінгі білім беру педагогикалық қызметкерлерінің үштен бір бөлігін тәрбиешілер 

құрайды: 2019 ж. – 5 235 адам, 2018 ж. – 3 393 адам, 2017 ж. – 4 539 адам (2.3.13-сурет). 

Сонымен қатар, басқа мемлекеттер тәжірибесі бойынша, оның ішінде МТДО -ның үздік 

тәжірибесімен, мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларға сапалы күтім жасайтын тәрбиеші 

көмекшілерінің біліктілігін арттыру қажет.110  

2.3.13-сурет. «Өрлеу» БАҰО базасында мектепке дейінгі педагог қызметкерлердің 
біліктіліктерін арттыру туралы мәлімет, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Педагогтердің кәсіби шеберлігін мойындау мектепке дейінгі ұйымдардың 

педагогикалық әлеуетін дамыту және педагогикалық мамандықтың беделін 

арттыру үшін мықты ынталандыру болып табылады. Осындай механизмдердің біріне 

жыл сайын өтетін республикалық «Үздік педагог» сайысы жатады, оның қорытындысы бойынша 

«2019 жылдың үздік педагогі» төс белгісі, куәлік және 1 000 АЕК мөлшерінде ақшалай сыйлық 

(1 АЕК – 2 405 теңге) беріледі. 2019 жылы№4 «Айгөлек» балабақшасының тәрбиешісі Венера 

Асанова (Батыс Қазақстан, Ақсай), №4 «Еркежан» балабақшасының тәрбиешісі Нина Сахнова 

(Ақмола облысы) осындай марапаттың иегері атанды. 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

Басқару 

Директорларды тағайындаудың жаңа жүйесі бойынша басқару құзыреті –лауазымға 

үміткерлерді іріктеудің басты өлшемі. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 

мектептердің басқару корпусында мектеп басшыларының 94,8%-ында жоғарғы білімі, 4,6%  –

ында жоғарғы оқу орнынан кейінгі білім, 0,6%-ында техникалық және кәсіби білімі бар. 

Басшылық етушілердің жартысында 20 жылдан астам еңбек өтілі бар (50,3%). Мектеп 

директорларының 13,2%-ының тәжірибесі 16 жылдан 20 жылға дейін, мектеп директорларының 

10,5%-ы басшылық лауазымда 11-15 жыл отыр, 6 жылдан 10 жыл жұмыс істегендер – 8%. Әйел 

директорлар үлесі 57,7%-ды құрайды, ерлер – 42,3%. Мектеп басшыларының ішінде 44,1%-ы 

жоғарғы санатты, 1,8%-ы – педагог-шебер, 6,9%-ы – педагог-сарапшы, 0,5%-ы – педагог-

модератор. Аттестациялаудың жаңа жүйесі бойынша педагог-зерттеуші біліктілік деңгейі мектеп 

директорларының 17,3%-ында педагог-зерттеуші біліктілік деңгейі бар, педагог-шебер – 1,8%, 

педагог-сарапшы – 6,9%, педагог-модератор – 0,5%. Мектеп басшыларының 18,7%-ында 

біліктілік санаты жоқ. 2018 жылдан бастап мектеп директорларын тағайындаудың жаңа 

 
110 https://nannyacademy.ac.nz/ 
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Ережелері бойынша басшы лауазымына үміткерлер тек қана ҚР заңнамаларының теориясын 

біліп қана қоймай, сонымен қатар білім берудегі менеджменттің негізгі қағидаларын, білім беру 

ұйымдарын дамытудың практикалық көрінісін білуі тиіс.111 Мектеп директорларына үміткерлер 

қамқорлық кеңесімен келісіледі. 2016-2019 жж. кезеңінде «Өрлеу» БАҰО АҚ-ы және «НЗМ» ДББҰ 

ПШО-сы базасында басқарудың инновациялық нысандарын ескере отырып менеджмент 

саласындағы біліктілікті арттырудан, соның ішінде онлайн және дистанциялық курстан жалпы 

білім беретін ұйымдардың 11 932 басшысы өтті. 

Мектепті басқаруға қоғамды кеңінен тартуға бағыт алынды. Мектептің даму 

стратегиясын қамқоршылық кеңес айқындайтын,  қаржылық және кадрлық мәселелерді 

талқылайтын әкімшілік вертикаль құрылды, ал директор оны шешуді орындайды. Қамқоршылық 

кеңесінің жұмысын ұйымдастырудың Үлгілік ережелеріне және оларды ұйымдарда сайлау 

тәртібіне сәйкес,112 қамқоршылық кеңесінің құрамына жергілікті өкілетті, атқарушы және 

құқықтық органдардың өкілдері, жұмыс берушілерден және әлеуметтік әріптестен (бар 

болғанда) өкіл, ата-ана комитетімен ұсынылған әр сыныптан білім берудің осы ұйымында оқитын 

бір ата-ана немесе заңды өкілі кіреді. Мектептер жыл сайын қаржылық жылдың қорытындысы 

бойынша жұртшылықты қайырымдылық көмектің қаражатын пайдалану бойынша қызметтің 

нәтижелері туралы жеке интернет-ресурсында, сондай-ақ білім беру саласындағы жергілікті 

атқарушы органның тиісті саласындағы уәкілетті органның сайтына орналастыру жолымен 

хабардар етеді. 2019 ж. ҰБДҚ қамқоршылық кеңесінің саны 6 064 (87%) мектепте тіркелді, оның 

ішінде заңды мәртебесімен – 731 ұйым. 546 бастауыш және 365 негізгі ШЖМ ресурстық және 

жақын маңдағы мектептердің қамқоршылық кеңесінің қызметімен қамтылған. Қамқоршылық 

кеңесінің маңызды рөлі мектеп бюджетінің қалыптасуына, тиімді және ашық пайдаланылуына, 

мектептің дамуы үшін демеушілік көмекті тарту мен бөлуге бағытталған (2.3.14-сурет). Сонымен 

қатар білім саласындағы сапаны қамтамасыз ету жөніндегі аумақтық Департаментпен 

жүргізілген мониторинг қорытындысы мектеп дамуының стратегиясын қалыптастыруға 

қамқоршылық кеңесінің нашар тартылғандығын, оның қызметіндегі формализм мен жұмысының 

ашық еместігін көрсетіп отыр.  

2.3.14-сурет. Мектептегі қамқоршылық кеңесі жұмысының басым бағыттары 

 
 

 
 

 
111 Мемлекеттік орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының басшыларын конкурстық орналастыру 

және мемлекеттік мектепке дейінгі, орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және қосымша білім беру ұйымының 

басшысы лауазымына конкурстық тағайындау қағидалары. - жаңа редакцияда – ҚР Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 21 

мамырдағы № 213 бұйрығымен, 88 т. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1200007495 
112 Білім беру ұйымдарында қамқоршылық кеңестің жұмысын ұйымдастыру және оны сайлау тәртібінің үлгілік қағидалары - жаңа 

редакцияда - ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 2 сәуірдегі бұйрығымен. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/V1700015584 

 

мектепті дамыту басым бағыттары бойынша ұсыныс енгізу, мектеп бюджетін 
қалыптастыруға қатысу

қорғауы аз балаларға қайырымдылық көмекті бөлу, қолдаушы сипатты 
төлемді мектеп қызметкеріне бөлуге қатысу

мектеп қызметі, сонымен қатар білімберу қызметін сапалы ұсыну, 
қайырымдылық көмекті пайдалану туралы басшылар есебін тыңдау

білім беру ұйым басшылары лауазымына үміткер тізімімен келісу
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Кадрлық әлеует  

Жоғары білімі бар оқытушылар санының өсу қарқыны байқалады. 2016-2019 жж. 

кезеңінде еліміздегі педагогикалық қызметкерлер саны 27,9 мың адамға (319 167-ден 347 052 

адамға дейін) өсті. Оның ішінде жергілікті атқарушы органдарға бағынышты жалпы білім беретін 

күндізгі мектептерде 329 623 педагогикалық қызметкер (оның ішінде ауылдық жерде – 195 306 

адам), оның ішінде 296 003 мұғалім (ауылда – 174 210 адам) тәрбие жұмыстарын жүргізді. 

Барлық оқытушының 90,7% жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар. 2016 жылдан 

бастап жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар үлесі: қала және ауыл мұғалімінің 

арасындағы айырмашылық 1,4% төмендеді (2016 ж. – 3,5%, 2019 ж. – 2,1%) (2.3.15-сурет).  

2.3.15-сурет. Қала-ауыл бөлінісінде жоғары білімі бар мұғалімдердің үлесінің 
динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Өз кезегінде жалпы орта білімі бар мұғалімдердің үлесі 2016 жылдан бастап шамамен 2 есе өсті 

(2.3.1-кесте). Бірқатар өңірде педагогикалық құрамның жетіспеуіне байланысты дене 

шынықтыру, әскери бастапқы дайындық, көркемөнер жұмысы, музыка және өзін-өзі тану 

мұғалімдері көп жағдайда толық емес жоғары біліммен жұмысқа қабылданды. Мұндай фактілер 

көбінесе Түркістан (52 адам), Алматы (39), Қарағанды (27) облыстарында және Алматы 

қаласында (42) байқалады. 

2.3.1-кесте. Жергілікті атқарушы органдарға бағынатын мемлекеттік жалпы білім 
беретін күндізгі мектеп оқытушыларының білім деңгейінің өсу қарқыны 

 
 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мұғалімдерді қолдауды ынталандыру шаралары олардың сапалық құрамының 
жоғарылауына ықпал етті (аттестацияны қайта тапсыру мүмкіндігі, санатқа қосымша ақы 
төлеу, курстық қолдау, сынақ тестілері және т.б.). Мәселен, 4 жыл ішінде жоғары және бірінші 
санаттағы мұғалімдер саны 15,1%-ға артты. 2019 жылы аттестаттау нәтижелері бойынша 
мұғалімдердің 55,5% (164 274 адам) жоғары және бірінші біліктілік санаттарын алды/растады 
(жаңа жүйе бойынша), бұл 2016 жылғы нақты көрсеткіштен 4,7%-ға, 2019 жылғы жоспарланған 
көрсеткіштен 1,5%-ға жоғары. Айта кету керек, 2019 жылы 86 896 мұғалім (оның ішінде шебер-
мұғалім – 1 388, зерттеуші-мұғалім – 29 845, сарапшы-мұғалім – 32 273, модератор-мұғалім – 
23 390 адам) жаңа жүйе бойынша аттестациядан өтті, олар кәсіби шеберлігі үшін 30%-дан  
50%-ға дейін қосымша төлемді алды (2.3.2-кесте). 
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2016 2017 2018 2019

 
Барлық 

мұғалім, адам 

Білімі 

Жоғары және 
жоғары оқу 

орыннан кейінгі 
білім, адам 

% 
Техникалық 
және кәсіби 
білім, адам 

% 
Жалпы орта 

білім 
% 

2016 274 757 249 862 90,94 24 767 9,01 128 0,05 

2017 285 996 259 040 90,57 26 780 9,4 176 0,06 

2018 289 851 262 542 90,58 27 309 9,4 - - 

2019 296 003 268 397 90,67 27 352 9,2 254 0,08 
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2.3.2-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің 
сапалық құрамының динамикасы 

 
Барлығы, 

адам 

Біліктілік санаттары 

жоғары % бірінші % екінші % санаты жоқ % 

2016 274 757 56 195 20,5 83 250 30,3 71 573 26,0 63 739 23,2 

2017 285 996 63 403 22,2 84 651 29,6 71 935 25,2 66 007 23,0 

2018 289 851 71 421 24,6 86 529 29,9 71 928 24,8 59 973 20,7 

2019 296 003 75 994* 25,7 88 280** 29,8 69 541*** 23,5 62 188 21,0 
 

Дереккөз: ҰБДҚ 
* соның ішінде шебер-педагог – 1 388 адам, зерттеуші-педагог – 29 845 адам 
** соның ішінде сарапшы-педагог – 32 273 адам  
*** соның ішінде модератор-педагог – 23 390 адам 

Мұғалімдердің жоғары әрі төмен сапалық құрамының арасындағы айырмашылық 

17%-ды құрайды. 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда (жаңа сертификаттау жүйесі 

енгізілгеннен кейін) Алматы облысынан басқа барлық өңірде мұғалімдердің сапалық құрамының 

жоғарылауы байқалады (-1,1%). Өткен жылы республика бойынша 9 облыс орташа деңгейден 

жоғары нәтижеге қол жеткізсе, онда 2019 жылы олардың қатарына тағы 2 өңір: Атырау (+3%) 

және Қызылорда (+3,6%) облыстары қосылды. Павлодар облысы мұғалімдердің сапалы құрамы 

бойынша көшбасшылықты сақтап қалды. Маңғыстау облысы өз нәтижесін 2,3%-ға жақсартты, 

бірақ 17-орында қалды (2.3.16-сурет) (2.3.3-кесте).  

2.3.16-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектеп мұғалімдерінің жоғары және бірінші  
санат үлесі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2.3.3-кесте. Қала-ауыл бөлінісінде күндізгі мемлекеттік мектеп мұғалімдерінің санат 
бойынша үлесі, 2019 ж.  

 
Барлығы, адам 

Біліктілік санаттары, % 

жоғары бірінші екінші санаты жоқ 

қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл қала ауыл 

ҚР 121 793 174 210 33,6 20,1 24,8 33,3 20,9 25,3 20,7 21,2 

Ақмола 4 118 9 350 30,8 14,6 31 37,6 18 26 20,2 21,8 

Ақтөбе 7 685 7 437 29,4 17 25,8 33 20,6 26,5 24,1 23,5 

Алматы 6 725 30 239 30,8 18,7 26,4 31,8 20,7 25,5 22,2 24 

Атырау 4 050 5 860 26,7 24,7 27,2 32,7 21,6 23,1 24,6 19,4 

БҚО 4 456 7 554 19,3 17,3 32,7 38,3 27,4 24,9 20,6 19,5 

Жамбыл 7 651 15 113 30,9 22,9 24,9 33,3 22,1 23,9 22,1 19,9 

Қарағанды 10 603 6 715 34,4 22,3 26,3 34,1 20,7 23,2 18,7 20,4 

Қостанай 4 203 7 405 34,5 20,1 27,2 35,3 20,5 23,7 17,8 21 

Қызылорда 6 285 12 075 27,6 17 30,2 40,5 24,4 26,5 17,8 16 

65 59 59 58 58 57 57 56 56 54 54 54 53 53 53 52 50 46

65,1
60,5 59 58,2 60

57,1 57,5 56,1 57,7 55,5 57,6
54,3 55,1 56

51,7 52,6 52,2
48,1

2018 2019
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Маңғыстау 3 557 7 244 31,3 18 20,3 28,4 19,6 23,6 28,8 30,1 

Павлодар 5 171 6 130 48,2 26,5 21,6 34,6 14,3 20,4 15,9 18,5 

СҚО 2 496 7 208 35,3 22,1 26 35,1 19,7 21,4 19 21,4 

Түркістан 8 700 40 365 30,3 20,2 25,4 31,2 25 28 19,3 20,6 

ШҚО 8 388 11 515 36,9 24,9 23,1 30,7 20,6 24,1 19,3 20,2 

Нұр-Сұлтан қ. 8 330   37,6   22,4   18,1   21,9  

Алматы қ. 15 553   37,1   20   19,9   23  

Шымкент қ. 13 822   36,6   23,8   21,3   18,2  

Дереккөз: ҰБДҚ 

2016-2019 жж. 55 жастан асқан мұғалімдердің үлесі артты, 34 жасқа дейін 

төмендеді. 2016 жылдан бастап Қазақстандағы мұғалімдердің жас құрылымында, былтырғы 

жылмен салыстырғанда 55 жастан асқан мұғалімдердің үлесі, яғни зейнеткерлікке дейінгі және 

зейнеткерлік жастағы 1,5%-ға артты. Керісінше, 34 жасқа дейінгі мұғалімдердің үлесі 4 жылда 

1,9% төмендеді. 45 пен 54 жас аралығындағы жас тобы іс жүзінде өзгеріссіз қалды (2.3.4-кесте). 

Елімізде педагогикалық құрамның жетіспеушілігіне байланысты зейнет жасындағы мұғалімдер 

әлі күнге дейін мамандықта қалды. 2019 жылы жұмыс істейтін зейнеткерлердің саны 9 057 

адамды (3,1%) құрады. Олардың ең көп саны Шығыс Қазақстан (826 адам), Ақмола (600 адам), 

Алматы (1 226 адам), Қарағанды (976 адам) облыстарында, Нұр-Сұлтан (543 адам) және Алматы 

(1 436 адам) қалаларында шоғырланған. Осылайша, педагогикалық құрамының қартаюы 

байқалады. Бәсекеге қабілетсіз жалақы, еңбек жолының басында тәжірибелі мұғалімдердің 

жеткіліксіз қолдауы жас мамандарды тарту мен ұстап қалудағы негізгі кедергі болмақ.113 

Қазақстан Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңы жалақыны көтеруді, тәлімгерге 

қосымша ақы төлеуді, магистр дәрежесін және басқа да ынталандыру шараларын қарастыратын 

осы мәселелерді шешуге бағытталған. Жергілікті атқарушы органдардың міндеті – Заңды іс 

жүзінде жүзеге асыру үшін барлық мүмкіндікті қамтамасыз ету. 

2.3.4-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі 
мұғалімдердің жас құрамының динамикасы 
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2016 274 757 8,4 11,6 15 13,3 14 13,4 12,5 9 2,8 0,3 0,8 

2017 285 996 8,7 11,2 15 13,6 13,8 13,3 12,2 9,3 2,9 0,3 2,4 

2018 289 851 8 11 14,7 14,2 13,8 13,4 12,1 9,8 3 0,3 3,1 

2019 296 003 7,6 11,2 14,3 14,7 13,7 13,3 11,9 10,2 3,1 0,3 2,8 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Ұстаздық мамандық ер адамдарды әлі де қызықтырмайды. Ер мұғалімдердің үлесі 

бірнеше жыл ішінде республикадағы жалпы педагогикалық құрамның 19,7%-ынан аспады. 2019 

жылы барлық өңірдегі мұғалімдер арасында ерлердің үлесі бұрынғы деңгейде қалды. 2018 

жылғы көрсеткішке қатысты өсу тек екі облыста: Жамбыл (+3,6%) және Қарағанды (+5,8%) 

байқалды. Бұрынғыдай, мұғалім кәсібі Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Түркістан 

облыстарында байқалды. Бұрынғыдай, ерлер үшін мұғалім кәсібі жоғары еңбекақы төленетін 

еңбек нарығы бар Маңғыстау, Атырау облыстары мен Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларына 

қарағанда Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Түркістан облыстарында тартымды. Демек, 

отбасының материалдық әл-ауқаты үшін негізгі жауапкершілікті өз мойнына алатын ерлерге 

мұғалімдік мамандыққа сұраныстың жоқтығының негізгі себебі – жалақының төмендігі. Мұғалім 

мамандығының беделін арттыруға бағытталған «Мұғалім мәртебесі туралы» заң жағдайды 

өзгертуге көмектеседі. 4 жыл ішінде жалақының екі есе өсуі, тұрғын үй жәрдемақысы, 

 
113 АТО (2019). TALIS-2018 халықаралық сабақ беру мен оқыту зерттеуі: Қазақстанның алғашқы нәтижелері, Ұлттық есеп, бірінші том. 

Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ, «Учителя Казахстана: 

почему молодые люди выбирают эту профессию и что их мотивирует оставаться в ней?», Центр анализа и стратегии «Белес» (2019),  

18-19 б., 86 б. 
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мамандыққа «балама кіру жолы» мүмкіндігі, білім беру ұйымдарындағы барлық мерзім ішінде 

әскери қызметтен кету құқығы және басқа да шаралар ер мұғалімдерге ұтымды жағдай туғызады. 

2.3.17-сурет. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің 
гендерлік құрамы, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

2016 жылдан бастап мектептерге келген жас мамандардың саны 8,1%-ға өсті 

(2016 ж. 8 850 адам). Бұрынғыдай, ерлер үшін мұғалім кәсібі жоғары еңбекақы төленетін еңбек 

нарығы бар Маңғыстау, Атырау облыстары мен Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларына қарағанда 

Солтүстік Қазақстан, Қызылорда және Түркістан облыстарында тартымды. Жас мамандардың 

өңірдегі жалпы санының пайыздық үлесі жағынан Маңғыстау (5,8%), Павлодар (5,1%) 

облыстарында және Алматыда (4,8%) жас мамандардың айтарлықтай толықтырылуы байқалады. 

Жас кадрлардың көбірек ағымы бастауыш сыныптарда, дене тәрбиесі, ағылшын тілі, информатика 

пәндерінде байқалады (2.3.5-кесте). Жас мамандардың белсенді түрде жұмысқа келу легі, 

жоғарыда айтылғандай, 34 жасқа дейінгі мұғалімдердің үлесі жыл сайын төмендеп кетуімен 

байланысты емес (2.3.4-кесте). Демек, жас маманның кәсіби дамуын зерделеу қажет (тарту мен 

ұстау, сонымен қатар тәлімгерлік шаралары). Жоғарыда айтылғандай, Қазақстан 

Республикасының «Педагог мәртебесі туралы» Заңының 13-ші бабына сәйкес, жас оқытушыға 

ресми түрде бір оқу жылына тәжірибелі тәлімгерлер тағайындалады. Сондай-ақ, жас мамандарды 

мектептерге тарту үшін біліктілік санатын берудің арнайы тәртібі қарастырылған. Сонымен, 

жоғары оқу орындары мен колледждерді үздік дипломмен бітірушілерге ҰБТ өтпей «мұғалім-

модератор» біліктілік санаты тағайындалады және оларға лауазымдық жалақының 30% 

мөлшерінде қосымша төлем тағайындалады. «Болашақ» бағдарламасының түлектеріне біліктілік 

санатын беру рәсімінен өтпей-ақ, лауазымдық жалақының 40%-ы қосымша төлемімен «оқытушы-

зерттеуші» біліктілік санаты беріледі.114 Осылайша, мансаптық кезеңінің басында жас мұғалімдер 

жалақыларын айтарлықтай арттыра алады. 

2.3.5-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі мемлекеттік мектептерге келген жас 
мамандардың саны, 2019 ж. 

 

ЖОО түлектері Колледж түлектері 

Барлығы 
соның 
ішінде 
ауылда 

Барлығы 
соның 
ішінде 
ауылда 

Келген мамандардың барлығы, адам 6 927 3 580 2 707 1 486 

Қазақ тілінде оқитын мектептегі қазақ тілі мен 
әдебиеті 

223 131 61 49 

 
114 Педагогтерге біліктілік санаттарын беру (растау) қағидаларын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2020 жылғы 11 мамырдағы № 192 бұйрығы. 
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Орыс тілінде оқитын мектептегі қазақ тілі мен 
әдебиеті 

70 20 30 22 

Қазақ тілінде оқитын мектептегі орыс тілі мен 
әдебиеті 

243 166 38 15 

Орыс тілінде оқитын мектептегі орыс тілі мен 
әдебиеті 

20 5 20 10 

Математика 702 360 117 81 

Информатика 413 188 118 74 

Физика 294 155 19 13 

Химия 177 100 6 5 

Биология 371 205 4 1 

География 173 88 1 1 

Ағылшын тілі 1 431 658 607 324 

Неміс тілі 4 0   

Француз тілі 2 0   

Тарих 356 231 2 2 

Көркем еңбек 65 31 36 19 

Бейнелеу өнері, сызу 11 8 3 2 

Музыка әрі ән 6 3 3 1 

Дене тәрбиесі 799 446 395 235 

АӘД 106 66 8 5 

Экология 2 1   

Бастауыш сыныптар 480 214 721 319 

Өзге 979 504 528 311 

Дереккөз: ҰБДҚ  

2016 жылдан бастап мемлекеттік күндізгі мектептерде оқытушы құрамға деген 

қажеттілік 42%-ға өсті. 2019 жылы педагогикалық университетті 6 205 түлек бітірді, оның 

ішінде педагогика және бастауыш білім беру әдістемесі бойынша 230, дене шынықтыру 684, 

информатика 403, шетел тілі: екі шет тілі мамандары – 791 адам. Орта білім ұйымдарына жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білімі бар 6 927 жас маман (оның ішінде педагогикалық және 

басқа да жоғары оқу орындарын бітірушілер) тартылды. Алайда пән мұғалімдерінің тапшылығын 

азайту болмай тұр. Тек өткен жылдың өзінде маман тапшылығы 2 438 адамға артты. 

Мектептерде әлі де математика, биология, география, тарих мұғалімдері жетіспейді. Орыс, 

ағылшын тілдері, бастауыш сынып мұғалімдеріне үлкен қажеттілік бар. Мұғалімге деген 

қажеттіліктің 5,7%-ы білім беру мазмұнын жаңарту аясында басқа да пәндерде (соның ішінде 

элективті): «Өлкетану», «Ақпараттық және коммуникациялық технологиялар», «Бастапқы 

әскери және технологиялық дайындық», «Кәсіпкерлік және бизнес негіздері», «Графика және 

дизайн»  сияқты жаңа пәндерде туындап отыр (2.3.6-сурет). Өңірлер тұрғысынан алғанда, 

мұғалімдерге ең үлкен қажеттілік Алматы облысында байқалады, мұнда орыс тілі (239 адам), 

бастауыш мектеп (181 адам), ағылшын тілі (237 адам) мұғалімдерінің тапшылығы байқалады. 

Жалпы, бұл өңірде 1 328 мұғалімге жұмыс орны бар, бұл республикадағы педагогикалық 

кадрларға деген қажеттіліктің 17,2%-ын құрайды. Қарағанды (912 адам) және Атырау (762 

адам) облыстары да педагог мамандарға өте мұқтаж. Кадрлармен қамтамасыз етудің жағымды 

жағдайы Қостанай облысында байқалады: 59 бос жұмыс орны бар, оның ішінде 12 ағылшын 

тілінің мұғаліміне сұраныс бар (қосымша, 1-кесте). 

2.3.6-кесте. ЖАО-ға бағынысты күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі 
мұғалімдерге сұраныс динамикасы, адам 

Пәндер 2016 2017 2018 2019 

Барлығы 4 480 4 952 5 267 7 705 

Математика 599 523 640 800 

Информатика 217 151 198 328 

Физика 299 273 321 430 

Химия 259 271 315 393 

Биология 4 129 136 171 

География 142 158 133 177 

Қазақ тілі 142 120 107 147 

Орыс тілі 587 705 936 1 348 
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Ағылшын тілі 445 563 701 1 098 

Тарих 123 135 158 245 

Көркем еңбек 228 149 158 231 

Музыка және ән айту 270 273 277 403 

Дене тәрбиесі 154 126 96 137 

АӘД 65 57 79 125 

Өзін-өзі тану 123 82 85 106 

Бастауыш сыныптар 691 1 056 754 1 126 

Өзге 132 181 173 440 

Дереккөз: ҰБДҚ  

Зерттеулер мұғалімдерді кәсіпте қалдыру үшін қаржылық ынталандырудың 

маңыздылығын көрсетеді. Қазақстандық мұғалімдердің басым көпшілігі (96%) жалақыны 

көтеруді бірінші кезектегі міндет деп санайды.115 Мұғалімдердің жалақысын көтеру қажеттілігі 

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-да көрініс тапты, онда төрт жыл ішінде мұғалімдердің 

жалақысын екі есе арттырудың нақты жоспары бекітілген. Төменде еңбек өтілі, біліктілік 

санатына байланысты және «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңында 

қарастырылған жәрдемақыларды ескере отырып, жоғары білімі бар оқытушы жалақысының өсу 

мысалы келтірілген (2.3.4-қосымша). 

2.3.2-кірістірме. Еңбек өтілі мен біліктілік санатына байланысты мұғалімдердің 
жалақысын өсіру үлгісі 

Жоғары білімді жас мұғалімнің жалақысы, үздік дипломы бар /  

«модераторға» ҰБТ тапсырған 

 2020 2021 2022 2023 

өтілі Бір жылға 
дейін  

1 жыл 2 жыл 3 жыл 

лауазымдық жалақы 77 159 78 575 79 813 81 229 

түзету коэффициенті  96 449 117 862 139 674 162 458 

Үстемақыны қосқандағы жалақы 204 953 250 457 296 806 345 224 

оның ішінде:  

ауылдық жердегі жұмысы үшін  24 112 29 466 34 918 40 615 

еңбектің ерекше шарты үшін 12 056 14 733 17 459 20 307 

жаңартылған мазмұнмен оқытқаны үшін 36 168 44 198 52 378 60 922 

біліктілік санаты үшін 36 168 44 198 52 378 60 922 

16 жылдық еңбек өтілі және жоғары білімі бар мұғалімнің жалақысы 

 2019 2020 
қыркүйекке 

дейін 

2020 
қыркүйекке 

дейін 

2021 2022 2023 

өтілі 16 жыл 17 жыл 18 жыл 19 жыл 20 жыл 

санаты бірінші бірінші зерттеуші зерттеуші зерттеуші 

лауазымдық 

еңбекақысы 

89 016 89 016 89 016 92 732 92 732 94 148 

түзету 
коэффициенті 

 22 254 22 254 46 366 69 549 94 148 

Қосымша ақы мен үстемақы 

айрықша еңбек 
жағдайлары 
үшін  

8 902 11 127 11 127 13 910 16 228 18 830 

дәптер 
тексергені үшін 

4 424 4 424 8 849 8 849 8 849 8 849 

сынып 
жетекшілігі 
үшін 

5 309 5 309 10 618 10 618 10 618 10 618 

жаңартылған 
мазмұнмен 
оқытқаны үшін 

  33 381 41 730 48 684 56 489 

біліктілік 
санаты үшін 

   55 639 64 913 75 318 

 
115 Schleicher A. (2019), TALIS 2018: Insights and Interpretations 
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қорытынды 
жалақы 

107 651 132 130 175 245 269 844 311 573 358 400 

25 жылдық еңбек өтілі және жоғары білімі бар мұғалімнің жалақысы 

 2019 2020 
қыркүйекке 

дейін 

2020 
қыркүйекке 

дейін 

2021 2022 2023 

өтілі 25 жыл 26 жыл 27 жыл 28 жыл 29 жыл 

Санаты жоғары жоғары жоғары шебер шебер 

лауазымдық 
еңбекақысы 95 741 95 741 95 741 95 741 95 741 95 741 

түзету 
коэффициенті  23 935 23 935 47 870 71 806 95 741 

Қосымша ақы мен үстемақы 

айрықша еңбек 
жағдайлары үшін  9 574 11 968 11 968 14 361 16 755 19 148 

дәптер тексергені 
үшін 4 424 4 424 8 849 8 849 8 849 8 849 

сынып жетекшілігі 
үшін 5 309 5 309 10 618 10 618 10 618 10 618 

жаңартылған 
мазмұнмен 
оқытқаны үшін 

 17 697 17 697 17 697 17 697 17 697 

біліктілік санаты 
үшін 

  35 903 43 083 50 264 57 444 

қорытынды 
жалақы 

115 
048 

159 074 204 710 238 219 355 502 400 979 

Ескерту: санат үшін қосымша төлем (модератор – 30%; сарапшы – 35%, зерттеуші – 40%, шебер – 50%). 

Лауазымдық жалақының жыл сайынғы артуы өсіруші коэффициентті қолданумен байланысты (лауазымдық 

жалақыға 2020 жылдан 25%, 2021 – 50%, 2022 ж. – 75%, 2023 ж. – 100%). 

Дереккөз: Қаржы орталығы 

   

Мұғалімдер орта білім мазмұнын жаңарту үшін мақсатты түрде дайындықтан өтуде. 
4 жыл ішінде 317 271 адам «Өрлеу» БАҰО АҚ-ы және «НЗМ» ДББҰ ПШО негізінде оқыды. 2019 
жылы жаңартылған мазмұн бойынша біліктілігін арттырудан өткен орта білім беру ұйымдарының 
педагогикалық қызметкерлерінің үлесі 29%-ды құрады (2.3.7-кесте). Курстардың білім беру 
бағдарламаларын «НЗМ» ДББҰ жасады. Бағдарлама құрылымына 6: нормативтік-құқықтық, 
басқарушылық, психологиялық-педагогикалық, мазмұндық, технологиялық және ауыспалы 
модуль кіреді. Барлық модуль оқытудың белсенді әдістерін қолдануды қарастырады. 
Инновациялық форма (шеберлік-класс, тренинг, іскери ойын, шағын топтардағы жұмыс және 
т.б.) және оқыту әдістері (кейс технологиялары, жобалық әдістер, зерттеу және т.б.) 
тыңдаушылар үшін басымдық болып табылады. Мұғалімдерді даярлау бағдарламасының негізгі 
мақсаты – барлық пәндегі оқу жоспар ерекшелігін, оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды 
бағалау жүйесін, оқыту мен сабақты жоспарлауда әдіс-тәсілдерді игеру. Сонымен қатар, 2017-
2019 жж. орта білім беру ұйымдарының басшылары үшін басқару саласындағы біліктілікті 
арттыру курсының жаңартылған білім беру бағдарламаларына сәйкес 3 502 мектеп басшысы 
оқытылды (2.3.8-кесте). 

2.3.7-кесте. Орта білім мазмұнын жаңарту аясында мұғалімдердің  
біліктілігін арттыру 

Жылдар 

Барлық 
мұғалімдер 

оқудан өткені 
оның ішінде 

«НЗМ» ДББҰ ПШО «Өрлеу» БАҰО АҚ 

адам адам % адам адам 

Барлығы  317 271  119 144 198 127 

2016 274 757 74 149 27 30 135 44 014 

2017 285 996 78 318 27,4 25 325 52 993 

2018 289 851 78 872 27,2 34 541 44 331 

2019 296 003 85 932 29,0 29 143 56 789 

Дереккөз: «НЗМ» ДББҰ ПШО, «Өрлеу» БАҰО АҚ
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2.3.8-кесте. Орта білім мазмұнын жаңарту шеңберінде дайындалған мектеп 
тренерлерінің саны, адам 

 2017 2018 2019 

ҚР 1 535 249 1 718 

Ақмола 65 13 211 

Ақтөбе 79 12 122 

Алматы 190 32 137 

Атырау 59 10 19 

БҚО 133 19 67 

Жамбыл 64 10 127 

Қарағанды 107 17 135 

Қостанай 62 10 193 

Қызылорда 98 16 17 

Маңғыстау 49 8 26 

Павлодар 48 8 132 

СҚО 38 7 222 

Түркістан, соның ішінде Шымкент қ. 315* 55* 91 

ШҚО 117 18 202 

Нұр-Сұлтан қ. 33 3 6 

Алматы қ. 75 11 5 

Шымкент қ. - - 6 

Байқоңыр қ. 2 0 - 

Республикалық мектептер 1 0 - 

Дереккөз: «НЗМ» ДББҰ ПШО 

Техникалық және кәсіптік білім беру 

Кадрлық әлеует 

«Педагог мәртебесі туралы» Заң аясында ТжКБ педагогикалық құрамына қосымша 

қаржылық ынталандыру қарастырылған. ТжКБ мұғалімдері үшін жалақы 2020 жылы  

25%-ға, 4 жылда 2 есе артады. Сонымен қатар, жаңа жүйе бойынша біліктілік санаты үшін 

лауазымдық жалақының 30%-дан 50%-ға дейін үстемеақы қарастырылған (2.3.3-кірістірме). Заң 

аясында мұғалімнің мамандыққа тән емес функцияларға тартылуынан қорғау, сондай-ақ, 

мұғалімдердің балаларын балабақшалардағы орындармен бірінші кезекте қамтамасыз ету 

қарастырылған.116 

2.3.3-кірістірме. Жоғары білімі және толық жұмыс жүктемесі бар қалалық жердегі 
ТжКБ ұйымдарының педагогикалық қызметкерлерінің жалақысы өсуінің 

мысалдары  

5 жылдық жұмыс өтілі бар ТжКБ ұйымындағы директордың жалақысы 

 2019 2020 2021 2022 2023 

лауазымдық жалақы 104 412 130 515 156 618 187 677 214 488 

ерекше еңбек шарттары үшін  10 441 13 052 15 662 18 768 21 449 

басқарушылық шеберлік үшін (3-буын)    56 303 64 346 

қорытынды жалақы 114 854 143 567 172 280 262 747 300 283 

2019 жылға өсім  28 713 57 427 147 894 185 429 

16 жылдық жұмыс өтілі бар ТжКБ ұйымындағы директордың жалақысы 

 2019 2020 2021 2022 2023 

лауазымдық жалақы 116 446 145 558 174 669 203 781 239 617 

ерекше еңбек шарттары үшін  11 645 14 556 17 467 20 378 23 962 

басқарушылық шеберлік үшін (2-буын)    101 890 119 809 

қорытынды жалақы 128 091 160 114 192 136 326 050 383 388 

2019 жылға өсім  32 023 64 045 197 959 255 297 

 

 
116 https://bilimdinews.kz/?p=81510 
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16 жылдық жұмыс өтілі бар ТжКБ ұйымындағы директор  
орынбасарының жалақысы 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

лауазымдық жалақы 110 606 138 258 165 909 193 561 227 229 

ерекше еңбек шарттары үшін  11 061 13 826 16 591 19 356 22 723 

басқарушылық шеберлік үшін (2-буын)    96 780 113 615 

қорытынды жалақы 121 667 152 084 182 500 309 698 363 567 

2019 жылға өсім  30 417 60 833 188 031 241 900 

1 жылдық жұмыс өтілі бар ТжКБ ұйымындағы оқытушының жалақысы 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

лауазымдық жалақы 77 867 99 324 121 313 144 319 164 936 

ерекше еңбек шарттары үшін  7 787 9 932 12 131 14 432 16 494 

педагогикалық шеберлік үшін (модератор)    43 296 49 481 

қорытынды жалақы 85 653 109 257 133 444 202 047 230 910 

2019 жылға өсім  23 603 47 791 116 393 145 257 

1 жылдық жұмыс өтілі бар ТжКБ ұйымындағы оқытушының жалақысы 

 
 

2019 2020 2021 2022 2023 

лауазымдық жалақы 90 609 113 261 135 913 158 565 184 403 

ерекше еңбек шарттары үшін  9 061 11 326  13 591 15 857 18 440 

педагогикалық шеберлік үшін (зерттеуші)    63 426 73 761 

қорытынды жалақы 99 670 124 587 149 504 237 848 276 604 

2019 жылға өсім  24 917 49 835 138 178 176 935 

Ескерту: Басқарушылық және педагогикалық шеберлікке арналған қосымша ақы 2022 жылдан бастап 
көрсетілген; лауазымдық жалақының жыл сайынғы өсіруші коэффициентін (лауазымдық жалақыға 2020 жылдан 
25%, 2021 ж. - 50%, 2022 - 75%, 2023 - 100% ресми жалақы) қолданумен байланысты). 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

   

 

Жастар үшін қалаған жеріне барып жұмыс істеу мүмкіндігі бар. Мысалы, ауылға барып жұмыс 
жасауға болады. Баспана алуға мүмкіндік бар, мысалы, жатақхана. Яғни, жақсы дайындықтан 
өткен, жақсы материалдық-техникалық базасы бар түлектерімізге өздерін жүзеге асыра 
алатындығына кепілдік беріледі. Заңда жазылғанның бәрі бүгінде мұғалімдеріміздің бұрынғы 
даңқын қалпына келтіру үшін жұмыс істейді. 

Тамара Пышная, колледж оқытушысы 

Дереккөз: https://clck.ru/PJ93v (Хабар 24) 
 

ТжКБ саласында соңғы 4 жыл ішінде ИПҚ санының динамикасы салыстырмалы 
түрде тұрақты болып қала береді. 2019 жылы республиканың колледждеріндегі ИПҚ саны 
41 705 адамды құрады, бұл 2018 жылмен салыстырғанда 761-ге аз (2.3.18-сурет). ИПҚ санының 
азаю себептерінің бірі 2019 жылы колледждер желісінің қысқаруы. Сонымен қатар оқытушылар 
мен өндірістік оқыту шеберлерінің азаюы. ИПҚ негізгі үлесі (67%) республиканың мемлекеттік 
колледждерінде жұмыс істейді. Ауылдық жерлерде ИПҚ жалпы санының 14%-ы жұмыс істейді. 
Жалпы, 2019 жылы ТжКБ жүйесіне 2 634 жас маман келді, ал 8 130 ИПҚ кетті. 
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2.3.18-сурет. Колледж ИПҚ санының өсу қарқыны, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Кәсіби білім беру шеберлерінің жетіспеушілігі ТжКБ саласындағы өзекті мәселе 

болып қала бермек. ТжКБ студенттерін оқытудың сапасында өндірістік оқыту шеберлері 

жетекші рөл атқарады. Сонымен қатар олардың ИПҚ-ның жалпы санындағы үлесі төмен болып, 

13%-ды құрайды. Жалпы, өндірістік оқыту шеберлеріне деген қажеттілік 2019 ж. 237 адамды 

құрады. Өндірістік оқыту шеберлеріне деген сұраныс Алматыда байқалады. Шымкент пен 

Қызылорда облысында қажеттілік жоқ (2.3.19-сурет).  

2.3.19-сурет. Өндірістік оқыту шеберлеріне деген сұраныс, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

БҒДМБ жүзеге асырылған жылдар ішінде академиялық және ғылыми дәрежесі бар 
оқытушылар санының өсуіне байланысты ИПҚ сапасы жақсарды. 2016-2019 жылдар 
аралығында ғылыми атағы мен ғылыми дәрежесі бар ИПҚ көрсеткіштері айтарлықтай жақсарды. 
Доктор дәрежесі, PhD докторлары 4,5 есе, магистрлер 3,4 есе, кандидаттар 2 есе өсті (2.3.20-
сурет). Көрсеткіштердің өсуіне ықпал ететін факторлардың бірі – магистрлік және докторлық 
бағдарламаларға қолжетімділіктің кеңеюі. Сонымен қатар, ғылыми және ғылыми дәрежесі бар 
оқытушылар санының артуына қарамастан, олардың жалпы мұғалімдер санындағы үлесі төмен 
болып қалады және шамамен 14% құрайды.  

41 087 42 192 42 466 41 705

31 555
29 959 30 275 29 756

5 748 5 977 5 952 5 533

2016 2017 2018 2019

Барлығы Оқытушылар Шеберлер

56

31

26

20 20
18 17

11
9 8 7 6 5

1 1 1 0
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2.3.20-сурет. Ғылыми атағы және магистр дәрежесі бар ТжКБ жүйесіндегі  
оқытушылар динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Магистр дәрежесі бар оқытушылардың басым бөлігі осы жылдары Алматы және Нұр-Сұлтан, 
сондай-ақ Шығыс Қазақстан облысында шоғырланған (2.3.21-сурет). Басқа облыстармен 
салыстырғанда Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында ғылыми дәрежесі бар мұғалімдердің үлесі 
бойынша жоғары көрсеткіштерді көрсетеді. 

2.3.21-сурет. Ғылыми атағы және магистр дәрежесі бар ТжКБ жүйесінің 
оқытушылары, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласында жас мөлшеріне бөлінуі жас мамандардың азаюын және 55 жастан 

асқан және зейнеткерлік жасындағы ИПҚ жоғарылауын көрсетеді. 4 жылдағы 

динамикада 25 жасқа дейінгі ИПҚ үлесінің төмендеуі және зейнетке дейінгі және зейнеткерлік 

жастағы ИПҚ үлесінің өсуі байқалады (2.3.9-кесте). Бұл тенденция жастар үшін мамандықтың 

тартымсыздығына және ИПҚ жалақысының төмендігіне байланысты. Жалпы алғанда, ИПҚ негізгі 

үлесін 25-тен 54 жасқа дейінгі адамдар құрайды, бұл жағымды фактор болып табылады, өйткені 

бұл еңбекке қабілетті және өнімді жас болып саналады. 2019 жылы республиканың 

колледждерінде 25-тен 54 жасқа дейінгі 29 918, 25 жасқа дейін 3 240, 55-64 жас аралығында 

7 107 ИПҚ жұмыс істеді.  
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2.3.9-кесте. Колледждердегі ИПҚ-ның жас бойынша динамикасы, % 

Жылдар 25 жасқа дейін 
25-тен 54-ке 

дейін 
55-тен 64-ке 

дейін 
65 жастан 
жоғары 

Зейнетақы жасы 

2016-2017 8,4 72,8 15,8 3,02 8,5 

2017-2018 8,5 72,4 16,0 3,1 8,7 

2018-2019 8,1 72,2 16,5 3,2 9,0 

2019-2020 7,8 71,7 17,0 3,5 9,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылға дейін санатты жаңартуға ынталандырудың болмауына байланысты 

оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінің жартысынан көбі 2-ші санатты 

немесе ешқандай санаты жоқ. Колледждердің өндірістік оқыту шеберлері үшін «Педагог 

мәртебесі туралы» заң қабылданғанға дейін біліктілік санатын жоғарылату үшін қосымша төлем 

болған жоқ. Осыған байланысты ТжКБ ұйымдарының ИПҚ санаттарын жоғарылатуға төмен 

уәждеме алды. 2016 жылдан 2019 жылға дейін санаты жоқ өндірістік оқыту шеберлері мен 

оқытушы үлесі 4%-ға өсті. 2019 жылы республика колледждерінде жұмыс істеген 35 547 мұғалім  

мен қолөнершінің 13 035-тің санаты жоқ. 2018 жылмен салыстырғанда 2019 жылы жоғары 

санатты өндірістік оқыту шеберлері мен оқытушыларының үлесінің өсуі байқалады. Жалпы, 

2019 жылы оқытушылар мен магистрлердің 42%-ы жоғары және бірінші санатқа ие болды 

(2.3.22-сурет). 

2.3.22-сурет. ИПҚ-ның сапалық құрамының динамикасы, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Ең білікті кадрлар Павлодар, Қостанай және Қызылорда облыстарында шоғырланған. 

Осы үш өңірде жоғары және бірінші санатты мұғалімдер мен шеберлер, жоғары және бірінші 

санатты өндірістік оқыту шеберлерінің ең көп пайызы тіркелген. Ең жоғары және бірінші санаттағы 

ИПҚ ең аз саны республиканың оңтүстік бөлігінде (Түркістан облысы, Шымкент және Алматы) 

тіркелді. Санатсыз ИПҚ-ның ең үлкен үлесі Алматы мен Шымкентте, сондай-ақ Түркістан 

облысында байқалады (2.3.23-сурет). 
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2.3.23-сурет. Өңірлер бөлінісінде ИПҚ-ның сапалық құрамы, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Жыл сайын ИПҚ түрлі тақырып бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. 
Жаңа технологиялардың серпінді дамуы, заманауи өндірістегі талаптардың өзгеруі, сондай-ақ, 
ТжКБ саласында жаңа бастамалардың енгізілуі, ИПҚ-дан өзінің білімі мен дағдыларын үнемі 
жаңартып отыруды талап етеді. Жалпы алғанда, 2019 жылы 20 602 ИПҚ біліктілікті арттыру 
курстарынан өтті, бұл 2017 және 2018 жылдар көрсеткіштерінен едәуір жоғары (2.3.24-сурет). 

2.3.24-сурет. Біліктілікті арттыру курсынан өткен ИПҚ санының динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласындағы үздіксіз білім беру курстарының негізгі жеткізушілері «Talap» 

КЕАҚ және «Өрлеу» БАҰО АҚ болып табылады. 2019 жылы аталған ұйымдарда біліктілігін 

арттыру курстарынан өткен ИПҚ жалпы санының 58%-ы кәсіби даярлықтан өтті (2.3.25-сурет). 

Мұғалімдер 5 жылда бір рет біліктілігін арттырудан өтуі керек. Өндірістік оқыту шеберлері түрлі 

тақырып бойынша курстардан өтеді: модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде жасалған білім беру 

бағдарламалары, кредиттік-модульдік технологияны енгізу, қолданбалы бакалавр деңгейіне 

арналған білім беру бағдарламалары, ақпараттық технологияларды оқу үрдісіне енгізу, арнайы 

пәндерді (модульдерді) ағылшын тілінде оқыту. Сонымен қатар, кәсіпорында біліктілікті арттыру 

курстарын аяқтаған ИПҚ саны төмен болып қалуда. 2019 жылы тек 414 ИПҚ кәсіпорындарда 

тәжірибеден өтті. Сонымен бірге ЭЫДҰ сарапшыларына білімі мен жұмыс тәжірибесін сақтау 

және жаңарту мақсатында ИПҚ-ға орындарында тренингтер өтуге  мүмкіндік беруге және 

ынталандыруға кеңес береді. 
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 2.3.25-сурет. ИПҚ-ның біліктілігін арттыру, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Ең үздік дарынды мұғалімдер жыл сайын «Үздік оқытушы» байқауы аясында 
марапатталады. Үздік мұғалімдерді іріктеу конкурстық негізде өткізіледі, ол үш кезеңге: 
аудандық, облыстық және республикалық кезеңге бөлінеді. 2019 жылы мектепке дейінгі, орта 
техникалық және кәсіптік білім беретін 178 мұғалім соңғы кезеңге қатысты. 64 мұғалім «Үздік 
оқытушы» атағын жеңіп алды, оның ішінде 16-сы ТжКБ саласында жұмыс жасайды. Дәстүр 
бойынша жеңімпаздар «Үздік оқытушы 2018» төс белгісімен марапатталды және 2 500 000 теңге 
көлеміндегі ақшалай сыйақы алады. 

Басқару 

Колледж директорлары жаңа ТжКБ бастамаларын сәтті жүзеге асырудың көрінісі 

болып табылады. Соңғы бірнеше жыл ішінде ТжКБ саласында айтарлықтай өзгеріс болды: 

жаңа бастамалар енгізілуде, басқару корпусының өкілеттіктері кеңеюде. Мұндай жағдайда 

колледж директорлары арнайы қолдауға және кәсіби шеберліктерін жетілдіруге мұқтаж. 

БҒДМБ аясында ТжКБ ұйымдарының басшыларын менеджмент бойынша біліктілігін 

арттыру белгіленді. 2016 жылдан бастап жыл сайын ТжКБ оқу орындарының 300 басшысы 

«Talap» КЕАҚ арқылы біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. Көшбасшылар «Техникалық және 

кәсіптік білім беруді ұйымдастыруды тиімді басқару ISO 9001 халықаралық стандарты негізінде 

білім берудегі сапа менеджменті жүйесі» білім беру бағдарламасына сәйкес оқытылады. Курстар 

аясында тыңдаушылар білім беру ұйымын тиімді дамыту мақсатында оны басқарудың жаңа 

модельдерін игеру арқылы басқару құзыреттілігін жетілдірудің негізін үйренеді. 

2020 жылдан бастап ТжКБ көшбасшыларының әлеуетін дамытуға бағытталған 

«ТжКБ көшбасшылары корпусы» жобасы іске асырылады. Нұр-Сұлтан қаласында ТжКБ 

ұйымдарының басшыларының ТжКБ жүйесін дамытудың жаңа ойлары бар кадрлық қоры 

қалыптасады. Кадр қорына қатысушылар ТжКБ жүйесінің сапасын жаңа деңгейге көтеруге 

көмектеседі деп болжануда. 

Колледждердің 63%-ы корпоративтік басқару қағидаттарын қамқоршылық 

кеңестерін құру арқылы жүзеге асырды. 2019 жылы 801 колледждің 505-інде 

қамқоршылық кеңестер құрылды (380 мемлекеттік колледжде, оның ішінде 2 республикалық; 

125 жекеменшік). Қамқоршылық кеңестер әлеуметтік серіктестермен ынтымақтастық, WorldSkills 

Қазақстанды дайындау және ұйымдастыру, МТБ-ны жаңарту, өңірлік чемпионаттарды өткізуге 

көмек, әлеуметтік-мәдени, сауықтыру шаралары, студенттердің өмір сүру жағдайларын 

жақсарту сияқты мәселелерді қарастырады. ТжКБ ұйымдарының бюджетті орындау және 

жоспарларды орындау жөніндегі жұмысындағы ашықтық үшін менеджерлердің есептері тұрақты 

негізде тыңдалады. Қамқоршылық кеңестің құрамына оқу орындары әкімшілігінің мүшелері, 

мұғалімдер, жеке кәсіпкерлер, қоғамдық ұйымдардың өкілдері, ата-аналар, жергілікті атқарушы 

органдардың өкілдері кіреді. Сонымен бірге, шешім қабылдау процесінде қамқоршылық 

кеңестер қаншалықты қатысады деген сұрақ қосымша зерттеу мен талдауды қажет етеді. 

ТжКБ кадрларын даярлау сапасын арттыру үшін колледждерді сенімгерлік 

басқаруға көшіру тәжірибесі енгізілуде. Бұл механизм өзара тиімді мемлекеттік-

жекеменшік әріптестікке негізделген. Колледждердің ірі кәсіпорындарға өтуі жұмыс берушілерге 

кадрларды даярлауға қатысуға, колледждердің материалдық-техникалық базасын жаңартуға, 

сондай-ақ ИПҚ-ны дамытуға тікелей қатысуға мүмкіндік береді. Сонымен бірге, мемлекеттік 
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колледждерді сенімгерлік басқаруға беру Білім және ғылым министрлігінің келісімімен 

қарастырылған. Ескірген материалдық-техникалық базасы бар, қазіргі заманғы зертханалары 

мен шеберханалары жоқ, «Жас маман» жобасы аясында жабдықталатын колледждердің тізіміне 

кірмейтін колледждерді беру жоспарлануда. Сонымен қатар, колледждерді сенімгерлік 

басқаруға берудің негізгі шарты – бұл оқу бейінінің, студенттердің жалпы контингентінің және 

мемлекеттік білім беру тапсырысында көрсетілетін қызметтер көлемінің сақталуы. Кәсіпорындар 

Ұлттық экономика министрінің 2015 жылғы 16 қаңтардағы №17 «Мемлекеттік мүлікті сенімгерлік 

басқаруға беру ережесін және мемлекеттік мүлікті сенімгерлік басқаруға арналған үлгі шартты 

бекіту туралы» бұйрығы негізінде тендер арқылы таңдалады. Өткізу мерзімі құрылтайшы мен 

сенім білдірілген адам арасында жасалған келісім аясында белгіленеді. 

2019 жылы 4 колледж бизнеске сенімгерлік басқаруға берілді: Түркістан 

облысындағы 3 колледж, Нұр-Сұлтан қаласындағы 1 колледж. Түркістан облысында 

«Түркістан жоғары аграрлық колледжі» МКҚК «DalaFruit.KZ» ЖШС-не, «Түркістан өнеркәсіптік 

құрылыс колледжі» МКҚК, «DalaConstruction.KZ» ЖШС-не, «№16 колледжі» «Хамит» МКҚК РМК-

ға берілді. Бұл колледждердің студенттері өндірістік тәжірибеден өтеді. № 16 колледжді 25 адам 

бітірді, барлық түлек жұмысқа орналастырылды, 10 мұғалімнің біліктілігін арттыру 

жоспарлануда. Қазіргі уақытта Нұр-Сұлтан қаласында 1 колледж – «Гуманитарлық колледж» 

МКК жұмыс істейді. Колледж «Астана халықаралық университеті» ЖШС сенімгерлік басқаруға 

берілді. Жалпы, қазіргі уақытта 9 колледж (2 – Алматы облысында, 3 – Павлодар облысында,  

1 – Нұр-Сұлтан қаласында, 3 – Түркістан облысында) бизнеске сенімгерлік басқаруға берілді.  

Колледждердің сенімгерлік басқаруға берілуі олардың дамуына оң әсер етеді. 

Бірқатар колледждерде МТБ жақсарғанын, сонымен қатар жұмыспен қамту деңгейінің өсуін 

байқалуда. Мәселен, 2019 жылы «РҒӘО» АҚ-ның сенімгерлік басқаруына берілген Алматы 

экономикалық колледжіне МТБ жетілдіру мақсатында 2,5 млн теңге бөлінді, студенттік 

коворкинг орталығын құруға 500 мың теңге бөлінді. Сондай-ақ, оқыту жүргізілетін мамандықтар 

тізімі өзгерді, жаңа мамандықтарды: «Темекі өндірісі» және «Қонақ үй қызметін ұйымдастыру» 

сияқты жаңа мамандықтарды ашуға дайындық жұмыстары жүргізілуде. Колледждің оқу-

өндірістік базасын құру және осы мамандықтарға лицензия алу үшін «РҒӘО» АҚ 5,6 млн. теңге 

бөлуді жоспарлап отыр. «Агро-Даму» ЖШС-нің сенімгерлік басқаруына берілген Павлодар 

облысы Тереңкөл ауданының аграрлық-техникалық колледжінде студенттер саны 35 адамға 

артты. Жұмыспен қамтылған түлектердің үлесі 2018 жылғы 60%-дан 2019 жылы 65%-ға дейін 

өсті. Павлодар облысының Ертіс аграрлық-техникалық колледжінде колледждің оқытушылар 

құрамынан 8 адам тегін тағылымдамадан өтті, 6 мұғалімнің жалақысы 45 мың теңгеге өсті. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру  

Американдық зерттеулер мұғалім мен оқушы арасындағы жеке қарым-қатынастың 

ерекше маңыздылығын ашты. Университетте оқудың алғашқы жылында студенттер жаңа 

жағдайларға психологиялық және эмоционалды бейімделу кезеңінен өтеді. Бұл кезеңде 

студенттер әсіресе осал. Осыған байланысты мұғалімнің студенттерді құрметтеуі мен  достық 

қарым-қатынасы оқу үлгеріміне тікелей әсер етеді. Сонымен қатар, оқытушы студенттермен 

тікелей байланыста бола отырып, олардың мотивациясына, ЖОО-да жағымды оқу тәжірибесіне 

ықпал ете алады және ЖОО-ны бітіретін студенттердің ықтималдығын арттырады, бұл жалпы 

университеттің жұмысына оң әсер етеді. Мұғалім студенттермен өзара әрекеттесуге уақыт 

бөлген кезде, олардың өзіндік құндылығы мен өзіне деген сенімділік сезімі қалыптасады. Бұл – 

оқу мен болашақ мансапта жоғары нәтижеге жету үшін қажет қасиеттер. Сонымен, оқытушының 

оқу-тәрбие үрдісіндегі бейнесі мен рөлі студенттің тұлға ретінде қалыптасуы үшін және жоғары 

білімнің негізгі функциясын орындайтын елдің дамуына ықпал ете алатын маман ретінде 

қалыптасуы үшін ерекше маңызды.117

 
117 Kezar A. and Maxey D. (2014), Faculty Matter: So Why Doesn't Everyone Think So?  
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2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ жоғары білімді дамыту және шетелде 

қазақстандық жоғары білімнің имиджін ілгерілету бойынша ауқымды міндеттер 

қойылды. Бағдарламада қарастырылған қызметтің негізгі бағыттарына ғылыми, білім беру, 

университеттердің халықаралық қызметі, сонымен қатар ұйымдастырушылық, құрылымдық 

және әлеуметтік мәселелер кіреді. Профессорлық-оқытушылар құрамы (ПОҚ) осы барлық бағыт 

бойынша университеттерге жүктелген міндеттерді жүзеге асырудың негізі болып табылады. 

Төменде стратегиялық құжаттың мақсаттарына басшылық пен педагогикалық құрамның 

қатысуы арқылы талдау жасалады. 11 іс-шара 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ міндеттерін 

орындау үшін басшылық пен оқытушылар құрамын дамыту мәселелерін ашады.  

Профессорлық-оқытушылар құрамы 

Жоғары оқу орындарындағы ПОҚ-тың сандық құрамының оң тұрақтылығы. 2016 

жылдан бастап 2019 жылға дейін профессор-оқытушылар құрамы аздап өзгереді (2.3.26-сурет). 

38 мың адамға шаққандағы оқытушылар саны университеттердің педагогикалық құрамының 

тұрақтылығы мен оң динамикасын бағалауға мүмкіндік береді. Бір қызығы, профессор-

оқытушылар құрамының ең көп ағыны 478 адам PhD докторларына келеді (2.3.10-кесте), яғни 

жаңадан келген оқытушылар - жас кадрлар.  

 2.3.26-сурет. Жоғары оқу орындарындағы ПОҚ санының динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК  

Еліміздің жоғары оқу орындарындағы ғылыми дәрежесі барлар деңгейі 50% 

деңгейінде сақталып отыр. Ғылыми дәреже алған кадрлардың ең көп үлесі ғылым 

кандидаттары – 33% немесе 12 723 адам. Ғылым докторлары 8,5%-ды немесе 3 274 адамды 

құрайды, PhD докторлары – 6,8% немесе 2 635 адам. Біліктілік дәрежесінің ең аз үлесі бейінділігі 

бойынша PhD докторларына тиесілі – 0,6% немесе 235 адам. 2016 жылдан бастап 2019 жылға 

дейінгі төрт жыл ішіндегі магистранттардың педагогикалық құрамының үлесін салыстырмалы 

талдау кезінде ғылым докторлары мен ғылым кандидаттарының үлесі азайып келе жатқанын, 

ал бейінділігі бойынша PhD докторлары мен докторларының үлесі артып келе жатқанын атап 

өткен жөн (2.3.10-кесте). Мұның себебі жоғары білім жүйесіне Болон процесінің қағидаларын 

енгізу болып табылады.  

2.3.10-кесте. Ғылыми дәрежелер бөлінісінде ПОҚ саны туралы мәлімет 

 
Ғылым докторы Ғылым кандидаты 

Философия 
докторы (PhD) 

Бейін бойынша 
доктор 

адам % адам % адам % адам % 

2016 3 499 9,1% 14 023 36,7% 1 562 4,1% 175 0,5% 

2017 3 251 8,5% 13 276 35% 1 854 4,9% 208 0,5% 

2018 3 197 8,4% 12 896 34% 2 157 5,6% 222 0,6% 

2019 3 274 8,5% 12 723 33% 2 635 6,8% 235 0,6% 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Педагогикалық құрамдағы магистрлермен қатар PhD докторларының саны да өсуде. 

Жоғары оқу орындарында жұмыс істейтін PhD докторларының саны артып келеді, 2019 жылы 

өсу 1,2%-ды немесе 478 адамды құрады (2.3.11-кесте). PhD докторларының көпшілігі астана 

мен Алматыдағы жоғары оқу орындарында жұмыс істейді – 65,9% немесе 1 736 адам, бұл 

38 241 38 212 38 275 38 470

2016 2017 2018 2019
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жоғары оқу орындарының басым көпшілігін ескере отырып күтіледі (117 адамның 54-і). Бұл елдің 

ғылыми әлеуетін қамтамасыз ететін докторантураның деңгейі.  

2.3.11-кесте. Академиялық және ғылыми дәрежелері бөлінісінде ПОҚ  
санының динамикасы 

Жыл 
Магистр Философия докторы (PhD) Бейін бойынша доктор 

адам % адам % адам % 

2016 11 135 29,1% 1 562 4,1% 175 0,5% 

2017 12 098 31,7% 1 854 4,9% 208 0,5% 

2018 12 337 32,2% 2 157 5,6% 222 0,6% 

2019 12 995 33,8% 2 635 6,8% 235 0,6% 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Доцент (қауымдастырылған профессор) және профессор атағы ғылыми дәрежесі 

бар ПОҚ үшін кәсіби өсуіндегі маңызды қадам болып табылады. 2019 жылы 

үміткерлерді қабылдау 604 345 адамды құрады, бұл 2018 жылға қарағанда 61 887 адамға көп 

(542 458 адам). Алайда, педагогикалық құрам санының өсуі шамалы – 195 адам (2018 – 38 275, 

2019 – 38 470). Сонымен бірге «оқытушы – студент» арақатынасы да біршама өсті – 2018 жылы 

1:14, 2019 жылы 1:15. «Оқытушы – студент» қатынасының шамалы өзгеруі Болон процесінде 

қабылданған студенттердің өзіндік жұмыстарының үлкен көлемімен түсіндіріледі. 

Профессорлық-оқытушылар құрамының сапалық құрамы да өзгеріске ұшырады. 2016 жылдан 

бастап олардың санының біртіндеп азаюына қарамастан ғылым докторларының саны артты 

(2.3.12-кесте).  

2.3.12-кесте. Ғылыми дәрежелер бөлінісінде ПОҚ санының динамикасы 

Жыл 
Ғылым докторы  Ғылым кандидаты  

адам % адам % 

2016 3 499 9,1% 14 023  36,7% 

2017 3 251 8,5% 13 276 34,8% 

2018 3 197 8,4% 12 896 33,7% 

2019 3 274 8,5% 12 723 33% 

Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Басылым белсенділігінің оң өсуі университеттердің білім мен ғылымды 

интеграциялау туралы бастамаларын жақсы қабылдайтындығын көрсетеді. Зерттеу 

нәтижелерін халықаралық басылымдарда ағылшын тілінде жариялау тәжірибесі – қазақстандық 

оқытушылар үшін жаңа үрдіс. Бұл үрдісте қажетті көмек көрсету үшін институционалдық және 

ұлттық деңгейде бірқатар бастама қабылдануда. 2018 жылы 10 университеттен 1 500 ғалым 

ағылшын тілінде сабақ бере бастады. Қабылданған шаралардың оң нәтижесі қазақстандық 

ғалымдардың халықаралық журналдарда жарияланымдарының біртіндеп артуы болды. 2014 

жылы халықаралық журналдардағы жарияланымдардың жалпы санынан өсуі (2 784) 73,6%-ды 

құрады. Сондай-ақ, жарияланымдар санының артуы қазақстандық ғалымдардың дәйексөздерінде 

көрініс тапты, мұны Web of Science Core Collection мәліметтері растайды (2.3.27-сурет). 
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2.3.27-сурет. Қазақстандық ғалымдардың Web of Science Core Collection 
басылымындағы дәйексөздерінің саны, адам 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламалары жоғары білім мен ұлттық 

экономиканың дамуына сәйкес үнемі жаңартылып отырады. Оқытушылар әлемдік 

трендтердің дамуы жағдайында жоғары білім беру жүйесіндегі өзгерістердің талаптарына жауап 

беретін білім берудің барлық деңгейіндегі білім беру бағдарламаларын жаңарту бойынша жүйелі 

жұмыс жүргізуде. Сонымен, білім беру бағдарламалары бойынша жұмыстың алғашқы 

кезеңдерінің бірін мұғалімдер Қазақстанның 2010 жылы Болон жүйесіне қосылуынан кейін 

жүзеге асырды. Индустриялық-инновациялық дамудың 2015-2019 жж. арналған мемлекеттік 

бағдарламасы аясында (ИИДМБ) 11 базалық университеттің қызметкерлері бакалаврлар мен 

магистранттарға арналған білім беру бағдарламаларын жасады. Сонымен қатар, ИИДМБ білім 

беру бағдарламалары шетелдік серіктес университеттермен бірлесіп ағылшын тілінде жасалады, 

бұл оқытушылар мен студенттердің тілдік дағдыларын дамытуға ықпал етеді. Оқу 

бағдарламаларын аяқтағаннан кейін оқытылған мамандар ИИДМБ кәсіпорындарының 

жұмысшыларының қатарына қосылады, олар республикалық және өңірлік индустрияландыру 

картасына енеді. Әлеуметтік зерттеу нәтижелері бойынша ИИДМБ бағдарламаларын 

бітірушілердің 81%-ы мамандандырылған бағдарлама бойынша оқуды аяқтағаннан кейін 

олардың білім деңгейінің жоғарылағанын атап өтті, ал жұмыс берушілердің 42,5%-ы ИИДМБ 

түлектерінің теориялық және практикалық біліміне қанағаттанған, бұл үшін университет 

оқытушыларының тікелей үлесін атап өту қажет.118  

Университеттерге жүктелген міндеттерді орындау университеттердің педагогикалық 

құрамының кәсіби білімі мен дағдыларын үнемі дамытуды талап етеді. Оқытушылар 

шет тілін, атап айтқанда ағылшын тілін, университеттің халықаралық қызметіне одан әрі қатысу 

үшін, шетелдік мамандармен зерттеу жүргізу, ағылшын тілінде пәндер жүргізу, сонымен қатар 

шетелдік ғылыми басылымдарда жариялау деңгейлерін жоғарылатады. Эразмус + 1 жобасы 

аясында 109 мұғалім педагогикалық практикадан өтіп, ағылшын тілінің деңгейін жоғарылатты. 

2008 жылдан бастап «Болашақ» халықаралық стипендиясы аясында оқытушы мен ғылыми 

қызметкерлерге арнайы квота бөлінді. Сонымен, 2008 жылдан бастап 2019 жылға дейінгі 

кезеңде квота бойынша елдің 1 216 мұғалімі мүмкіндік алды, олардың көпшілігі әлемнің үздік 

университеттерінде тағылымдамадан өтті (2.3.28-сурет).  

 
118 Ақпараттық-талдау орталағы (2017), ИИДМБ шеңберінде өңірлерде жұмыс берушілердің қанағаттанушылығы жөнінде түлектердің 

жұмысқа дайындық деңгейін анықтау бойынша әлеуметтік зерттеу нәтижелері 
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2.3.28-сурет. «Болашақ» бағдарламасы бойынша оқудан өткен оқытушылар саны  

2008-2019 жж., адам 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Педагогикалық құрамды халықаралық кеңістікке біріктіру арқылы университеттердің 

ғылыми әлеуетін нығайту әлемнің барлық елінде өзекті болып табылады (2.3.2-

қосымша). Әлемдік рейтингтердегі университеттердің жағдайын жақсарту және әлемнің 

жетекші университеттерімен ынтымақтастық орнату туралы ғылыми қызметтің академиялық 

жағынан артықшылығы бар. Ғылыми қызмет арқылы университеттердің шетелдік 

университеттермен және ғылыми орталықтармен сапалы серіктестік орнатуға мүмкіндігі көп. 

Осыған байланысты университеттер көбінесе өздерінің ғылыми әлеуетін күшейтуге тырысады. 

Мұндай бастамалар ұзақ мерзімді перспективада үлкен ықпал ететін ғалымдардың ішкі 

мүмкіндігін дамытуға және нығайтуға бағытталған. Зерттеу арқылы шетелдік серіктестермен 

өзара әрекеттесу тәжірибесін жинақтаған ғалымдар ұлттық деңгейде маңызды топты 

қалыптастырады және өз елінің халықаралық академиялық кеңістікте танылуына ықпал етеді.  

2.3.4-кірістірме. ПОҚ-тың ғылыми әлеуетін нығайтудағы Латын Америкасының 
тәжірибесі 

Латын Америкасында педагогикалық құрамның ғылыми әлеуетін нығайту үшін екі бастама ұсынылды.  

o Латын Америкасы зерттеушілерінің ғылыми желісіне мүшелік  

АҚШ-тағы ғылыми салада жұмыс істейтін Латын Америкасы азаматтары Латын Америкасы 

зерттеушілерінің беделді ғылыми желісіне мүше бола алады. Бұл оларға ғылыми жобаларды 

жүзеге асыруға қатысу құқығын береді. Бұл қадам Латын Америкасы ғалымдарының аймақта және 

одан тыс жерлерде ынтымақтастығын қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, шетелде жұмыс істейтін 

азаматтар қашықтан өз елінің дамуына ғылыми үлес қосуға мүмкіндігі бар және кейіннен өз 

Отанына оралу мүмкіндігін қарастыра алады.  

o PhD докторларын шетелге постдокторлық зерттеулерге жіберу 

Постдокторантурада оқу үшін PhD докторларын Еуропа немесе АҚШ-қа жібереді. Ол үшін 

докторантураны жақында бітірген үміткерлердің тізімі және кандидаттар жіберілетін әлеуетті 

жоғары оқу орындарының тізімі анықталады. Бұл қадам жас ғалымдардың ғылыми әлеуетін 

нығайтуға мүмкіндік береді, бұл кандидаттарды Отанына қайтарып, ғылымның дамуына ықпал 

етеді.  

Дереккөз: Cantwell B. and Maldonado-Maldonado A. (2009), Four Stories: Confronting Contemporary Ideas About 
Globalization and Internationalization in Higher Education 

   

Оқытушылардың педагогикалық дағдыларын дамыту үшін «Өрлеу» БАҰО» АҚ-сы 

жыл сайын ЖОО-ның оқытушыларына тренингтер өткізеді. Оқыту мемлекет пен білімдегі 

негізгі өзгерістерге сәйкес жүзеге асырылады. Сонымен, жалпы білім беретін мектептерде 

жаңартылған білім беру мазмұнын енгізу бағдарламасына байланысты университеттің 714 мұғалімі 

«Өрлеу» БАҰО» АҚ базасында (2.3.29-сурет), ал 431 мұғалім – «НЗМ» ДББҰ негізінде оқытылды. 

Орта мектеп мұғалімдерінің жаңа буынының білім беру бағдарламаларында жаңартылған 
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мазмұнға сәйкес оқыту әдістемесі мен технологиясы енеді деп жоспарлануда. Қазақ тілінің латын 

графикасына көшуіне байланысты университет оқытушылары кәсіби құзыреттерін жетілдіре 

бастады. 2019 жылы «Өрлеу» БАҰО» АҚ әліпбиді латын графикасына көшіру аясында еліміздің 

барлық өңірінен келген 433 ЖОО-ның оқытушысына тренинг өткізді (2.3.29-сурет). Алайда, орта 

білім берудегі барлық өзгеріс жоғары білім беруде пропорционал түрде көрінбейді. Мысалы, орта 

білім беру жүйесінде инклюзивті білім беру, цифрлық оқыту, жеңіл дағды және басқаға көп көңіл 

бөлінеді, бірақ университет оқытушылары аз білімге ие және жоғары білім деңгейінде тиісті маман 

даярлауға дайын. Университет оқытушыларының білімі мен дағдыларының жетіспеуі осындай 

ұлттық бастамаларды іске асыруға кері әсерін тигізеді. Сонымен қатар, университет оқытушылары 

студенттерге заманауи ақпараттар беру үшін пәндер мен оқытылатын ғылым мазмұны бойынша 

білімдерін жетілдіруі керек.  

2.3.29-сурет. «Өрлеу» БАҰО АҚ арқылы біліктілікті арттырудан өткен оқытушылар 
құрамы туралы ақпарат, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: «Өрлеу» БАҰО АҚ 

Жоғары оқу орындарының оқытушыларына қоятын талаптарымыз бен күтетін 

үмітіміз олардың жалақысына сай болуы керек. Университет оқытушылары 

университеттің академиялық, ғылыми және ұйымдастырушылық салаларында көп жұмыс 

жасайды. Алайда, жалақылары көбінесе елдің басқа білім мекемелеріндегі мұғалімдердің 

жалақысынан төмен болады. Жәрдемақы түгелдей оқытушыға дейін жетпей жатады. Жоғары 

оқу орнына студенттер жинаудың бір себебі – профессорлық-оқытушы құрамның мықты болуы. 

Университеттің басты артықшылықтарының бірі оқытушының жұмысын тартымды қаржылық 

ынталандыру. Сондықтан оқу орнындағы оқытушыларды көтермелеу үшін оларға жақсы жалақы 

төлеу керек. Мемлекеттік университеттерде оқытушыға төленетін төлемнің бастапқы деңгейі  

60-70 мың теңгені құрайды,119 бұл оқытушыға қойылатын талаптарға сәйкес келмейді және ірі 

қалаларда өмір сүру құны мұндай жалақымен мүлдем үйлеспейді.  

Әкімшілік-басқару персоналы  

2018 жылы Жоғары оқу орындарының академиялық және басқару дербестігін 

кеңейту туралы Заңының қабылдануы ЖОО қызметкерлеріне университеттердің 

жұмыс істеуінің жаңа жағдайына бейімделу қажеттілігіне әсер етті. Университеттердің 

ұйымдастырушылық, басқарушылық және академиялық құрылымында, сондай-ақ қоғаммен 

байланыс әдістерінде өзгерістер болды. Қазақстандық жоғары оқу орындарының халықаралық 

білім беру кеңістігіне кіруі және тиімді стратегиялық менеджменті үшін Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі шетелдік менеджерлерді жоғары оқу орындарына жұмысқа тартуға 

көмек көрсетеді. 2016-2019 жылдар аралығында университеттерде шетелдік 106 топ-менеджер 

жұмыс істеді (2.3.30-сурет).  

 
119 InformБюро (2019). Министр образования поручил ректорам увеличить зарплату преподавателям до 10 января 
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2.3.30-сурет. ЖОО-ға тартылған шетелдік топ-менеджерлер туралы ақпарат, адам 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ 

Жоғары оқу орындарының ұйымдық құрылымында үлкен өзгерістер болып жатыр. 

Бұл әсіресе университеттердің әкімшілік-басқарушылық құрамына әсер етті. Ректорларды 

тағайындаудың ескі жүйесі тоқтатылды. Енді ұлттық және мемлекеттік университеттердің 

ректорлары конкурстық негізде тағайындалады. Алдын ала кандидаттар университетті дамыту 

бағдарламасының жобасын жасап, оны университеттің алқалық басқару органы мен 

республикалық комиссияның қарауына ұсынады. Университет ректорларын тағайындаудың бұл 

үрдісі ректор лауазымына үміткерлер арасындағы бәсекелестік пен үрдістің ашықтығын 

қамтамасыз етеді, сонымен бірге қоғаммен сенім қатынастарын орнатуға ықпал етеді.  

Жоғары білім берудегі инновацияларды тереңірек түсіну үшін университеттердің 

әкімшілік корпусы дербестік жағдайда жұмыс істеу дағдылары мен білімдерін 

арттырады. Университет менеджерлері жергілікті басқару шешімдерін жедел және уақытылы 

қабылдай білуі керек. Осылайша, Назарбаев Университеті, Қазақстан Республикасы 

Президентінің жанындағы Мемлекеттік басқару академиясы және М. Нәрікбаев атындағы Қазақ 

гуманитарлық заң университеті проректорлары мен білім беру бағдарламаларын жасаушыларға 

арналған оқу семинарларын өткізді. 

Жоғары оқу орындары ректорлар мен тұрғындар арасында есеп беру кездесулерін 

өткізу тәжірибесін жалғастыруда. Халықпен қарым-қатынас жасаудың бұл әдісі 

университеттер үшін әдеттен тыс практика болып табылады. Кездесулерге қоғам өкілдері, ата-

аналар, БАҚ, студенттер де қатысады. Қатысушылар оқу ақысы, тұрғын үй мен оқытуды 

ұйымдастыру және басқа да маңызды мәселелерді көтереді. Бұл көпшілік іс-шаралар 

университеттерге егжей-тегжейлі институционалдық талдау жүргізуге және қоғаммен деректер 

алмасуға ынталандырады. Сонымен қатар, бұл білім беру қызметтерінің негізгі тұтынушылары - 

студенттерге сапалы, ашықтықты және есеп беруді қамтамасыз ететін қосымша құрал болып 

табылады. 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-ны жүзеге асыру жылдарында ұлттық 

университеттердің ректорлары халық алдында 12-ден астам есептік кездесу өткізді.  

11
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• «Педагог мәртебесі туралы» Заң қабылданды. Жеке Заңның қабылдануымен Қазақстан 
мұғалімдері жаңа құқықтар мен мүмкіндіктерге ие болады. Сонымен қатар мұғалімдердің 
өзіне, олардың кәсіби құзыреттілігі, педагогикалық шеберліктеріне қойылатын талаптар 
да артады. 

• Мектепке дейінгі білім беру сапасын жақсартудың мемлекеттік тетіктері елдің 
оқытушылар құрамының сапалы құрамының бірқатар көрсеткішін жақсартты. Мектепке 
дейінгі ұйымдарда «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары, 
техникалық және кәсіптік білімі бар МДТО оқытушыларының (менеджерлер, әдіскерлер, 
тәрбиешілер) 72,9% жұмыс істейді. Көрсеткішті жоғарылату бағыты дұрыс таңдалды, оны 
өңірлердің ерекшеліктерін ескере отырып жалғастыру қажет. 

• МДТО-да біліктілік санаты жоқ оқытушылардың үлесі жоғары. Осыған байланысты 
мектепке дейінгі ұйымдардың қызметкерлерін кеңейтілген және кең көлемде кәсіби 
дамыту және қайта даярлау, оның ішінде онлайн режимінде оқыту, сондай-ақ 
мұғалімдерді жаңа форматтағы аттестациядан өтуге ынталандыру жұмыстарын күшейту 
қажет. Сондай-ақ, балаларды мектепке дейінгі ұйымда жақсы күтіп ұстау үшін олардың 
көмекшілерін (күтушілерді) тәрбиешілермен қатар біліктілікті арттыру курстарында 
оқыту қажет. 

• Мұғалімдерді қолдау шараларын олардың сапалық құрамының жоғарылауына ықпал етті 
(аттестацияны қайта тапсыру мүмкіндігі, санат үшін қосымша төлемдер, курсты қолдау 
және т.б.). Мұғалімдердің 55% жоғары және бірінші біліктілік санаттарына ие, бұл 2016 
жылмен салыстырғанда 7,8% жоғары. 

• 2016 жылдан бастап күндізгі жалпы білім беретін мектептерде педагогикалық құрамға 
деген қажеттілік 42%-ға артып, 7 705 адамды құрады. Қоғамдағы мұғалімдердің 
мәртебесін көтеруге, мұғалімдік мамандыққа ынталы кандидаттарды тартуға 
бағытталған «Педагог мәртебесі туралы» Заңның орындалуын қамтамасыз ету қажет.  

• Мектептердегі қамқоршылық кеңесі, қоғам, ата-ана және жергілікті атқарушы органмен 
өзара іс-қимыл нысаны ретінде қоғам үшін жұмыстың жаңа нысаны болып табылады 
және әрі қарай тәжірибені қажет етеді. Қамқоршылық кеңестердің қызметіндегі ашықтық 
мәселесі өзекті болып қала береді. 

• ТжКБ саласында кәсіптік білім беру шеберлерінің жетіспеушілігі мәселесі өзекті болып 
қала береді. Өндірістік оқыту шеберлерін өндірістен, соның ішінде қаржылық қосымша 
ынталандыруды тарту арқылы тарту қажет.  

• Кәсіпорында біліктілікті арттыру курстарын аяқтаған ИПҚ көрсеткіші төмен болып 
қалуда. Сонымен қатар, біліктілікті арттыру курстары мүмкіндігінше практикалық болуы 
керек және жұмыс істеп тұрған кәсіпорын, кафе, қонақ үй және т.б. негізінде өтуі керек. 
Кәсіпорын қызметкерлері сияқты колледж ИПҚ-ларында әртүрлі жұмыс түрлеріне рұқсат  
куәліктері болуы керек. Кәсіпорында 2019 жылы тек 414 ИПҚ тәжірибеден өтті. ИПҚ-
ларды кәсіпорын негізіндегі тағылымдамадан өтуге ынталандыру керек. 

• Қазақстандық жоғары оқу орындарының кадрлық әлеуетін дамыту жөніндегі қазіргі 
институционалдық бастамалар олардың халықаралық академиялық кеңістікке сәтті кіруі 
үшін жеткіліксіз. Университеттер профессор-оқытушылар құрамының ағылшын тілін білу 
деңгейін және профессор-оқытушылық құрамның халықаралық серіктестермен 
басылымдарда жариялану белсенділігін арттыру қажет.  

• ПОҚ-ты, соның ішінде жас мамандарды ынталандыру және жұмыста ұстап қалу үшін 

материалдық қамтамасыз ету негізгі рөл атқарады. Жоғары білім сапасын жақсарту үшін 

университет оқытушылар құрамына лайықты жалақы тағайындауға басымдылық беруі 

керек.  
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2.4. Оқыту жағдайы мен ортасы  

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Қазіргі заманғы мектепке дейінгі тәрбие екі көзқарасты біріктіруі керек: болашаққа 

дайындық тұжырымдамасы (well-becoming) және бақытты балалық шақ теориясы 

(well-being). Бірінші парадигма баланың тұлғалық дамуына, танымдық, әлеуметтік, физикалық 

дағдыларын қалыптастыруға, баланы одан әрі сәтті білім беру траекториясына дайындауға, яғни 

болашақта баланың жағдайын жақсартуға бағытталған. Екінші парадигма баланың қазіргі 

кездегі әл-ауқатына: мектепке дейінгі ұйымда баланы тәрбиелеу мен оқытудың толыққанды, 

қауіпсіз жағдайлары, «мектепке дейінгі кезеңнің мағынасына қарай», өмірлік тәжірибеге назар 

аударады.120 Зерттеушілер әл-ауқаттың әртүрлі бағытын атап көрсетеді. Жалпы алғанда, әл-

ауқаттың төрт негізгі саласын бөліп көрсетуге болады: физикалық әл-ауқат (баланың 

денсаулығы, аурудың алдын-алу, тамақтану, физикалық белсенділік, қауіпсіздік); 

психологиялық әл-ауқат (баланың эмоциялық жағдайы және психикалық денсаулығы); 

әлеуметтік әл-ауқат (баланың басқа адамдармен қарым-қатынасы); танымдық және білімдік әл-

ауқат (оқу, жазу, санау дағдылары, баланың білім алу қабілеті және т.б.).121 Қазіргі уақытта, 

балаларды МДТО-мен қамтудың қарқынды өсуіне байланысты сұраныс «мектепке дейінгі 

ұйымдағы орынға» ғана емес, сонымен бірге, бірінші кезекте, ондағы көрсетілетін білім беру 

және оқыту қызметтерінің сапасына, балаларды күту және дамыту үшін қолайлы орта мен 

оңтайлы жағдайларды жасауға қатысты болып отыр. 

2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асырылған жылдарда типтік және бейімделген 
ғимараттарда орналасқан мектепке дейінгі ұйымдардың саны екі есеге өсті. 2019 
жылы типтік мектепке дейінгі ұйымдардың МДТО ұйымдарының жалпы санындағы үлесі 2016 
жылмен салыстырғанда 19,4%-ға өсті және 60,5% (6 406 бірлік) құрады. Типтік ғимараттарда 
жұмыс істейтін мектепке дейінгі ұйымдардың желісі көбінесе бюджет қаражатына жаңа 
балабақша салу есебінен артып келеді. Алайда, төрт жыл ішінде бейімделген ғимараттарда 
жұмыс жасайтын мектепке дейінгі ұйымдардың саны артты. Осылайша, төрт жыл ішінде 
олардың саны 14,3%-ға өсті (2016 ж. – 25,14%, 2019 ж. – 39,5%) (2.4.1-сурет). Өткен 
жылдардағыдай қала мен ауыл арасындағы алшақтық сақталуда: қалалық және ауылдық 
жерлердегі бейімделген мектепке дейінгі ұйымдардың қатынасы 1:1,5 құрайды (сәйкесінше 
1 684 және 2 493).  

2.4.1-сурет. Типтік және бейімделген ғимараттардағы мектепке дейінгі ұйымдар 
желісінің динамикасы, бірлік 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2018 жылдағыдай бейімделген мектепке дейінгі ұйымдардың жоғары үлесі еліміздің 
оңтүстік өңірлерінде сақталуда. Мектепке дейінгі ұйымдардың жартысынан көбі әлі де 

 
120 От универсальной доступности к современному качеству: дошкольное образование в России / Под редакцией И.В. Абанкиной, К.Н. 

Поливановой, И.Д. Фрумина. – М.: Высшая школа экономики, 2019. 
121 Indices of Child Well-Being and Developmental Contexts / Moore K.A., Murphey D., Bandy T., Lawner E. // Handbook of Child Well-Being / 

Ben-Arieh A., Casas F., Frønes I., Korbin J.E. (eds). Dordrecht; Heidelberg; N.Y.; L.: Springer, 2014. P. 2807–2822. 
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бейімделген ғимараттарда жұмыс істеп жатыр. Мысалы: Шымкент қ. (62,5%), Қызылорда (55,6%) 
және Түркістан (51%) облыстарында (2.4.2-сурет). 2018 жылмен салыстырғанда мектепке дейінгі 
ұйымдардың ең көп өсуі (2 еседен астам) Қостанай облысында байқалады (2018 ж. – 188 бірлік, 
2019 ж. – 435 бірлік). Шығыс Қазақстан, Ақмола, Алматы, Батыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан 
облыстарының бірқатар өңірлерінде типтік ғимараттардағы мектепке дейінгі ұйымдардың саны 
100 және одан да көп бірлікке көбейді.  

2.4.2-сурет. Типтік және бейімделген ғимараттағы мектепке дейінгі  
ұйымдар, 2019 ж., бірлік 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2018 жылмен салыстырғанда апатты жағдайдағы балабақшалар саны 5 бірлікке 
артты. Республика бойынша мектепке дейінгі 17 ұйым апатты жағдайда. Сонымен қатар Ақмола 
(1 бірлік) және Қызылорда (10 бірлік) облыстарында мектепке дейінгі ұйымдар бұрынғысынша 
апаттық жағдайда тұр. Оның ішінде Қызылорда облысы соңғы 4 жылда апаттық 
балабақшалардың ең көп саны шоғырланған өңір болып отыр. 2019 жылы апаттық 
балабақшалары бар өңірлерге Ақтөбе (1 бірлік), Батыс Қазақстан (2 бірлік), Қарағанды (2 бірлік) 
және Қостанай (1 бірлік) облыстары қосылды. Өткен жылы Жамбыл облысына қарасты ауылдық 
жерде бір апаттық балабақша жұмыс істеді. Кейін бұл мәселе оңтайлы шешілді. Басқа өңірлерде 
мұндай апаттық балабақшалар мәселесі өзекті емес. 

Мектепке дейінгі ұйымдарды абаттандыру көрсеткіштері 2018 жылмен 

салыстырғанда нашарлады. 2017, 2018 жылдары байқалған елеусіз динамика 2019 жылы 

көрсеткіштердің нашарлауына байланысты теңестірілді. Осыған байланысты талданған төрт 

жылдың бірінші және соңғы жылдарының көрсеткіштері іс жүзінде сәйкес келді. 2019 жылы 

ыстық сумен қамтылмаған 3 103 (29,3%) және сумен қамтылмаған 1 964 (18,6%) мектепке 

дейінгі ұйым жұмыс істейді, олардың ішінде ең көп саны сәйкесінше ауылдық жерлерде: 2794 

бірлік және 1 613 бірлік. Дәл осындай көрсеткіштер 2016 жылы тіркелді (плюс немесе минус 

1%). Оң динамиканың жоқтығы желінің қарқынды дамуына байланысты, оның ішінде 

инфрақұрылымы азырақ дамымаған ауылдық жерлерде. Дәл осындай көрініс «Кәрізсіз» деп 

белгіленген көрсеткіштерде байқалады, онда бұл позициялар 2016 жылмен салыстырғанда 4,4% 

нашарлады. 2019 жылы 3 881 мектепке дейінгі ұйым (35,7%) кәрізсіз жұмыс істеді, оның ішіндегі 

2 967-і ауылда. МДТО ұйымдарының жартысынан көбі ғимараттарын жеке және өз бетінше 

жылытуды жалғастыруда (2016 ж. – 59,9%, 2019 ж. – 58,6%) (2.4.3-сурет).  
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2.4.3-сурет. Инфрақұрылымында әр түрлі проблемалары бар мектепке  
дейінгі ұйымдар, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Қалалық және ауылдық мектепке дейінгі ұйымдар арасында абаттандыру 

жұмыстары бойынша айтарлықтай алшақтық бар. Ауылдардағы мектепке дейінгі 

ұйымдарды ыстық сумен, сумен жабдықтау және кәріз жүйесімен қамтамасыз ету мәселелерін 

шешуде әлі де қиындықтар туып отыр. 2019 жылы инфрақұрылымындағы аталмыш 

проблемалары бар ауылдық мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан ыстық сусыз 

мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі – 90%, сырттан әкелінетін сумен қамтылғандар – 82,1%, 

кәрізбен қамтылмағандар – 78,4%-ды құрайды. Осылайша, жеке жылыту жүйесі бар ауылдық 

балабақшалар мен шағын орталықтардың саны қалалықтарға қарағанда 3 есе, ал сырттан 

әкелінетін сумен қамтылғандарды салыстырғанда 4 есеге көп (2.4.4-сурет). 2019 жылғы 

мәліметтерге сәйкес қалалық жерлерге де су есептегіштері мен орнатылған жылу есептегіші бар 

мектепке дейінгі ұйымдардың саны ауылдық жерлерде осы құрылғылармен жабдықталған МДТО 

ұйымдарының санынан 1,5 есе артық. Өңірлер бөлісінде аталған көрсеткіштердің талдауы осы 

Баяндаманың 3-тарауында көрсетілген. 

2.4.4-сурет. «Қала-ауыл» бөлісінде мектепке дейінгі ұйымдарды  
абаттандыру», 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Дәретханаларды абаттандыру мәселесі әлі де өзекті. 2019 жылы республикада тек 
жылы дәретханалары бар 5 434 МДТО ұйымы жұмыс істейді, бұл елдің мектепке 
дейінгі ұйымдарының жартысынан азын құрады. Сонымен қатар жылы және аула 
дәретханалары бар (3 977 бірлік), тек қана аула дәретханалары бар (1 172 бірлік) МДТО 
ұйымдары жұмыс істейді. Деректерді талдау динамикасы дәретханаларды жақсартудың оң үрдісі 
барын көрсетті: бұл мәселелер шешілген мектепке дейінгі ұйымдардың саны біртіндеп артып 
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келеді (2 322 бірлік). Сонымен бірге, тек сыртқы дәретханалары бар ұйымдардың саны іс жүзінде 
өзгеріссіз болып қалады (2016 ж. – 1 202 бірлік, 2019 ж. – 1 172 бірлік) (2.4.5-сурет). 

2.4.5-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дәретханалармен қамтамасыз ету 
динамикасы, бірлік 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Өңірлер мектепке дейінгі ұйымдардағы дәретханаларды абаттандыру жұмыстарын 
жандандыруы тиіс. Тек аула дәретханаларымен қамтылған балабақшалар мәселесі Нұр-
Сұлтан қаласы мен Павлодар облысында жойылды. Бұл міндет Алматы, Шымкент қалаларында 
және Маңғыстау облысында шешілуде (сәйкесінше 1,2 және 4 бірлік). Тек аула дәретханалары 
бар мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны Түркістан, Шығыс Қазақстан және Батыс 
Қазақстан облыстарына келеді (402, 140 және 112 бірлік) (2.4.6-суреті). Дәретханалар 
балалардың санына және санитарлық ереже талаптарына сәйкес болуы тиіс екенін атап өту 
керек. 

2.4.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардағы дәретханалар 
туралы мәлімет, 2019 ж., бірлік. 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымда бейнебақылаудың болуы - қазіргі әлемде баланың қауіпсіз 
өмір сүруін арттырудың қажетті шарасы болып табылады. МДТО ұйымдарындағы 
бейнебақылаудың жүктемесі жоғары: балабақша аумағына бөтен адамдардың кіруінен қорғау; 
тәрбиешілер мен күтушілердің балалармен дөрекі қарым-қатынасының алдын алу, сондай-ақ, 
әкімшілік үшін балаларды бақылаудың қосымша құралы, қақтығыстар мен қауіптердің алдын 
алу; ата-аналардың өз баласы үшін моральдық тыныштығы, бақылауды жүзеге асыру мүмкіндігі 
(кейбір балабақшаларда та-аналардың өз баласын онлайн режимінде бақылау бар). 
Бейнебақылау мектепке дейінгі ұйымдардағы балаларға қатысты физикалық зорлық-
зомбылықты едәуір қысқартуға және алдын алуға мүмкіндік береді, оның көптеген фактілері 
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туралы ата-аналардың фокус-тобымен жүргізілген терең сұхбатының нәтижелері 
куәландырады.122 

Балаларды қорғау деңгейін арттыру үшін МДТО ұйымдарын бейнебақылау 

жүйелерімен 100% жабдықтау қажет. 2019 жыл қаңтарында Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрлігі мен Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрінің «Мектепке дейінгі 

және орта білім беру ұйымдарын бейнебақылау жүйелерімен жарақтауға стандарттарды және 

оларға қойылатын талаптарды бекіту туралы» бірлескен бұйрығы бекітілді. 2016 жылдан бастап 

мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі екі есе өсті: 2016 жылы – 34,9%, 2019 жылы – 71% (2.4.7-

сурет). Алайда, 2019 жылы елдегі МДТО ұйымдарының жартысы ғана (54,9%-ында) ішкі және 

сыртқы бейнебақылау жүйесімен жабдықталған. Елдегі мектепке дейінгі ұйымдарды ішкі және 

сыртқы бейнебақылау жүйелерімен 100% қамтамасыз ету жұмыстарын жалғастыру қажет.  

2.4.7-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдарды бейнебақылаумен қамтамасыз ету 
динамикасы, % 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі ұйымдардың бейнебақылау құралдарымен жабдықталуы айқын 
өңірлік ерекшеліктерге ие. Өңірлер бөлісінде ең жақсы көрсеткіштер Маңғыстау облысында 
байқалады. Мұнда тек 6 мектепке дейінгі ұйымы бейнебақылау камераларымен қамтылмаған. Яғни 
МДТО ұйымдарының 98% бейнебақылау камераларымен жарақталған , олардың 92%-ы ішкі және 
сыртқы бейнебақылау. Солтүстік Қазақстан облысындағы мектепке дейінгі ұйымдардың 
жартысынан көбі бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз етілмеген (56%) (2.4.8-сурет). 

2.4.8-сурет. Өңірлер бөлінісінде бейнебақылаумен жабдықталған/жабдықталмаған 
мектепке дейінгі ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

 
122 2019 жылғы Қазақстан Республикасындағы балалардың жағдайы туралы мемлекеттік баяндама. – Нұр-Сұлтан, 2020. 
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Балалардың физикалық дамуы үшін еліміздің мектепке дейінгі ұйымдары спорт 

залдарымен жабдықталуы тиіс. Мектепке дейінгі ұйымдардағы дене шынықтыру-сауықтыру 

жұмысының негізгі міндеті – мектепке дейінгі жастағы баланың денсаулығын нығайту, оның дене 

бітімін дамыту. 2019 жылы мектепке дейінгі ұйымдардың тек 30%-ы ғана спорт залдарымен 

жабдықталған. Динамикадағы деректерді талдау спорттық-сауықтыру сабақтарына арнайы 

бөлме бөлінген МТДО ұйымдары үлесінің төмендегенін көрсетті. Спорт залдары бар мектепке 

дейінгі ұйымдардың ең көп саны Алматы қаласында, Алматы және Түркістан облыстарында 

тіркелген (тиісінше 349, 332 және 281 бірлік) (2.4.9-сурет). 

2.4.9-сурет. Спорт залдарымен жабдықталған мектепке дейінгі ұйымдардың 
үлесінің динамикасы, % 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Барлық өңірлер мектепке дейінгі ұйымдарды спорт залдарымен жабдықтау 

жұмыстарын күшейтуі керек. Спорт залдары бар мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны 

Алматы қаласында, Түркістан және Алматы облыстарында тіркелді (сәйкесінше 349, 332 және 

281 бірлік). Қалған барлық өңірлерде мектепке дейінгі ұйымдардың саны 100-ден 300-ге дейін 

түрленеді (2.4.10-сурет). 

2.4.10-сурет. Өңірлер бөлінісінде спорт залдарымен жабдықталған мектепке 
дейінгі ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі білім беру мазмұны екі парадигмаға негізделген: балалық шақтың 

адам өміріндегі ерекше және өзіндік кезең ретінде толыққанды өмір сүруі және 

келесі жас пен мектепке дайындық кезеңі. Бүгінгі таңда балалық шақты «өмір сүрудің 

ешқандай шартсыз өз алдына бір маңызды кезеңі ретінде түсіну керек, өйткені балалық шақ 

баланы өмірдің келесі кезеңіне дайындайды ». Мектепке дейінгі тәрбиенің негізгі принциптері - 

баланың дамып-жетілуіне жағдай жасау; балалар мен ересектер арасындағы жан-жақты 

ынтымақтастық, баланы білім беру қатынастарының субъектісі ретінде тану; бала іс-әрекетінің 

барлық түрлерінің белсенді сипаты, сонымен қатар ойынның мектеп жасына дейінгі баланың іс-

әрекетінде жетекші рөл атқаратындығын ескеру.123  

 
123 От универсальной доступности к современному качеству: дошкольное образование в России / Под редакцией И.В. Абанкиной, К.Н. 

Поливановой, И.Д. Фрумина. – М.: Высшая школа экономики, 2019. 
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Мектепке дейінгі білім беру одан әрі табысты білім беру траекториясының дұрыс 

басталуын қамтамасыз етеді. Балалардың бастауыш мектепте оқуға зияткерлік, 

мотивациялық, эмоционалды және ерікті дайындығына ықпал ететін; бірінші сынып 

оқушысының сәтті бейімделуін қамтамасыз ететін білім беру ортасын құру мақсатында 2019 

жылы өңірлерде 1-ші сыныпқа баратын балаларға арналған жазғы кезеңде 1-2 айға созылатын 

«Балақай мектебі» дайындық курстары ұйымдастырылды, «Мектепке дейінгі балалық шақ» 

Республикалық МДБШРО орталығымен «Мектепке дейінгі дайындық курстарын өткізуге 

арналған әдістемелік нұсқаулық» әзірленді. 

Ерте даму когнитивтік даму мен әлеуметтік дағдылардың негізі ретінде МДТО-ның 

мемлекеттік жалпыға бірдей міндетті стандартына енгізілген (ҚР Білім және ғылым 

министрлігінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 бұйрығы). Балалардың ерте дамуы, олардың 

әлеуметтік дағдылары мен өз бетінше оқу дағдыларын дамыту бойынша талаптар әзірленді, «ерте 

даму», «әлеуметтену», «әлеуметтік дағдылар», «ата-ана дағдылары», «күтім», «өз бетінше оқу 

дағдылары» ұғымдары айқындалды. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың мемлекеттік жалпыға 

бірдей міндетті стандартына ҚР «Білім туралы» Заңының 30-бабына сәйкес жас кезеңін және жас 

топтарын сәйкестендіру бөлігінде өзгерістер мен толықтырулар енгізілді. Білім беру салалары 

«Рухани жаңғыру» бағдарламасының міндеттерімен, 4К модельдің міндеттерімен (креативтілік, 

сыни ойлауды, коммуникабельділікті және командада жұмыс істей білуді дамыту) толықтырылды. 

Ерекше білім берілу қажеттілігі бар балаларды тәрбиелеу және оқыту міндеттері кеңейтілді. 

«Денсаулық», «Коммуникация», «Таным», «Шығармашылық», «Социум» білім беру салалары ерте 

жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың мазмұнымен толықтырылды, ол білім беру 

салаларын интеграциялау арқылы және балалар қызметінің түрлері (ойын, қимыл, 

шығармашылық, танымдық және т.б.) арқылы іске асырылатын болады, «Социум» білім беру 

саласында дербестікті тәрбиелеу, ерте жастағы балалардың әлеуметтік-тұрмыстық және 

әлеуметтік-коммуникативтік біліктері мен дағдыларын дамыту, оларды әлеуметтік-мәдени 

нормаларға, отбасы, қоғам және мемлекет дәстүрлеріне тарту бойынша әлеуметтендірудің негізгі 

міндеттері енді. Төменде баланың дамуын бағалау бойынша халықаралық зерттеуге қатысып, 

ерте жастағы балаларды тәрбиелеу мен оқытудың тиімді тәжірибесін көрсеткен Эстонияның 

ұлттық оқу жоспарының мысалы келтірілген 124 (2.4.1-кірістірме). 

2.4.1-кірістірме. Эстонияның мектепке дейін білім беруінде оқыту мен бағалау 

Мектепке дейінгі мекемеде оқыту мен тәрбиелеуді ұйымдастыру мектепке дейінгі 
мекемелердің 2008 жылғы Ұлттық оқу бағдарламасының негізінде жасалған мектепке дейінгі 
мекеменің оқу бағдарламасына негізделеді. Мектепке дейінгі мекеменің оқу бағдарламасы 
оқыту мен оқытудың мақсаттары мен қағидаттарын, оқыту мен оқытуды ұйымдастыруды, пән 
салаларында 6-7 жастағы балалардың күтілетін жалпы дағдылары мен күтілетін нәтижелерін, 
сондай-ақ балалардың дамуын бағалау қағидаттарын айқындауы тиіс. Оқу бағдарламалары 
бойынша нұсқаулықтар жас санаттары бойынша күтілетін дағдыларды көрсете отырып, 
мектепке дейінгі мекемелердің оқу жоспарларын жасауға көмектеседі. 

Мектепке дейінгі мекемедегі баланың дамуын қолдау – бұл мекеме басшысы жауап беретін 
топтық жұмыс. 

Жалпы даму дағдылары мыналарды қамтиды: 
− ойын дағдылары; 
− танымдық және оқу дағдылары; 
− қарым-қатынас дағдылары; 
− рефлексивті дағдылар. 

Оқу бағыттары мыналарды қамтиды: 
− мен және қоршаған орта; 
− тіл және сөйлеу; 
− Эстон екінші тіл ретінде (мекемеде немесе басқа тілде оқытатын топта); 
− математика; 

 
124 OECD (2020). Early Learning and Child Well-being. A Study of Five-Year-Olds in England, Estonia, and The United States. https://www.oecd-

ilibrary.org/education/early-learning-and-child-well-being_3990407f-en 
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− өнер; 
− музыка; 
− дене тәрбиесі. 

Қажет болған жағдайда мектепке дейінгі балалар мекемесінің оқу бағдарламалары негізінде 
ерекше қажеттіліктері бар балалардың жеке даму жоспары жасалады. Мектепке дейінгі 
мекемелердің ұлттық оқу бағдарламасы балалардың дамуын бағалауды мұғалімдер мен ата-
аналар арасындағы ынтымақтастық ретінде қарастырады. Баланың дамуын бағалау баланың 
ерекше қасиеттерін түсіну әрі оның ерекше қажеттіліктерін анықтау үшін маңызды және оның 
оң өзін-өзі бағалауы мен дамуын қолдау, сонымен қатар ата-аналармен бірлесіп оқыту мен 
оқытуды жоспарлау. 

Баланың дамуын бағалау күнделікті оқыту мен оқу процесінің бөлігі болып табылады. 
Мұғалімдер нақты жоспарға сәйкес бақылаулар жүргізеді. Баланың дамуын бағалаудың негізі 
оқыту мен оқыту саласындағы жалпы дағдылар мен нәтижелер болып табылады. Оқу жылы 
ішінде кемінде бір рет мұғалім ата-аналармен баланың даму барысы туралы сұхбат жүргізеді, 
оның дамуы мен оқу нәтижелері туралы Кері байланыс береді, сонымен қатар баланың 
дамуына қатысты ата-аналардың көзқарастары мен үміттерін зерттейді. 

Бақылау – бағалау процесінде қолданылатын негізгі әдіс. Оның тікелей әдістері де 
қолданылады, мысалы, сұхбат немесе балалар шығармаларын талдау. Көбінесе баланың даму 
портфолиосы дайындалады. Баланың сөйлеу дамуын бағалау және ерте анықтау және 
дамуын қолдау үшін логопедтер баланың сөйлеуінің маңызды аспектілерін бағалауға 
мүмкіндік беретін ғылымға негізделген сөйлеуді дамыту тестілерін қолданады: лексика, 
грамматикалық дағдылар және айтылу. Баланың сөйлеуі ойын жағдайында бағаланады, онда 
бала заттармен ойнайды немесе сөйлеуді бағалаушымен бірге әдемі суреттерді көреді. 

Мектепке дайындықты бағалау балаларды мектепке дейінгі мекемелерден мектепке біртіндеп 
ауыстыруға ықпал етеді. Мектепке дейінгі мекеме баланың даму нәтижелерін сипаттай 
отырып, мектепке дейінгі білім беру бағдарламасын аяқтаған адамдарға мектепке дайындық 
карточкаларын береді. Мектепке дейінгі мекемелер туралы Заңға сәйкес мектепке дейінгі 
мекеме мектепке дайындық карточкасын береді. Ата-ана баланың міндетті білімін бастайтын 
мектепке дайындық картасын ұсынады. Карточкада баланың жалпы дағдыларды дамытудағы 
және мектепке дейінгі мекемелердің ұлттық оқу бағдарламасына сәйкес оқу қызметі 
саласындағы жетістіктері сипатталады. Баланың күшті жақтары, сондай-ақ дамуды қажет 
ететін аспектілер сипатталған. Мектепке дайындықты бағалау және мектепке дайындық 
картасын жасау баланы мектепке дейінгі мекемеден мектепке біртіндеп ауыстыруды 
қамтамасыз етеді. Карточка сынып мұғаліміне баланың даралығы мен дамуын түсінуге және 
ата-аналармен және қолдау мамандарымен ынтымақтастық ұйымдастыруға көмектеседі. 
Сынып мұғалімі баланың алдыңғы тәжірибесін ескереді және баланың жеке дамуын қолдау 
үшін отбасымен бірлесіп мүмкіндіктер жасайды. Білім және ғылым министрлігі мен Эстонияның 
логопедтер қауымдастығы арасындағы ынтымақтастық аясында балаларға арналған 
стандартталған сөйлеу тестілері жасалды. 3-4 жас және 5-6 жастағы балалар. 2014-2016 
жылдары Еуропалық экономикалық кеңістіктің қаржылық қолдауымен тарту университеті 1-7 
жас аралығындағы балалардың даму деңгейін анықтау үшін бағалаудың бес құралын жасады 
және бекітті, оның ішінде Макартур мен Бейтстің коммуникативтік даму сауалнамасының 
(ECDI) қысқаша Эстондық нұсқасы, әлеуметтік дағдылар бойынша сұрақнама, балалардың 
когнитивтік дағдыларын бағалау бойынша Стребелеваның әдіснамасы, сондай-ақ Психо-
құрылымдық бейін (PEP-3 тесті). Эстонияның логопедтер қауымдастығы мектепке дейінгі 
мекемелердің мамандары үшін бағалау құралдарын қолдану бойынша тренингтер 
ұйымдастырады. 

Дереккөз: Эстонияның мектепке дейінгі ұйымдарының ұлттық оқу бағдарламасы, 2008 ж., 
https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772 

   

2019 жылдың 1 қыркүйегінен бастап мектепке дейінгі ұйымдардың әлеуметтік 
дағдылары мен өздігінен білім алу дағдыларын дамыта отырып, балаларды ерте 
дамыту бағдарламасы енгізілді (Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 
министрлігінің 2018 жылғы 5 желтоқсандағы №668 бұйрығы). Бағдарламаны іске 
асыру ерте жастағы балаларды өзіне сенімді бола алатын, табысты және позитивті болашақ 
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оқушыларға қажет әлеуметтік дағдылар мен өз бетінше оқу дағдыларын қалыптастыруға ықпал 
ететін болады. Бағдарлама мұғалімдер үшін де, ата-аналар үшін де жас балаларды 
әлеуметтендіру құралы болып табылады, ол мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың типтік оқу 
жоспарына қосымша бағдарлама ретінде жасалған. «Мектепке дейінгі балалық шақ» 
республикалық орталығы осы Бағдарламаның әдістемелік сүйемелдеуін әзірледі: «ерте жастағы 
балаларға арналған пәндік-дамытушы орта» стандарты; «ерте жастағы балаларды сенсо-
моторлы дамыту бағдарламасы»; «ерте жастағы балалардың әлеуметтік дағдылары мен өз 
бетінше оқу дағдыларының қалыптасу деңгейін анықтау бойынша педагогтерге арналған 
әдістемелік ұсынымдар». Ерте сәтті дамудың маңызды шарты – пәндік-дамушы ортаны 
ұйымдастыру: оның қауіпсіздігі мен эстетикалық тартымдылығы, балабақшадағы баланың 
айналасындағы объективті әлемнің дамушы әсері (2.4.2 кірістірме). 

2.4.2-кірістірме. Ерте жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту бойынша мектепке 
дейінгі ұйымдардың тәжірибесін жинақтау  

2019 жылы ерте жастағы балаларды тәрбиелеу және оқыту бойынша мектепке дейінгі 
ұйымдардың қызметін зерделеу және жұмыс тәжірибесін жинақтау мақсатында Шығыс 
Қазақстан, Ақмола және Қызылорда облыстарына іс-сапарлар ұйымдастырылды. Қызметті 
зерделеу барысында осы өңірлердегі 15 мектепке дейінгі ұйым қарастырылды. Жұмыс 
балалардың сәтті бейімделуі үшін жағдай жасауға бағытталған:  

− балалар айналадағы заттарға қызығушылық танытады және олармен белсенді әрекет 
етеді; ойыншықтармен және басқа заттармен эмоционалды түрде қатысады; 

− өзіне-өзі қызмет етудің қарапайым дағдыларын игерген; күнделікті және ойын 
тәртібінде дербестік танытуға ұмтылады; 

− олар белсенді сөйлей алады, қарым-қатынасқа кіреді: олар сұрақтар мен сұраныстарға 
жүгіне алады, ересектердің сөзін түсінеді, айналадағы заттар мен ойыншықтардың 
кейбір аттарын біледі; 

− ересектермен қарым-қатынас жасауға тырысады және қозғалыстар мен іс-әрекеттерде 
оларға белсенді түрде еліктейді, ойындарға қатысады, балалар жануарлардың 
әрекеттерін еліктейтін негізгі қозғалыстардың әртүрлі түрлерін (жүгіру, өрмелеу, 
секіру және т. б.) игеруге тырысады; 

− өзімен жасты балаларға қызығушылық танытады: олардың әрекеттерін бақылайды 
және оларға еліктейді; 

− өлеңдерге, әндер мен ертегілерге қызығушылық танытады, жарқын 
иллюстрацияларды қарастырады, музыка ырғағымен қозғалады. 

Ерте жастағы топтардағы пәндік-дамытушылық орта әлеуметтік дағдыларды және өз бетінше 
оқу дағдыларын қалыптастыруға ықпал ететін балалардың жас және жеке ерекшеліктеріне 
сәйкес ұйымдастырылған. Топтар ойын аймақтарына бөлінеді. Мысалы, «Денсаулық 
бұрышында» Жалпақтабандылықтың алдын алуға және жүру дағдыларын жетілдіруге 
арналған «Денсаулық жолдары», заттармен жалпы дамыту жаттығуларына арналған 
ленталар, сылдырмақтар, сенсорлық тәжірибе мен массаж әсерін байыту үшін әртүрлі 
мөлшердегі, түстердегі доптар, түрлі-түсті кегльдер және т.б. бар. Сондай-ақ 
картотекалардың әртүрлі түрлері: таңертеңгілік, саусақ, тыныс алу жаттығулары. 
«Шығармашылық бұрышында» театрландырылған ойындар бар: үстел, қуыршақ, көлеңкелі 
театр және т.б. Пәндік-дамытушылық орта әртүрлі ойын түрлерінде балалардың мүдделерін 
іске асыру талаптарына жауап береді. Дизайн эстетикасы олардың осы аймақтарда ойнауға 
деген ықыласын тудырады. Ойын алаңы сенсорлық дамуға, пішін, өлшем, түс және өзін-өзі 
күту дағдылары туралы идеяларды жинақтауға арналған дидактикалық ойыншықтармен 
жабдықталған. Топтар Оқытудың техникалық құралдарымен жабдықталған, ойын 
жабдықтары, дидактикалық, электронды мазмұны бар дамыту ойындары бар. 

Дереккөз: «МДБШ» РО 
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Болашаққа дайындық аясында мектепке дейінгі білім беру жүйесіне STEM оқытуды 

қосу өзекті. STEM оқытуының арқасында баланың Әлемтану негіздері қалыптасады, ғылыми 

ойлаудың негіздері қаланып, зерттеу дағдылары дамиды. Тәрбиешілерге көмек ретінде «Мектепке 

дейінгі балалық шақ» республикалық орталығымен ««Жаратылыстану» процесінде мектепке 

дейінгі ересек жастағы балаларда эксперименттік қызметті қалыптастыру бойынша әдістемелік 

ұсынымдар», «конструктивті дағдыларды қалыптастыру бойынша үлкен мектепке дейінгі жаста 

әдістемелік ұсынымдар» әзірленді. 

Ата-ана болу – ол әлеуметтік құбылыс. Ата-аналар балаларының сәтті дамуы үшін мектепке 

дейінгі білімнің құндылығын түсінеді. Ата-аналарға сәтті көмек көрсету үшін ерте жастағы балаларға 

психологиялық-педагогикалық қолдау көрсету бағдарламалары жасалады. Осы міндетті шешу 

шеңберінде «МДБШ» РО «Балалардың ерте дамуына психологиялық-педагогикалық жағдайлар жасау 

үшін мектепке дейінгі педагогтер мен ата-аналардың ынтымақтастық бағдарламасы» құрастырылды. 

Сондай-ақ ата-аналарға көмек көрсетудің дәстүрлі форматтарының бірі – мектепке дейінгі 

ұйымдардың жанындағы кеңес беру орталықтарының ашылуы. 2018 жылмен салыстырғанда ата-

аналарға кеңес беру орталықтары бар мектепке дейінгі ұйымдар саны 273 бірлікке артты, 2019 жылы 

олардың саны 2 468 бірлікті құрайды (сурет. 2.4.11). МДТО жүйесі мен отбасының сауатты серіктестігін 

нығайту, сондай-ақ ерте және мектеп жасына дейінгі балаларды күту мен тәрбиелеуде ата-аналардың 

құзыреттілігін арттыру үшін ата-аналарды онлайн режимде оқытуды ұйымдастыру керек. 

2.4.11-сурет. Өңірлер бөлісінде жанында кеңес беру пункттері ұйымдастырылған 
мектепке дейінгі ұйымдардың саны, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асырылған жылдар ішінде елімізде 417 

мектеп салынды. Мектептер жүйесінің дамуына «Нұрлы жол» инфрақұрылымды дамытудың 

2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы серпіліс берді. Бұл мемлекеттік 

бағдарламаның аясында ұлттық қордың қаражатынан 2016-2017 жылдары 108 мектеп 

пайдалануға енгізілді және 9 мектеп 2018 жылға ауыспалы нысана ретінде қалдырылды. Одан 

басқа, төрт жыл ішінде республикалық және жергілікті бюджеттерден 300 мектеп салынды 

(2.4.12-сурет). Жергілікті бюджет есебінен салынған мектептердің ең көп саны Түркістан (71 

бірлік) Қызылорда (18), Жамбыл (16), Ақтөбе (13), Атырау (12), және Алматы (9) облыстарына 

келеді (2.4.1-кесте). Нәтижесінде төрт жылғы кезеңде апаттық мектептердің саны 2,2 есе 

азайды, оқушы орындарының тапшылығы 17%-ға азайды. Мектептер құрылысының арқасында 

мұғалімдер қауымына мыңдаған жаңа жұмыс орындары ашылды. Одан өзге, мектеп құрылысына 

тікелей қатысқан мамандардан басқа (жобалаушылар, инженерлер, құрылысшылар, 

сылақшылар және т.б.) шектес салалар да (металлургия, металл өңдеу, ағаш өңдеу, энергетика, 

цемент өнеркәсібі, құрылыс материалдарын, шыны өндіру, және өзгелер) жұмыс орындарымен 

қамтылды. «Құрылыстың экономикалық тиімділігі дегеніміз – бұл құрылысқа салынған 

қаражаттың мультипликативтік әсері: құрылыстағы бір жұмыс орны құрылысқа байланысты 

басқа салаларда 4-8 қосымша жұмыс орнын ашады».125

 
125 А. Белович, құрылыс комитетінің және «Атамекен» ҰКП ТКШ төрағасы 

https://forbes.kz//process/property/stroitelstvo_v_usloviyah_krizisa/? 

64 71 88 105 105 112 123 138 143 152 162 177 185
205

277 310
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2.4.12-сурет. 2016-2019 жылдар аралығындағы мектеп құрылысы, бірлік 

 
Дереккөз: ҚР БҒМ 

2.4.1-кесте. Өңірлер бөлісінде мектептер құрылысының динамикасы 

 
2016 2017 2018 2019 

Барлығы 
4 жылда ЖБ ҰҚ РБ ЖБ ҰҚ РБ ЖБ РБ ҰҚ РБ ЖБ 

ҚР 45 35 13 45 73 4 53 65 9 57 18 417 

Ақмола 2  3 1   3 2  1  12 

Ақтөбе 3 3  4 10  2 9  6 4 41 

Алматы  2 7  4 29  3 4 2 5  56 

Атырау  1 1 6  1 4   1 2 16 

ШҚО 1 3 3  4   2  2  15 

Жамбыл 4 2 2 3 2  5 4  1 4 27 

БҚО    1 2   3    6 

Қарағанды 2 2 1  1   3  1  10 

Қызылорда 2 2  12 2  3 5  1 1 28 

Қостанай    1      1  2 

Маңғыстау  1 1 1  1  8  2  14 

Павлодар   1    2   1  4 

СҚО 1 2        1  4 

Түркістан* 26 9  11 20  28 11 6 14 6 131 

Шымкент қ.       3 1 1 4 1 10 

Нұр-Сұлтан қ.  1 1  3 2  4  8  19 

Алматы қ. 2 2  1    9  8  22 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

*2018 ж. дейін – ОҚО 

Оқушы орындарының ең көп тапшылығы 3 мегаполис-қалалар мен халық тығыз 

орналасқан оңтүстік өңірлерде байқалады. Ел бойынша оқушы орындарының жыл сайынғы 

тапшылығы 2018 жылға келеді (2016 ж. – 105 401, 2017 ж. – 123 994, 2018 ж. – 196 882) және бұл 

көрсеткіш 2019 жылы 17%-ға төмендетілді (164 126 орын). Дегенмен, мектептер жүйесін кеңейту 

жөніндегі орындалған шараларға қарамастан, 2019 жылғы көрсеткіш 2016 жылғыдан 58 725 

оқушы орнына артық. Оқушы орындарының тапшылығы барлық 17 өңірде тіркелген. Бұл 

жағдайда қажеттіліктің басым бөлігі үш республикалық маңызы бар Алматы қаласында, Түркістан, 

Жамбыл облыстарында шоғырланған (2.4.13-сурет). Осы мәселені шешу үшін ЖАО басшылары 

мектептердің оқушы орындарына деген қажеттілігін зерделеуі және демографиялық болжамдар 

негізінде білім беру объектілерін салудың озық жоспарларын әзірлеуі қажет. 
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2.4.13-сурет. Мектептерде оқушы орындарының тапшылығы, бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Қабылданған шараларға қарамастан апаттық мектептерді жою мүмкіндігі болмай 

тұр. Техникалық тексеру қорытындысы бойынша 2019 жылы күндізгі мемлекеттік мектептердің 

жалпы санының 0,5%-ы апатты деп танылды (2016 жылы – 0,9%). Қауіпсіз пайдалану 

талаптарына сәйкес келмейтін мектептердің көп бөлігі ауылдық жерлерде жұмыс істейді 

(барлық апатты мектептердің 73%-ы). 2016 жылдан бастап Нұр-сұлтан және Алматы 

қалаларында, Солтүстік Қазақстан, Павлодар, Маңғыстау облыстарында, 2017 жылы-Алматы 

облысында, 2018 жылы – ШҚО және Шымкент қаласында апатты мектептер жоқ. Қалған 

өңірлерде апатты мектептер мәселесі әлі де өзекті болып қалуда (2.4.2-кесте). Қазақстандағы 

мектептердің 69%-ы 1930-1990 жылдары пайдалануға берілген. Өңірлерде олардың техникалық 

жай-күйін зерделеуге, күрделі жөндеу жүргізуге жүйелі тәсілдің болмауы мектеп 

ғимараттарының апаттылығына әсер етуі мүмкін.  

2.4.2-кесте. Апаттық жағдайдағы мектептер желісінің динамикасы, бірлік 

9 

2016 2017 2018 2019 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

ҚР 64 59 43 36 31 24 37 27 

Ақмола 1 1 1 1 0 0 3 2 

Ақтөбе 5 4 3 3 2 2 3 3 

Алматы 1 1 0 0 0 0 0 0 

Атырау 6 6 6 5 5 2 4 1 

БҚО 1 0 5 2 5 3 8 5 

Жамбыл 9 8 5 5 4 4 4 3 

Қарағанды 3 2 3 2 3 2 4 3 

Қостанай 0 0 3 2 3 3 3 3 

Қызылорда 13 13 1 1 2 2 3 2 

Маңғыстау 0 0 0 0 0 0 0 0 

Павлодар 0 0 0 0 0 0 0 0 

СҚО 0 0 0 0 0 0 0 0 

ОҚО/Түркістан 20 19 13 12 7 6 5 5 

ШҚО 5 5 3 3 0 0 0 0 

Нұр-Сұлтан қ. 0 0 0 0 0 - 0 - 

Алматы қ. 0 0 0 0 0 - 0 - 

Шымкент қ. - - - - 0 - 0 - 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Төрт жыл ішінде күрделі жөндеуді талап ететін мектептердің саны 16%-ға азайды. 
2019-2020 оқу жылында 668 күндізгі мемлекеттік мектеп немесе олардың жалпы санының 9,6% 
(2016 ж. – 11,2%) күрделі жөндеуді қажет етті. Мұндай мектептер санының ең көп өсуі 2018 жылға 
тура келеді, 2019 жылдан бастап белсенді төмендеу байқалды. 2019 жылы 2016 жылмен 
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салыстырғанда Батыс Қазақстан (+18), Солтүстік Қазақстан (+3), Қарағанды (+3), Қостанай (+4 
бірлік) облыстарында жөндеуді қажет ететін мектептер саны өсті, қалған облыстарда төмендеді. 
Алматы облысында күрделі жөндеуді талап ететін мектептердің үлесі еліміздегі барлық осындай 
мектептердің ½ бөлігін (20,2%) және өңірдегі мектептердің жалпы санының 17,8%-ын құрайды. 
Мектеп ғимараттарын күрделі жөндеуден өткізу қажеттілігі ауылдық жерлерде аса өткір болып 
тұр (күрделі жөндеуді талап ететін барлық мектептердің 69,3%) (2.4.3-кесте). Мектеп ғимараттарын 
уақытылы күрделі жөндеуден өткізбеу олардың физикалық тұрғыда тозуын күшейтеді. 

2.4.3-кесте. Күрделі жөндеуді қажет ететін мектептер желісінің динамикасы, бірлік 

 

2016 2017 2018 2019 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

барлығы оның 
ішінде 
ауылда 

ҚР 793 521 827 550 842 554 668 463 

Ақмола 33 26 16 11 32 24 24 20 

Ақтөбе 31 26 31 25 33 23 23 12 

Алматы 165 150 181 162 155 132 135 120 

Атырау 49 24 41 22 39 20 24 12 

БҚО 13 10 33 27 39 30 31 24 

Жамбыл 90 70 76 59 89 66 74 60 

Қарағанды 77 53 84 59 88 60 80 47 

Қостанай 26 13 32 17 37 20 30 21 

Қызылорда 50 32 49 32 53 36 37 23 

Маңғыстау 11 7 8 6 10 8 9 6 

ОҚО/Түркістан 43 33 47 28 56 43 56 47 

Павлодар 48 33 39 25 27 19 18 11 

СҚО 49 31 81 59 82 60 52 36 

ШҚО 34 13 49 18 33 13 34 24 

Нұр-Сұлтан қ. 17 – 17 – 19  12 – 

Алматы қ. 57 – 43 – 44  23 – 

Шымкент қ. – – – – 6  6 – 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Төрт жылдық кезеңде үш ауысыммен оқытатын мектептер жүйесі 7%-ға , олардың 

оқушылар құрамы 26,9%-ға өсті. 2019-2020 оқу жылында 136 мектепте (2016-2017 оқу жылы 

– 127 бірлік) 23,6 мың оқушы (2016-2017 оқу жылы – 18,6 мың адам) немесе оқушылардың жалпы 

санының 7,3%-ы үшінші ауысымда оқуға мәжбүр болды. Демографиялық өсу және Халықтың көші-

қон белсенділігінің артуының салдарынан 1 – сыныпқа түскен балалар санының өсуі байқалады 

(2016 ж. – 364,1 адам, 2019 ж. - 392,0 адам). Сонымен қатар, көптеген өңірлердегі мектептердің 

жобалық қуаты бірінші сынып оқушыларының жоғары ағымына төтеп бере алмайды (1-сынып 

жиынтық-сыныптарының саны 9 бірлікке жетеді. және одан жоғары) және мектептер үш 

ауысымды оқытуға көшуге мәжбүр. Мәселен, облыстағы/қаладағы мектептердің жалпы санына 

қатысты «үш ауысымның» ең көп үлесі Алматы (5%) және Маңғыстау (10,1%) облыстарында және 

Нұр-сұлтан (9,2%), Шымкент (12,4%) қалаларында байқалады. 2019 жылдан бастап оқушы 

орындарының тапшылығынан Алматы қаласы мен Қызылорда облысының мектептері 3 ауысымда 

оқуға көшті. Шығыс Қазақстан, Павлодар, Қостанай, Жамбыл облыстарында үш ауысымды 

оқытуды жою мүмкін болды (2.4.4-кесте).  

2.4.4-кесте. Үш ауысымдық мектептер мен үшінші ауысымда  
оқитын оқушылардың саны  

 

2016 2017 2018 2019 

мектеп-р, 
бірлік 

оқушы-р, 
адам 

мектеп-р, 
бірлік 

оқушы-р, 
адам 

мектеп-р, 
бірлік 

оқушы-р, 
адам 

мектеп-р, 
бірлік 

оқушы-р, 
адам 

ҚР 127 18 628 130 18 301 128 22 313 136 23 636 

Ақмола 5 625 12 2 059 11 1 652 12 1 435 

Ақтөбе 16 1 895 25 3 966 14 2 076 12 2 671 

Алматы 53 7 333 31 3 148 34 5 307 38 5 607 

Атырау 4 306 11 590 14 1 255 12 1 408 
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БҚО 4 644 6 929 5 1 012 7 979 

Жамбыл 5 690 4 468 1 34 0 0 

Қарағанды 4 762 3 151 3 165 3 123 

Қостанай 0 0 3 127 3 85 0 0 

Қызылорда 1 92 0 0 0 0 2 308 

Маңғыстау 5 1 244 8 1 950 6 2 306 14 2 433 

ОҚО/Түркістан 23 3 725 15 2 650 8 742 7 458 

Павлодар 0 0 0 0 0 0 0 0 

СҚО 0 0 4 1 204 5 910 3 767 

ШҚО 4 380 2 175 0 0 0 0 

Нұр-Сұлтан қ. 3 932 6 884 5 1 330 8 2 301 

Алматы қ. 0 0 0 0 0 0 1 70 

Шымкент қ. – – – – 19 5 439 17 5 076 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жалпы білім беретін мектептердің 69% екі ауысымда сабақ өткізеді (2016 ж. – 

68,5%). Мектептердің тек 29%-ы (2016 ж. – 29,7%) оқу-тәрбие процесін бір ауысымда 

ұйымдастыру мүмкіндігіне ие. Бір және екі ауысымда сабақ жүргізетін мектептер үлесінің тең мәнді 

арақатынасы СҚО (54,1% және 45,3%), ШҚО (40,4% және 59,6%), Ақмола (42,9% және 55,5%), 

Қостанай (54,4% және 45,6%), Павлодар (тиісінше 54,1% және 45,3%) облыстарында байқалады. 

Екі ауысымды мектептердің үлесі Алматы (92,2%), Нұр-сұлтан (85,1%), Шымкент (83,2%), 

Жамбыл (82,6%), Түркістан (82,3%), Атырау (82,1%), Маңғыстау (81,9%) және Ақтөбе (81,3%) 

облыстарында жоғары. Солтүстік өңірлердің ауылдық жерлерінде бір ауысымда оқытатын 

мектептер басым, басым көпшілігі ШЖМ (сурет. 2.4.14). 2020-2025 жылдарға арналған 

бағдарламаны іске асыру шеңберінде көп ауысымды оқыту мәселелерін шешу үшін халықтың 

табиғи өсімі мен көші-қонын ескере отырып, мектептер салу жалғастырылатын болады. Жақын 

арада мектеп жасындағы балалардың саны «тәуелсіздіктің алғашқы жылдарының 

көрсеткіштерінен асып түседі (1994 жылдың басында 3 538 300 бала)» (1-тарау). Демек, орта білім 

беру ұйымдары контингентінің қарқынды өсуі күтілмейді. Осындай болжамды деректерді ескере 

отырып, барлық ресурстарды МЖӘ тетіктері, ірі үлгілік мектептердің жобалары, мектептердің 

модульдік конструкцияларының технологиялары, орта білім беру объектілерін салу мен 

реконструкциялауды қаржыландырудың жаңа әдістемесі арқылы мектептер желісін дамытуға 

бағыттау қажет. Бұл апатты мектептер мәселесін жабуға және бір ауысымдық оқытуға көшуге 

мүмкіндік береді. Ел өңірлеріндегі мектептерге жаңа мектептер / жапсарлас құрылыстар салу 

қажеттілігі жалпы білім беретін мектептердің интерактивті картасының көмегімен оқушы 

орындарының тапшылығын талдау негізінде айқындалатын болады (2.5-бөлім). 

2.4.14-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептердегі сабақтардың  
ауысымдылығы, бірлік, 2019 ж. 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 
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2018 жылдан бастап жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды кезең-

кезеңімен енгізу басталды. Қазақстанда жан басына шаққанда нормативтік 

қаржыландырудың апробациясы (ЖҚ) в 2013 жылдан бастап елдің жеті өңірінде (Алматы, 

Ақтөбе, Шығыс Қазақстан, Оңтүстік Қазақстан, Ақмола облыстарында, Нұр-Сұлтан және Алматы 

қалаларында жүргізілді) өтті.126 Апробацияның аралық қорытындылары жан басына шаққанда 

нормативтік қаржыландырудың тиімділігін дәлелдеді, және 2018 жылдан бастап оны енгізу 

басталды (2.4.5-кесте). 2020 жылдың қыркүйегінен бастап Республиканың барлық қалалық 

жалпы білім беретін толық жасақталған мектептерінде ЖБНҚ толығымен ендіру жоспарланады. 

Белгілі бір жағдайларда жақсы дамыған қаржыландыру формуласы бар оң мысал мектептерді 

қаржыландырудың ең тиімді, әділ, тұрақты және ашық әдісі бола алады. Толығымен енгізуден 

бұрын ел бойынша оқушылардың барлық қажеттіліктерін, сынып өлшемдерінің айырмашылығын 

және оның қарапайымдылығын ескере отырып формуланы жетілдіру қажет.127  

2.4.5-кесте. Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыруды  
енгізу мерзімдері  

Апробация 

1.09.2013 7 өңірде 

1.01.2014 пилоттық жобаға Ақмола облысының тағы 13 мектебі енгізілді 

1.01.2017 
пилоттық жобаға Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларынан тағы  
5 мектептен енгізілді  

Ендіру 

1.09.2018  
Нұр-Сұлтан қ. барлық мемлекеттік жалпы білім беретін және жекеменшік 
мектептері 

1.01.2019 ҚР-ның барлық жекеменшік мектептері  

1.09.2019 Алматы қ және Шымкент қ. барлық мемлекеттік мектептері 

1.09.2020 ҚР барлық қалалық жалпы білім беру мектептерінде толық ауқымда енгізу 

Дереккөз: Қаржы орталығы. Путеводитель по внедрению ПНФ, слайд 5, http://www.fincenter.kz/funding/guide-

on-introduction-of-per-capita-normative-financing-/index.php 

Жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырудың тиімділігі: «өңірлерде әрбір 

оқушыға шығынды теңестіру. 1 оқушыға жұмсалатын шығын нормативтері тек білім 

деңгейлері(бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру) мен білім ұйымының орналасуы 

бойынша (қала, ауыл) өзгешеленеді; оқушылар мен ата-аналардың мектеп таңдау мүмкіндігі 

пайда болады, ал қаражат мектепке әр оқушымен бірге келеді, сондықтан оқу орындары 

арасындағы бәсекелестік дамиды».128 ЖБНҚ жүйесі мектеп қажеттіліктеріне ата-

аналардан/мұғалімдерден қаржы жинауды тоқтатады, сапалы білім алуға қажетті жағдайлар 

жасау үшін жеткілікті қаражат қорын ұсынады (қамтылу); әр мектеп оқушылар санына 

байланысты өз бюджетін алдын ала білетін болады (ашықтық, шындық, әділдік); мектеп 

қаржыны өзінің басым мұқтаждықтарына бөле алатын болады (дербестік) (2.4.15-сурет). 

 
126 Қаржы орталығы. Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландырудың апробациясы. 

http://www.fincenter.kz/funding/approbation/ 
127 ОЭСР/Всемирный банк (2015), Обзор ОЭСР школьных ресурсов: Казахстан, 2015, OECD Publishing, Париж. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264245891-en  
128 Қаржы орталығы, http://www.fincenter.kz/upload/news-

import/%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%B0%D1%81%20%D1%80%D1%83%D1%81.pdf 
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2.4.15-сурет. Жан басына шаққанда нормативтік қаржыландырудың артықшылығы 

 
Дереккөз: Қаржы орталығы 

Бизнестің білім беру нарығына белсенді енуіне тартымды жағдайлар жасалуды. 2019 

жылдан бастап жекеменшік мектептерде мемлекеттік білім беру тапсырысын (мемлекеттік 

тапсырыс) белсенді орналастыру процесі басталды. 2019 жылы Республиканың 108 жекеменшік 

мектептерінде 30 мың орынға мемлекеттік тапсырыс берілді. 2020-2021 жылдарда 90-нан астам 

жекеменшік мектептің ашылуы күтілуде. Жаңадан ашылған барлық жекеменшік мектептер 

мемлекеттік тапсырыс алуға үміткер бола алады. Алайда, жекеменшік мектептерге құрылыс 

және қайта құру арқылы ашылған жағдайда, инвестициялық шығындардың орнын толтыруға 

мүмкіндік беретін көбейтілген сома төленеді. Пайдалану шығындарын өтеуге арналған 

мемлекеттік тапсырыс мөлшері білім деңгейіне (1-4, 5-9, 10-11-сыныптар); білім беру 

бағдарламаларының түріне (жалпы білім беру, түзету, үйде оқыту, инклюзивті білім беру); 

орналасқан жеріне (қалалық/ауылдық); тұруына (экологиялық апат немесе радиациялық қауіпі 

бар өңір) байланысты өзгереді.129  

4 жыл ішінде спорт залдарымен жабдықталған мектептердің үлесі 11,1%-ға өсті. 

2019 жылы спорт залдары 5 202 мектепте жұмыс істеді (соның ішінде ауылда – 3734 бірлік) 

немесе олардың жалпы санының 75%-ы. Соның ішінде 3 705 мектепте (71,2%) спорт залдары 

стандартты жабдықпен жарақталған. Мектеп спортзалдарының жабдықталуы 2016 жылдан 

бастап 11,1%-ға артты. 4 жыл ішінде жабдықталған спорт залдары үлесінің ең көп өсуіне Атырау 

облысы қол жеткізді (+32,2%). Елорда мектептерінде спорттық жабдықтармен қамтамасыз 

етудің ең жоғары көрсеткіші (89,5%), ең төмен – Ақмола облысында (58,3%) (сурет.2.4.16). 

Мектептердің спорт залдарымен қамтамасыз етілуінің жоғары пайызы Қызылорда (90,4%), 

Павлодар (85,8%), Қостанай (81,5%), Маңғыстау (84,1%) облыстарында және Нұр-сұлтан 

(87,4%), Алматы (81,5%) қалаларында байқалады. Сонымен қатар мектеп спортзалдарының 

29% (1 497 бірлік) спорттық жабдықтармен жабдықталмаған, 10,3% – бейімделген үй-жайларда 

орналасқан, 16% қалалық және 28,5% ауылдық мектептердің спорт залдары жоқ. Спорт 

залдары жоқ мектептердің ең көп үлесі Батыс Қазақстан (39,8%) және Түркістан (31,4%) 

облыстарында (2.4.17-сурет). 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ шеңберінде контингенті 

150-ден астам оқушысы бар мектептерде 724 спорт залын салуға бюджет көзделген. 

 
129 Қаржы орталығы. Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландырудың апробациясы. http://www.fincenter.kz/funding/faq/ 
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2.4.16-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептердегі спорт залдарды заманауи үлгідегі 
жабдықтармен жабдықтау динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2.4.17-сурет. Күндізгі мемлекеттік мектептерді спорт залдарымен  
қамтамасыз етілуі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектептегі тамақтану мемлекет бақылауында. 2019 жылы 6 211 мектеп ыстық 

тамақпен қамтамасыз етілді, немесе мектептердің жалпы санынан 87,9%, бұл 2016 

жыл көрсеткішінен 1%-ға жоғары. Мектеп асханаларында ыстық тамақпен қамту 4 жылдың 

ішінде 14,8%-ға өсіп, 2019 жылы 95,9% құрады. Мемлекеттік қолдау алуға құқығы бар мектеп 

оқушыларының арасында (2008 жылғы 25 қаңтардағы № 64 ҚР ҮҚ) 2019 жылы 344 235 бала 

(95%) тегін ыстық тамақпен қамтамасыз етілді. Бұл көрсеткіштің 2016 жылғы деректермен 

салыстырғанда 0,5%-ға төмендеуі Түркістан облысының төмен нәтижесіне байланысты (42%), 

онда мемлекеттік атаулы әлеуметтік көмек алуға құқығы бар отбасылардан шыққан 8 288 бала 

тегін тамақ алмайды. Қалған барлық өңірлер әлеуметтік жағынан қорғалмаған отбасылардан 

шыққан оқушыларды 100% ыстық тамақпен қамтамасыз етті (Қосымшадағы 2-кесте). Сонымен 

қатар, 535 мектепте (барлық мектептердің 7,7%) (2016 ж. – 7,8%) 91 545 (2,8%) оқушыға 

(2016 ж. – 2,3%) буфеттен тамақтандыру ұйымдастырылды. 17 319 (0,5%) оқушыға тегін 

буфеттік тамақтану ұсынылды (2016 ж. – 16,6%) (3-кесте). Екі өңірде әкімдердің бастамасымен 

бастауыш сынып оқушыларына (Нұр-Сұлтан қаласы және Атырау облысы) 100% ыстық тамақ 

ұйымдастырылды. 6 өңірдегі мектептердің 100%-ында асханаларда / буфеттерде тамақтану 

үшін мүмкіндіктер жасалған (Жамбыл, Маңғыстау, Павлодар облыстар, Нұр-Сұлтан және 

Алматы). Еліміз бойынша мектептердің жалпы санының 4,4%-ында тамақтандыруды 

ұйымдастыру үшін жағдай жоқ, бұл мәселе әлі де шешілмеген күйінде қалып отыр. Өңірлер 

бойынша мұндай мектептердің ең көп үлесі Алматы (12,5%), Түркістан (8%), Қарағанды (7,4%), 

Шығыс Қазақстан (7%) облыстарында байқалады (Қосымшадағы 2, 3-кестелер). Білім беру 

басқармалары, Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Тауарлар мен 

қызметтердің сапасын бақылау және тауарлар қауіпсіздігі комитетінің аумақтық бөлімшелері мен 
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білім беру ұйымдарында қоғамдық тамақтандыру қызметін ұсынатын кәсіпкерлер арасында 

студенттердің қауіпсіз және сапалы тамақтануын қамтамасыз ету жөніндегі үшжақты 

меморандумдардың жасалуы тиімді шара болып табылады. Сонымен қатар «Мектеп асханалары» 

жобасы аясында ата-аналар қоғамдастығының мектеп оқушыларының тамақтануын бақылауға 

қатысуы қарастырылған. Бұдан басқа, «мектеп асханалары» жобасын іске асыру аясында ата-

аналар қоғамдастығының мектептегі тамақтануды бақылауға қатысуы көзделген.  

Мектепте болған барлық уақыт ішінде балалардың ауыз суға еркін қол жеткізуі 

қамтамасыз етіледі. 2019 жылы 6 297 (90,3%) күндізгі мемлекеттік мектеп оқушылары тұрақты 

ауыз су бұрқақтары арқылы/ ағын суды қайнату арқылы қауіпсіз сапалы ауыз сумен қамтамасыз 

етілді. 678 (9,7%) мектепте сапа стандарттарына сәйкес келетін арнайы рұқсат етілген 

ыдыстардағы тасымалданатын су және шөлмектегі су пайдаланылды. Тасымалданатын су қалаға 

қарағанда ауылдық мектептерде (29%) жиі қолданылады (5%). 4 жыл ішінде абаттандырылмаған, 

оның ішінде орталық сумен жабдықталмаған мектептер саны 35%-ға азайды (2016 ж. – 975 

бірлік), тиісінше, тасымалданатын суды пайдаланатын мектептер саны қысқарды (2016 ж. – 2 107 

бірлік). Оқушыларды қауіпсіз және сапалы сумен қамтамасыз ету ҚР санитарлық ережелерімен 

реттеледі130 және мектеп директорының бұйрығымен тағайындалатын жауапты тұлғамен 

бақыланады. Бала күннің көп бөлігін сыныпта өткізетіндіктен, оқу кезінде дұрыс ішу режимін 

ұйымдастыру жайлы жағдай жасап қана қоймайды, сонымен қатар денсаулық пен оқу сапасына 

оң әсер етеді.  

Мектеп оқушыларының денсаулығын сақтау және нығайту бірінші кезектегі міндет 

болып табылады. Бұл міндетті орындау ең алдымен мектептің медициналық қызметіне 

жүктеледі. 2019 жылы 86% қалалық және 65% ауылдық күндізгі жалпы білім беретін 

мектептерде 4 968 медициналық кабинет жұмыс істеді, олар емханалардың құрылымдық 

бөлімшесі болып табылады (2016 ж. – 6 120, 2017 ж. – 6 065, 2018 ж. – 5 950 бірлік). 2017 

жылдан бастап медициналық көмектің сапасын жақсарту үшін мектеп медицинасы білім беру 

жүйесінен денсаулық сақтау саласына өтті. Мектептердің медициналық қызметкерлері оқу жылы 

барысында, сондай-ақ жазғы мектеп жанындағы лагерлер кезеңінде сауықтыру және 

профилактикалық шараларды жүргізеді. Әр оқу жылының басында мектептерде оқушылардың 

тізімі құрастырылды және ағымдағы жылы профилактикалық скринингтік тексерістен өтетін 

мақсатты топтар құрылды. Профилактикалық тексерулерді жүргізу үшін тар бейінді мамандар 

шақырылады (стоматолог, офтальмолог, хирург, невропатолог, педиатр және басқалар). 

Осылайша, балалар аумақтық емханаларға бармай-ақ, мектеп қабырғасында мамандардың 

қарауынан өтуге мүмкіндігі бар. Өз оқушыларына мұндай мүмкіндікті ел бойынша мектептердің 

жалпы санының 29%-ы қамтамасыз ете алмайды (2 007 бірлік). 

Мектеп жауапты ведомстволармен бірлесіп кешенді қауіпсіздікке, соның ішінде 

нысанды физикалық қорғау және мектеп аумағында және ғимаратында өткізу 

режимін қамтамасыз ету арқылы назар аударады. Тұңғыш Президент Н.Ә. Назарбаевтың 

«қазақстандықтардың әл-ауқатының өсуі: табыс пен тұрмыс сапасын арттыру» жолдауында 

балалар қауіпсіздігінің маңыздылығы мен барлық мектептерді бейнебақылау жүйелерімен 

жабдықтау қажеттілігі атап өтілді. 2019 жылы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің 

бейнебақылау үлесі 82,6%-ды құрады, бұл 2016 жылмен салыстырғанда 27,4% жоғары. 

Қалалық мектептерде бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз ету – 99,8%, ауылдық жерлерде – 

76,8% (қала – 1 774, ауылдық жерде – 41 515 бірлік). 5 240 мектепте балалардың мектеп 

ғимаратында ғана емес, сонымен қатар оның аумағында да ішкі және сыртқы бейнебақылау 

жүйелері арқылы тұруы үшін қауіпсіз жағдайлар жасалған. Тек ішкі бейнебақылау 392 мектепте, 

ал сыртқы бейнебақылау 130 мектепте орнатылған. 1 213 мектепте бейнебақылау жоқ (қала – 

187 бірлік, ауыл – 261 бірлік). Қалалық мектептерде бейнебақылау жүйесімен қамтамасыз ету – 

99,8%, ауылдық жерлерде – 76,8% (қала – 1 774, ауылдық жерде – 41 515 бірлік). 5 240 

мектепте ішкі және сыртқы бейнебақылау жүйелері арқылы балалардың мектеп ғимаратында 

ғана емес, сонымен қатар оның аумағында да қауіпсіз болу үшін жағдайлар жасалған. Тек қана 

 
130 Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы 

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2017 жылғы 16 тамыздағы № 611 бұйрығы 
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ішкі бейнебақылау 392 ғимаратта орнатылды, тек қана сыртқы бақылау – 130 мектепте. 1 213 

мектепте (қала – 187, ауыл – 261) бейне бақылау жоқ.  

448 мектепте (ауыл – 261 бірлік) турникеттер орнатылды (2.4.6-кесте). Ең қиын 

жағдай Солтүстік Қазақстан облысында, бұл өңірдегі мектептердің жартысында бейнебақылау 

жүйесі орнатылмаған. Күндізгі уақытта мектеп ғимараты мен мүлікті күзетуді - вахтер, түнде 

күзетші жүзеге асырады (әдетте бұл зейнет жасындағы адамдар, көбінесе әйелдер). Іс жүзінде 

Қазақстанның барлық мектептерінде бастауыш сынып оқушыларын ата-аналарының қолынан 

қабылдау және қолына беру тәртібі белгіленген. Бұл үшін сынып жетекшілерінің/мектеп 

директорлары орынбасарларының және басқа да жауапты тұлғалардың кезекшілігі 

ұйымдастырылған. Сонымен қатар, арнайы күзетшілерді даярлау курсынан өткен адамдар 

балалардың қауіпсіздігі үшін жауап беруі керек. Елордалық мектептер жеке күзет ұйымдарының 

қызметтерін пайдалана бастады. Қазіргі уақытта жергілікті атқарушы органдар ірі қалалардағы 

мектептердің қауіпсіздік функцияларын мамандандырылған қызметтерге беру мүмкіндігін 

қарастыруда. Сандай-ақ жақын уақытта барлық мектептерді ішкі бақылау органдарының жедел 

басқару орталықтарына қосылуын бейнебақылау жүйелерімен қамтамасыз ету бойынша 

шаралар кешенді әзірленуде. 

2.4.6-кесте. Бейнебақылау мен турникеттері бар мектептердің саны, 2019 ж. 

 

Бейнебақылауы 
бар 

мектептердің 
барлығы  

Оның ішінде Бейнеба
қылау 
жоқ 

Турникеті бар 
мектептер  ішкі ішкі және 

сыртқы 
сыртқы 

бірлік % бірлік бірлік бірлік бірлік бірлік  % 

ҚР 5 762 82,6 392 5 240 130 1 213 448 6,4 

Ақмола 349 62,9 10 336 3 206 11 2,0 

Ақтөбе 260 64,7 25 232 3 142 43 10,7 

Алматы 714 93,9 54 649 11 46 16 2,1 

Атырау 190 97,4 8 180 2 5 92 47,2 

БҚО 262 69,1 6 251 5 117 10 2,6 

Жамбыл 422 95,5 17 389 16 20 9 2,0 

Қарағанды 365 72,1 31 327 7 141 17 3,4 

Қостанай 373 74,9 50 318 5 125 15 3,0 

Қызылорда 261 89,1 21 231 9 32 2 0,7 

Маңғыстау 137 99,3 5 132 0 1 13 9,4 

Түркістан 351 94,6 9 326 16 7 142 15,8 

Павлодар 240 98,0 19 210 11 235 14 3,9 

СҚО 849 50,5 99 720 30 48 17 3,6 

ШҚО 567 87,5 15 542 10 81 10 1,5 

Нұр-Сұлтан қ. 82 96,6 7 75 0 3 32 36,8 

Алматы қ. 204 98,5 12 190 2 3 2 1,0 

Шымкент қ. 136 99,3 4 132 0 1 3 2,2 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектептердегі аула дәретханалары балалардың қауіпсіздігі мен денсаулығына қауіп 

төндіреді. ҰБДҚ мәліметтеріне сәйкес, 2019 жылы 6 975 күндізгі мемлекеттік мектептің ішінен 

2 297-де (33%) дәретхана мектеп аумағының шалғай учаскелерінде орналасқан (2016 ж. – 

40,4%). Мұндай мектептердің ауылдық жерлердегі үлесі олардың жалпы санының 41,2%-ын 

(2 115 бірлік), Қалада – 8,3% (146 бірлік) құрайды. Аула дәретханалары бар мектептердің ең 

көп үлесі Түркістан (60,2%), Жамбыл (60,0%), Алматы (55,0%), Батыс Қазақстан (52,5%), 

Шығыс Қазақстан (42,4%), Қызылорда (42%) облыстарында. 2021 жылға қарай мектептер 

аумағында орналасқан дәретханаларды жою міндеті мемлекет бақылауында. Қазіргі кезде әр 

өңірдегі жағдай мұқият зерттелуде, бұл мәселені жан-жақты шешу үшін жергілікті бюджеттен 

ақша бөлінуде. Елдегі мектептердің тек 18%-ында (1 671 дана) ғимарат ішінде жылы 

дәретханалар бар. Ауылдарда осындай 410 мектеп бар, немесе елдегі мектептердің жалпы 

санының 7,8%. Сондай-ақ, мектептерде 3 007 жылы және ашық дәретханалардың (оның 2 664-

і ауылда) болғанын ҰБДҚ-да тіркеді (2.4.7-кесте). Сонымен қатар, мұндай мектептердегі жылы 

дәретханалар тек қыста пайдалануға дайын. Осылайша, барлық ашық аула дәретханалары 

жойылу керек. 
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2.4.7-кесте. Мемлекеттік күндізгі мектептердегі дәретханалар  
туралы мәлімет, 2019 ж. 

 
Жылы және аула 
дәретханалары 

Тек қана аула 
дәретханалары 

Тек қана жылы 
дәретханалар 

барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл барлығы қала ауыл 

ҚР 3 007 343 2 664 2 297 146 2 151 1 671 1 261 410 

Ақмола 428 25 403 0 0 0 127 61 66 

Ақтөбе 164 25 139 138 5 133 100 91 9 

Алматы 288 37 251 415 16 399 57 40 17 

Атырау 95 16 79 37 0 37 63 50 13 

БҚО 117 8 109 199 2 197 63 54 9 

Жамбыл 124 32 92 265 14 251 53 45 8 

Қарағанды 103 14 89 123 0 123 280 194 86 

Қостанай 341 9 332 47 0 47 110 74 36 

Қызылорда 134 23 111 123 14 109 36 26 10 

Маңғыстау 43 1 42 37 1 36 58 41 17 

Түркістан 262 4 258 2 0 2 94 82 12 

Павлодар 304 14 290 64 0 64 107 43 64 

СҚО 311 36 275 540 57 483 46 12 34 

ШҚО 215 21 194 275 5 270 158 129 29 

Нұр-Сұлтан қ. 1 1 0 0 0 0 86 86 0 

Алматы қ. 7 7 0 3 3 0 195 195 0 

Шымкент қ. 70 70 0 29 29 0 38 38 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ШЖМ әдістемелік қолдау үшін ресурстық орталықтар желісі дамуда. ШЖМ-ді 

әдістемелік қолдау үшін ресурстық орталықтар желісі дамуда. 2016-2019 жылдарға 

арналған бағдарламаны іске асыру кезеңінде ресурстық орталықтар желісі 15%-ға ұлғайды. 

Оларға бекітілген магниттік мектептер саны 605 бірлікті немесе ШЖМ-нің жалпы санының 

21,4%-ын құрады (2016 ж. – 18,8%). Магниттік ШЖМ-нің 8-9 сыныптарының 2 833 оқушысы 

тірек мектептерінің бекітілген сыныптарында оқуға мүмкіндік алды. 40 ресурстық орталықта 

магниттік ШЖМ оқушыларының тұруына арналған мектеп жанындағы интернаттар бар, 

қалғандарында тасымалдау ұйымдастырылған. Тірек мектептердің ең көп саны Қарағанды (39), 

Ақмола (21), СҚО (23), Павлодар (19) облыстарында, ең азы – Маңғыстау облысында (1). Атырау 

және Қызылорда облыстарында тірек мектептер жоқ (2.4.18-сурет). Барлық ШЖМ толық 

қамтылғанға дейін тірек мектептер мен мектеп жанындағы интернаттар желісін дамытуды 

жалғастыру қажет. ШЖМ-ды дамытудың перспективалы бағыттары «мобильді мұғалім», 

«бірыңғай басшылық командасы бар мектеп-спутниктер» жобаларын іске асыру болады»; 

әдістемелік және басқару мәселелері бойынша төмен нәтижелі мектептерге мықты мектептердің 

қамқорлығы, тірек мектептер жанынан интернаттар салу (boarding school), орталықтар мен 

қашықтан оқыту жүйесін құру және басқа да шаралар (2.4.3-кірістірме). 

2.4.18-сурет. Ресурстық орталықтар және оларға тіркелген  
ШЖМ динамикасы, бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

160 162 177 184

488 488

589 605

2016 2017 2018 2019

Ресурстық орталықтар Магниттік мектептер
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2.4.3-кірістірме. ҚР-да ШЖМ-нің келешекте даму бағыттары 

− «Мобильді мұғалім» жобасы (ШЖМ оқыту сапасын қолдау және арттыру)  

− «Уақытша отбасы» жобасы (алыс ауылдардан келген оқушылардың патронатты отбасында тұруы) 

− Орталықтан басқарылатын «мектеп-спутник» жобасы  
− ШЖМ мұғалімдеріне арналған біріккен класстарда жұмыс істеу бойынша курстар, семинарлар 

және тренингтер  

− ШЖМ жағдайындағы педагогтердің төлем жүйесін өзгерту 

− Дүниежүзілік банктің «Орта білімді жаңғырту» жобасын іске асыру аясында ШЖМ оқыту 

материалдарымен, компьютерлік жабдықтармен және цифрлі техникамен жабдықтандыру 

− Магниттік ШЖМ оқушыларын негізгі мектептерге дейін жеткізуді, тамақтану мен тұруды 

қамтамасыз ету 

− Негізгі мектептердің жанында интернат салу (boarding school) 

− Білім беру ұйымдарындағы интернаттарды жаңғырту 

− Мектеп автокөлігінің паркін жаңарту, толықтыру 

− «Қауіпсіз мектеп автобусы» жыл сайынғы мектеп акциясы  

Дереккөз: 2020-2025 жж. арналған БҒДМБ 

   

Ғылым мен техниканың, ақпараттық кеңістіктің қарқынды дамуы, білім беру жүйесін 

сөзсіз жаңаруына себепші болды. 2016 жылы басталған жаңадан дамып келе жатқан 

сындарлы білім беру моделіне ауысу өз мәресіне келе жатыр. 2016 жылдан бастап кезең-

кезеңмен 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8-сыныптарында білім берудің жаңартылған мазмұны енгізілді. 2019-

2020 оқу жылы 4, 9, 10-сыныптары жаңартылған бағдарламалар бойынша оқытуға 100% ауысты 

және республикадағы 30 сынамалы мектептің 11-сыныптарында жаңа оқулықтар мен ОӘҚ 

апробациясы басталды. 11-сыныптар 2020-2021 оқу жылында білім берудің жаңартылған 

мазмұнына ауысады (2.4.8-кесте).  

2.4.8-кесте. Мектептегі білім берудің жаңартылған мазмұнына ауысу кестесі 

Оқу 
жылдары 

Сыныптар 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

2016-2017            

2017-2018            

2018-2019            

2019-2020            

2020-2021            

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Білім берудің жаңартылған мазмұны аясында жаңа бағалау жүйесін біртіндеп 

енгізіліп келеді. ЭЫДҰ сарапшылары Қазақстанның критериалды бағалауға көшуін тұтастай 

білім беру жүйесін модернизациялауға оң қадам деп санайды».131 2019-2020 оқу жылында 

жаңартылған бағдарламаларға көшкен барлық сыныптарда критериалды бағалау жүйесі 

қолданылады. Оқушылардың үлгерімін анықтайтын жаңа жүйе қалыптастырушы және жиынтық 

бағалауды қамтиды. Қалыптастырушы бағалау сабақта күнделікті қолданылады және кері 

байланысты қамтамасыз етеді. Оқушы мұғалімнен пікірлер мен ұсыныстар түрінде кері байланыс 

алады (жақсы болды, нені жақсарту қажет). Мұғалім оқушының жетістіктерінің толық көрінісін 

көреді және оқу процесін дер кезінде түзетеді, жиынтық бағалауға дейін оқушылардың 

біліміндегі олқылықтарды жоюға көмектеседі. Сонымен, қалыптастырушы, ынталандырушы 

және талпындырушы функцияларды орындайтын қалыптастырушы баға берудің рөлін 

бағаламауға болмайды. Алайда, жалпы алғанда, оқушыларды бағалау әдісі әлі де жиынтық 

болып табылады. Мұғалімдер үшін барлық қажетті нұсқаулықтар, критериалды бағалау 

бойынша әдістемелер әзірленгеніне қарамастан, олар бастапқы даярлықтан өтті / тиісті 

 
131 АТО (2014), Страновой базовый отчет Казахстана. ОЭСР Обзор политики по улучшению эффективности использования ресурсов в 

школах, 2014, http://www.oecd.org/education/school/CBR_Kazakhstan_russian.pdf. 
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даярлықтан өтіп жатыр, мұғалімдерге әлі де қолдау қажет. Бұны TALIS-2018 нәтижелері 

дәлелдейді: қазақстандық мұғалімдердің көпшілігі «оқушыны бағалау әдістері» (97% 

оқытылды), «оқу жоспарын білу» (96%), «пәндік саланы білу және түсіну» (92%) және 

«оқушыларды критериалды бағалау» сияқты кәсіби даму курстарына мұқтаж (91%).132  

Суммативті бағалау оқушылардың бөлім (БЖБ) және тоқсан (ТЖБ)бойы алған білім, 

біліктілік пен дағды деңгейін анықтауға бағытталған. Оқушылардың жетістіктері арнайы 

критерийлер бойынша бағаланады, оларды мұғалімдер де, оқушылар да алдын-ала білуі керек. 

Нақты білімді бағалауға бағытталған дәстүрлі жүйеден бөлек (бағалау, ережелерді жаттау, 

формулалар және т.с.с.) критерийлер жүйесі оқушының жеке үлгерімін өлшейді (білім мен 

дағдыларды қолдана білу, ойлау, негізгі нәрсені бөліп көрсету, қорытынды жасау, шешім 

қабылдау және т.б.). Критериалды бағалау жүйесі оқушының өзін-өзі дамыту мен 

функционалдық сауаттылықты қалыптастыруға және тұтастай алғанда білім сапасын арттыруға 

ықпал етеді. Оқушылар ұжымда жұмыс істеуді үйренеді, ғылыми-зерттеу жұмыстарына белсене 

қатысады, бір-біріне көмектеседі, талқылайды, пікірлерін таластырады, дәлелдейді. 

Критерийлерге сәйкес оқушылар өздерінің нәтижелері мен сыныптастарының жетістіктерін 

бағалайды. Бағалаудың нақты және өлшенетін критерийлерінің болуы мұғалімге тұлғалық 

бағдарлы оқытуды қамтамасыз етуге, әр оқушы үшін түпкілікті нәтижеге жету және жалпы білім 

сапасын жақсарту үшін олардың қызметін талдау және жоспарлау үшін жедел ақпарат алуға 

мүмкіндік береді.  

Критериалды бағалау жүйесін жетілдіру және мұғалімдерге қолдау көрсету 

жұмыстары жалғасуда. Мұғалімдер критериалды бағалау бойынша әдістемелік әзірлемелерді 

https://www.nao.kz және http://smk.edu.kz сайтынан таба алады. Сонымен қатар, 

«Оқушылардың оқу жетістіктерін критериалды бағалау» онлайн курсы жасалды 

https://academia.kz/ru/course/. Бүгінгі таңда критериалды бағалауды енгізу нәтижелері туралы 

алғашқы қорытынды жасауға болады. Болашақта пысықталуы қажет мәселелер бар 

(қалыптастырушы бағалауды өткізу кезінде ескеретін ескертулерді ескере отырып, БЖБ және 

ТЖБ жиілігін азайту және т.б.), бұл үшін ҚР БҒМ жанынан сарапшылар мен білім беру 

практиктерінің арнайы жұмыс тобы құрылды. Бағалаудың жаңа жүйесі мұғалімнен жеке 

шығармашылықты, әр оқушының жеке қабілеттерін ескере отырып, тапсырма құрастыруда, кері 

байланысты қамтамасыз етуде шығармашылықпен жұмыс істеуді талап етеді (БЖБ және ТЖБ 

тапсырмалары, бағалаудың өлшемдері мен критерийлері, нәтижелерді белгілеу алгоритмі). 

Сондықтан одан әрі шаралар мұғалімдерге әдістемелік қолдау көрсетуге бағытталған.  

Жетекші жалпы білім беретін мектептер мектептегі білім беру мазмұнын өзгертуде 

көшбасшы болып табылады. 2017 жылдан бастап Зияткерлік мектептер білім беру мазмұнын 

жаңарту және мұғалімдердің біліктілігін арттыру жөніндегі әдістемелік орталықтар ретінде 

барлық өңірлерде жұмыс істеуде. 2019 жылы олар мұғалімдерге 8 мыңнан астам оқу іс-

шараларын, 1 917 критериалды бағалау бойынша мектеп пен өңірлік үйлестірушілер үшін  

10-нан астам семинар, тренингтер, вебинарлар, шеберлік сыныптары мен біліктілікті арттыру 

курстарын өткізді. Сонымен қатар, олар озық әдістер мен технологияларды сәтті қолданатын 

жетекші жалпы білім беретін мектептерге көмектеседі. Өз кезегінде жетекші мектептер 

облыстың басқа орта мектептерінің мұғалімдеріне әдістемелік қолдау көрсетеді. Жетекші 

мектептер желісінің 2018 жылғы 765-тен 2019 жылы 1 020-ға дейін өсуінің оң үрдісі байқалады.  

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру аясында «Негізгі құзыреттілік 

ретінде оқушылардың үш тілде сөйлеу дағдылары дамиды». Жаратылыстану пәндерін 

ағылшын тілінде оқыту мектептің педагогикалық кеңесінің шешімі негізінде, ата-аналардың 

пікірін ескере отырып, оқушылар, мұғалімдер және білім беру ұйымдары дайын болғаннан кейін 

жүзеге асырылады. Сонымен бірге, қазақ тілі негізгі және басым болып қала береді. Мемлекеттік 

тілдің дамуы әдістемелік және ғылыми-әдістемелік қолдауды қамтамасыз ету, қазақ тілі мен 

қазақ әдебиетін терең зерттеу, гуманитарлық пәндерді тереңдетіп оқытатын Абай атындағы 

мектептер мен мектеп-интернаттар желісін құру арқылы күшейтілетін болады. 2019-2020 оқу 

жылындағы жағдай бойынша 3 252 мектеп «Биология», «Химия», «Физика», жоғары 

 
132 I.4.13 и I.4.14 кестелер, OECD, 2019 
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сынаптарында «Информатика» пәндерін ағылшын тілінде оқытады. Оның 251 мектеп толығымен 

тереңдетіп оқиды, 3 001 - ішінара. Ағылшын тілінде төрт пәнді оқытатын 7 728 пән мұғалімі 

жұмыс істейді, 8-ден 11-сыныпқа дейін 213 319 оқушы ЖMБ пәндерін ағылшын тілінде оқиды. 

Толық тереңдету режимі – сабақтың барлық кезеңдерін ағылшын тілінде жүргізу, белгілі бір 

мектептің жағдайын, мұғалімдердің, студенттердің дайындығы мен ресурстарын ескере отырып 

тәжірибеге енгізіледі. Ішінара тереңдету сабақтың жекелеген кезеңдерін, элективті курстардың, 

пәндік үйірмелердің және басқа да іс-шаралардың ағылшын тілінде өткізілуін қамтиды.133  

2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ іске асыру аясында 12 жылдық білім беруге 
кезең-кезеңмен көшу жоспарлануда. Орта білім мазмұнын жаңарту аяқталғаннан кейін  
12 жылдық білім беруге біртіндеп көшуге дайындық шаралары басталады, оның ішінде білім 

беру деңгейлері бойынша сабақтастықты ескере 
отырып, жаңа білім беру бағдарламаларын, 
оқулықтарды, оқу-әдістемелік материалдарды 
әзірлеу және тестілеу. Білім берудің жаңа 
құрылымына көшу (5+5+2) МЖБС жаңа 
форматын (икемділік және баламалылық), типтік 
оқу бағдарламаларының өзгермелілігін, ТОБ 
ауыспалы компоненттерінің сағаттарының 
көбеюін, мамандандырылған мектептер үшін әр 
түрлі ТОБ қамтиды. Ауыспалы білім беруді енгізу 
(оқытуды саралау) білім беру ұйымдарына 
академиялық еркіндік береді: білім берудің әр 

түрлі мазмұны, білім беру мазмұнының әртүрлі көлемі, алға жылжудың әртүрлі жылдамдығы. 
оқу жоспарына сәйкес. 12 жылдық мектептің жоғарғы сыныптары болашақ мамандықты таңдау 
үшін элективті пәндерге мамандандырылады. Бастауыш білім беру мазмұны ойын әрекеттері 
арқылы жүктемені азайтуға бағытталған; денсаулық сақтау және жайлы оқу ортасын 
қамтамасыз ету (1 сыныпта - күніне 3 сабақ); ТОБ өзгергіштігі (шет тілдерін таңдауда, өзгермелі 
жүктеме көлемі және т.б.); көпсалалы оқытуға икемді көшу. 2020-2025 жылдарға арналған 
БҒДМБ іске асыру аясында 12 жылдық білім беру моделіне кезең-кезеңімен көшу қамтамасыз 
етіледі (2024 жылы – 1 сынып, 2025 – 2 сынып).

 
133 Ы. Алтынсарин атындағы ҰБА. 2020-2021 оқу жылында қазақстан республикасының білім беру ұйымдарында оқу процесін 

ұйымдастырудың ерекшеліктері туралы 

... Әлемдегі елдердің 60% 6 жастан бастап 
мектепте білім алады, бұл баланың 
ертерек зияткерлік дамуы мен 
әлеуметтенуіне ықпал етеді. Үкіметке 
білім мен ғылымды дамытудың 2025 

жылға дейінгі жаңа бағдарламасын іске 
асыру аясында 12 жылдық жаңа модельге 
ойластырылған, біртіндеп көшуді 
қамтамасыз етуді тапсырамын » 

 
Қазақстан Республикасының Президенті Қ.К. Тоқаев 

«Bіlіm jáne Ǵylym» тамыз конференциясының 
пленарлық отырысында, 2019 жылдың 16 тамызы 
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Техникалық және кәсіптік білім беру 

ТжКБ мазмұнын жаңарту, елдің индустриялық-инновациялық даму қажеттіліктерін, 

сондай-ақ жаһандық үрдістерді ескере отырып, 2016-2019 жылдарға арналған 

БҒДМБ міндеттерінің бірі болды. Ел үшін оқытудың ең перспективті және өзекті тәсілдері 

анықталды. Іргелі өзгерістер білім беру бағдарламаларының дамуына, атап айтқанда, WorldSkills 

әлемдік стандарттарын ескере отырып, сызықтық білім беру бағдарламасынан модульдік-

құзыреттілікке көшуге әсер етті. Сонымен қатар, 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-да 

оқытудың кредиттік технологиясын және қолданбалы бакалавр дәрежесін енгізу, сонымен қатар 

студенттердің кәсіпкерлік дағдыларын дамыту туралы айтылды.  

4 жылдың ішінде модульдік-құзыреттілік көзқарасты ескере отырып, ТжКБ 

жіктеуішінің барлық 276 мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарлары мен 

бағдарламалар жаңартылды. Бұл тәсілді енгізу тез өзгеретін еңбек нарығының 

сұранысының өзгеруіне байланысты. Модульдік құзыреттілікке негізделген тәсіл жұмыс 

берушілердің сұраныстарына икемділік пен жылдам жауап беруге мүмкіндік береді. Сондай-ақ, 

модульге негізделген бағдарламалар студенттерге курстар мен құзыреттерді таңдауға икемділік 

береді. Сонымен қатар, модульдік білім алушыларға ТжКБ жүйесіне кіруге және одан шығуға 

көбірек мүмкіндіктер береді. Бұл тәсіл көптеген Еуропа елдерінде қолданылады және сонымен 

қатар өмір бойы білім алу құралдарының бірі болып табылады. Республикада модульдік-

құзыреттілік тәсіл 2016-2017 оқу жылынан бастап енгізілді. «Талап» КЕАҚ-пен бірге ТжКБ 

барлық мамандықтары бойынша типтік оқу жоспарлары мен бағдарламалар кезең-кезеңімен 

жаңартылды (2.4.19-сурет). Жыл сайын инженерлік-оқытушылық құрам модульдік құзыреттілік 

негізінде білім беру бағдарламаларын әзірлеу бойынша біліктілікті арттыру курстарынан өтеді. 

2020 жылы «Талап» КЕАҚ оны іске асырудың барысын зерделеу, мүмкін проблемаларды анықтау 

және әрі қарай ұсыныстар жасау мақсатында осы тәсілге аралық бағалау жүргізеді. 

2.4.19-сурет. ТжКБ мамандықтарының жаңартылған типтік оқу жоспарлары мен 
бағдарламаларының саны, бірлік 

 
Дереккөз: «Talap» КЕАҚ 

WorldSkills стандарттары мен құзыреттіліктері 246 білім беру бағдарламасының 

мазмұнын жаңарту арқылы оқу процесіне енгізілді. WorldSkills чемпионатына қатысу 

халықаралық талаптар мен стандарттарға сәйкес кадрларды даярлау тәсілдеріне қайта қарауға 

ықпал етті. WorldSkills стандарттары білім беру бағдарламаларына, бағалау рәсімдеріне 

(көрсетілімдік емтихан), қолданылатын жабдыққа және шебер-тәлімгерлердің біліктілігіне 

қолданылады. 2020 жылдан бастап республиканың колледждерінде қорытынды аттестаттауды 

өткізу кезінде, WorldSkills қағидаты бойынша демонстрациялық емтихандар енгізілетін 

болады.134  

БҒДМБ іске асыру аясында ТжКБ саласында оқытудың кредиттік технологиясын 

кезең-кезеңімен енгізу үшін нормативтік құқықтық негіз жасалды. 2018 жылы 

оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру ережелері жаңартылды 

(Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 12 қазандағы №563 

бұйрығы). Осы Ережелерге ТжКБ жүйесінде оқытудың кредиттік технологиясының оқу процесін 

ұйымдастыруды қарастыратын жаңа бөлім енгізілді. 2019 жылы ECVET әдіснамасына сәйкес 

ТжКБ және жоғары білім деңгейлерін кіріктіру үшін сынақ бірліктері түріндегі оқу нәтижелерін 

 
134 «Talap» КЕАҚ деректері 
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бағалау, тану, жинақтау және аудару бойынша әдістемелік ұсыныстар әзірленді, бұл өмір бойы 

білім алудағы, оқудағы үздіксіздік, ашықтық, ұлттық және трансұлттық деңгейлерде ТжКБ және 

жоғары білім арасында көлденең және тігінен салыстыру және біліктіліктің сәйкестігі 

принциптерін сапалы қамтамасыз ету мәселесін шешеді. 2019 жылы 46 ТжКБ ұйымдары 

кредиттік технологияны енгізді. 

БҒДМБ іске асырылған 4 жыл ішінде ТжКБ саласында дуальды оқытуды енгізу 

механизмдері жетілдірілді. Тиісті нормативтік құқықтық актілерге өзгерістер енгізілді, атап 

айтқанда, Қазақстан Республикасының Еңбек кодексіне, «Білім туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңына, дуальды оқытуды ұйымдастыру ережелері әзірленді және бекітілді 

(2016 жылғы 21 қаңтардағы №50 бұйрық), дуальды оқыту бойынша үлгі шарт бекітілді (2016 

жылғы 28 қаңтардағы№ 93 бұйрық ). 2019 жылы жұмыс берушілерді дуалды оқытуға қатысуға 

ынталандыратын механизмдер жасалды. Жан басына шаққандағы стандарт аясында өндірістік 

практиканың шығындары, атап айтқанда тәлімгерлердің жалақысы ескеріледі.  

Республикадағы колледждердің жартысынан көбі дуальды білім берудің негізгі 

қағидаларын жүзеге асырды, бірақ студенттерді қамту төмен деңгейде қалып отыр. 

Дуальды білім берудің негізгі қағидаттарын іске асырған колледждердің үлесі бойынша БҒДМ 

көрсеткіші орындалды. 2019 жылы 801 колледждің 518 дуальды білім берудің негізгі 

қағидаларын орындады, бұл 64,7% құрайды (2.4.20-сурет). Осылайша, 2018 және 2019 

жылдары бұл көрсеткіш орындалды. 

2.4.20-сурет. Дуалды білім берудің негізгі қағидаттарын іске асырған  
колледждердің үлесі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

Жалпы, 4 жыл ішінде дуальды оқытуды енгізетін колледждер санының жыл сайын 

өсуі байқалды (2016 ж. – 421, 2017 ж. – 460, 2018 ж. – 486, 2019 ж. – 518 бірлік). 

Дуальды оқытуға қатысатын кәсіпорындардың қамтуы жыл сайын кеңеюде. 2019 жылы дуальды 

оқыту аясында кадрлар даярлауға шарттар жасалған кәсіпорындар мен серіктестіктердің саны 

4 968 құрады. Сонымен қатар, бүкіл ел бойынша кәсіпорындардың саны төмен болып қалуда. 

Дуальды білімге студенттерді қабылдау деңгейі де төмен. 2019 жылы 245 121 колледж 

студенттерінің ішінен дуальды оқыту 22 968 адамды қамтыды, бұл 17,4% құрайды. Дуальды 

білім беру бойынша оқитындардың ең көп үлесі Қызылорда, Жамбыл және Павлодар 

облыстарында, ең азы – Алматы және Қарағанды облыстарында байқалады (2.4.21-сурет). 2019 

жылы бизнес үшін әзірленген қаржылық ынталандыру жұмыс берушілердің дуальды оқытуға 

қатысуды көп ынталандырады деп күтілуде.  
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2.4.21-сурет. Мемлекеттік тапсырыс бойынша оқитын және дуалды білім берумен 
қамтылған ТжКБ студенттерінің үлесі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

«100 нақты қадам» Ұлт жоспары аясында экономиканың 6 негізгі бағыты бойынша 

10 базалық колледжде кадрларды даярлау жалғасуда. 2015 жылдан бастап ИИДМБ 

басым бағыттары бойынша колледждерге 4 601 адам оқуға қабылданды. Жалпы алғанда, 

экономиканың алты негізгі саласында (металлургия, машина жасау, мұнай химиясы, тамақ 

өнеркәсібі, құрылыс материалдарының өндірісі, химия өнеркәсібі) түлек саны 4 457 адамды 

құрады, оның ішінде 3 021 адам немесе 68% жұмыспен қамтылды. 10 колледжде «Талап» ҰАК 

жасалған 26 жаңа білім беру бағдарламалары енгізілді. 5 негізгі колледжде қолданбалы 

бакалавриаттың 9 мамандығы бойынша кадрларды даярлау жүргізілуде, барлығы 790 адам 

оқиды. Базалық колледждер дуальды оқытуды, практиканы және студенттерді жұмысқа 

орналастыруды ұйымдастыру бойынша 369 әлеуметтік серіктестермен ынтымақтасады. 2015-

2019 жылдар аралығында WorldSkills ұлттық чемпионаттарына 366 адам қатысты, 61 сый 

орындары алынды. Сегіз негізгі колледж аккредитациядан өтті. Негізгі колледждердің тәжірибесі 

100-ден астам ТжКБ оқу орындарына таратылады. 

ТжКБ саласындағы соңғы жылдардағы саясат студенттерге базалық емес, кәсіби 

дағдыларды беруге бағытталған. PISA-2018 нәтижелері бойынша 15 жастағы студенттердің 

жартысынан көбі 2 деңгейге жетпейді, яғни олар функционалды сауатсыз. ЭЫДҰ 

сарапшыларының пікірінше, егер елде 15 жасында негізгі дағдылардың төмен деңгейі байқалса, 

болашақта ересектердің де дағдылары төмен болады. ЭЫДҰ талдауы көрсеткендей, 

функционалды сауатсыз оқушылар NEET тобына енуі мүмкін. Сонымен қатар, ұзақ мерзімді 

перспективада математика және/немесе оқу сауаттылығы сияқты негізгі дағдылардың төмен 

деңгейі жеке дағдыларды бейімдеуге немесе жетілдіруге немесе жаңа мамандықты игеруге 

мүмкіндік бермейді. Осыған байланысты студенттерге болашақта жылдам өзгеріп жатқан 

әлемнің қиыншылықтарын жеңуге мүмкіндік беретін негізгі дағдылардың берік негізін беру 

маңызды бола түсуде.135 

Алғаш рет БҒДМБ аясында ТжКБ студенттері арасында кәсіпкерлік дағдылар мен 

кәсіпкерлікті дамыту туралы айтылды. Бұл әлем бойынша жалпы тәжірибе, қазіргі заманғы 

талаптарға байланысты. Көптеген ЕО елдерінде студенттердің кәсіпкерлік қабілеттерін дамыту 

ұлттық стратегиялық құжаттарда көрініс табады. 2016-2017 оқу жылынан бастап ТжКБ оқу 

үрдісіне қосымша сағаттар есебінен «Кәсіпкерлік негіздері» факультативтік курсы енгізілді. 

Сонымен қатар, бұқаралық ақпарат құралдарында жастар кәсіпкерлігі жүйелі түрде 

насихатталуда, көптеген колледждерде бизнес-инкубаторлар мен жастар кәсіпкерлігін дамыту 

орталықтары құрылуда, табысты жастармен кездесулер ұйымдастырылуда. Бұл жұмыс 2017 

 
135 АТО (2019). Ұлттық есеп: Қазақстандағы алғашқы PIAAC нәтижелері. Нұр-Сұлтан: Қазақстан 
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жылдан бері жүргізіліп жатқанына қарамастан, мемлекеттік деңгейде кәсіпкерлік дағдыларды 

дамыту үшін негіздемелік құжат жоқ. Бұл құжат күнтізбелік-тақырыптық жоспар құру кезінде 

мұғалімдер басшылыққа алатын жұмыс бағдарламасын әзірлеу үшін қажет. Бұл мәселені шешу 

үшін облыстық білім беру орталықтары мен облыстар мен қалалардың оқу орындарындағы 

әдістемелік кабинеттер колледж студенттері арасында кәсіпкерлік дағдыларды дамытуға жағдай 

жасау бағдарламасын әзірледі.136  

ТжКБ саласындағы кәсіптік оқытудың үздіксіздігі мен сабақтастығын қамтамасыз 

ету үшін тәжірибелік режимде қолданбалы бакалавр дәрежесі енгізілуде. 2016 жылы 

кредиттік-модульдік оқыту технологиясын ескере отырып, қолданбалы бакалавр деңгейіне 

арналған типтік оқу жоспарларын жасау бойынша нұсқаулықтар дайындалды. 2019 жылы 

«Талап» ЖАҚ қолданбалы бакалавр дәрежесі үшін 20 ТОБ, 2018 жылы 15 ТОБ құрады. 2018 

жылы қолданбалы бакалавр дәрежесін және кредиттік оқыту технологиясын енгізу үшін  

46 пилоттық білім беру ұйымы анықталды. 2018-2019 оқу жылында кредиттік-модульдік оқыту 

технологиясын ескере отырып, қолданбалы бакалавр деңгейіне арналған білім беру 

бағдарламалары 27 колледжде эксперимент режимінде енгізілді. Қолданбалы бакалавр 

дәрежесі ББХСЖ 5 деңгейіне жатады және университеттердің 1-2 курстарының 

бағдарламаларына интеграцияны қарастырады. Қазіргі уақытта қолданбалы бакалавриаттан 

кейін жоғары оқу орындарына қабылдау механизмдері жасалуда. 

Бекітілген кәсіби стандарттар негізінде әзірленген білім беру бағдарламаларымен 

қамтамасыз етілген ТжКБ мамандықтарының үлесі 45,4% дейін өсті. 2019 жылы ТжКБ 

кәсіптері мен мамандықтарының жіктеуішіндегі 253 мамандықтың ішінен бекітілген мамандық 

стандарттары негізінде 115 мамандыққа (45,4%) білім беру бағдарламалары жасалды. Сондай-

ақ, жаңа әдістеме бойынша 480 салалық біліктілік шеңбері, экономикалық қызметтің мемлекеттік 

органдарымен, ҰКҚ, жұмыс берушілер одақтастығымен бірлесе анықталған 17 түрі бойынша 

кәсіби стандарт жасалды және жаңартылды. 2018 жылы «Еңбек дағдыларын дамыту және 

жұмыс орындарын ынталандыру» жобасын жүзеге асыру аясында 60 кәсіби стандарт бекітілді. 

Жалпы 2016 жылдан бастап кәсіптік стандарттарды әзірлеу функциялары (салалық біліктілік 

шеңберіне негізделген) жұмыс берушілер бірлестіктеріне жүктелді. Кәсіби стандарттарды 

Қазақстан Республикасының Ұлттық кәсіпкерлер палатасы бекітеді. 

ТжКБ жүйесінің инфрақұрылымының дамуы 

4 жылдың ішінде оқу кабинеттерінің, зертханалар мен шеберханалардың саны өсті. 

Жалпы 2016 жылмен салыстырғанда колледждер желісінің төмендеуіне қарамастан, 

аудиториялар, зертханалар мен шеберханалардың саны артты. Сонымен бірге жаттығу 

алаңдары мен оқу фермалары санының азаюы байқалды (2.4.22-сурет). 

2.4.22-сурет. ТжКБ ұйымдарының МТБ жайында мәлімет, бірлік 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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Колледждердің МТБ жабдықталу деңгейінің төмендігі ТжКБ саласындағы негізгі 

проблемалардың бірі болып қала береді. Колледждердің ескірген МТБ ТжКБ 

сферасындағы сапаның төмендігі мен түлектердің дағдылары заманауи өндіріс талаптарына 

сәйкес келмеуінің бір себебі. ТжКБ ұйымдарын жабдықтау БҒДМ міндеттерінің бірі ретінде 

белгіленді. 4 жыл ішінде мемлекеттік колледждердің заманауи оқу құралдарымен жабдықталған 

арнайы пәндеріне арналған оқу және өндірістік шеберханалардың, зертханалар мен 

кабинеттердің үлесі 8,8%-ға артып, тек 50% жетті (2.4.23-сурет). Колледждердің қалған 

жартысы жеткіліксіз жабдықталған және студенттерді оқыту үшін ескірген жабдықтарды 

қолдануға мәжбүр. 

2.4.23-сурет. Колледждердің заманауи жабдықтармен жарақтандырылу 
динамикасы, % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Өңірлер тұрғысында салыстырмалы талдау нәтижелері бойынша жабдықтардың төмен 

көрсеткіштері Солтүстік Қазақстан, Түркістан, Ақтөбе облыстарында тіркелді. Жоғары көрсеткіш 

Атырау, Жамбыл және Ақмола облыстарында байқалады (2.4.24-сурет).  

2.4.24-сурет. ТжКБ ұйымдарын заманауи оқу құралдарымен  
жарақтандыру, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы Тұңғыш Президент – «Елбасы» бастамасымен қолға алынған «Жас 

маман» жобасының аясында 180 колледж модернизацияланатын болады. Жоба 180 

колледж базасында 100 сұранысқа ие өндірістік және қызмет көрсету мамандықтары бойынша 

мамандар даярлайды. Жетекші колледждер әр өңірден сайыс негізінде таңдалады. Олар үшін 

WorldSkills стандарттарының талаптарына сәйкес 400-ге жуық заманауи жабдықтар сатып 

алынады. Үш жыл ішінде жаңа стандарттар бойынша 200 мыңнан астам маман даярлау 

жоспарлануда, 15 мыңнан астам мұғалім біліктілігін арттырудан өтеді. 2019 жылы конкурс 

нәтижелері бойынша жобаға қатысу үшін 180 колледж іріктелді. «Талап» ЖАҚ сонымен қатар 

кадрларды даярлау және / немесе сертификаттау, талап етілетін 100 кәсіптің (мамандықтың) 

тізіміне сәйкес салаларда стандарттар әзірлеумен айналысатын шетелдік ұйымдардың немесе 

ЭЫДҰ елдерінің шетелдік оқу орындарының арасынан шетелдік серіктестерді таңдады. «Жас 

маман» жобасы аясында 2020 жылы 80 ТжКБ ұйымы заманауи қондырғылармен жабдықталды, 

ал 2021 жылға қарай 100-ге жетті. 
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БҒДМБ аясында құзыреттілік орталықтары жаңа формациядағы жұмысшыларды 

даярлау үшін өсу нүктесі ретінде белгіленді. 24 құзыреттілік орталығын құру 

қарастырылды, олардың алтауы шетелдік инвесторлармен бірге «Жол картасы» аясында. Қазіргі 

уақытта 6 құзыреттілік орталықтың екеуі KNAUF компаниясымен бірлесіп құрылыс 

индустриясындағы Алматы құрылыс-техникалық колледжі мен металлургия және тау-кен 

өнеркәсібіндегі Қарағанды жоғары политехникалық колледжі негізінде «АрселорМиттал 

Теміртау» АҚ компаниясымен бірлесіп ашылды. Кейін үздік тәжірибелер таратылады. Білім беру 

бағдарламалары, оқу құралдары инвесторлардан алынады және серіктес колледждерге сала 

бойынша таратылады (құрылыс – 139, тау-кен металлургия кешені – 36, мұнай және газ – 19, 

ауыл шаруашылығы – 174 колледж). Сонымен қатар, серіктес колледждердің 1 000 оқытушысы 

мен шәкірттері жаңа оқыту технологиялары бойынша, оның ішінде инвесторлар ұсынатын 

онлайн курстар арқылы оқытылатын болады. Колледждер үшін келесі қадам – халықаралық 

салалық аккредитациядан өту. 24 құзыреттілік орталықтарының ішінен 8 құзыреттілік орталығы 

жұмыс істей бастады. 9 құзыреттілік орталығында материалдық-техникалық базаны нығайту 

жұмыстары жүргізілуде. 5 өңірдің әкімдіктері (БҚО, Маңғыстау, Қызылорда облыстары, Астана 

және Алматы қалалары) қолданыстағы колледждердің базасында құзырет орталықтарын құруға 

ЖБ-тен қаражат бөлу бойынша жұмыс жүргізуде. Құзырет орталықтарын республикалық 

бюджет есебінен жарақтандыру «Жас маман» жобасы аясында жүзеге асырылады. 

ТжКБ саласында студенттерді жатақханамен қамтамасыз ету мәселесі өзекті болып 

қала береді. 4 жыл ішінде жатақханамен қамтамасыз етілген студенттердің үлесі 2016 жылғы 

84%-дан 2019 жылғы 76%-ға дейін төмендеді. Жалпы алғанда, 2019 жылы жатақханаға мұқтаж 

60 858 студенттің 46 528-і қамтамасыз етілді (оның ішінде колледждер, жұмыс берушілер және 

бірлескен қаржыландыру есебінен) (2.4.25-сурет). БҒДМБ жатақханаларында орындардың 

болмауы мәселесін шешу үшін жаңа жатақханалардың құрылысы, сондай-ақ жаңа төсек 

орындарын енгізу қарастырылды. Нұр-Сұлтан қаласы білім бөлімінің хабарлауынша, 2019 

жылдың желтоқсанында 300 орындық жатақханасы бар 800 орындық жаңа колледжді 

пайдалануға беру туралы актіге қол қойылды. 2019 жылы Шығыс Қазақстан облысының 

колледждері 211 орындық 2 жатақхана ашты. Маңғыстау облысында 2019 жылы Маңғыстау 

туризм колледжінде 160 орындық жатақхана пайдалануға берілді. 

2.4.25-сурет. Жатақханаларда орындар ұсынылған ТжКБ студенттерінің үлесінің 
динамикасы, % 

 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Студенттерді жатақханамен қамтамасыз етудің ең жоғары көрсеткіші Түркістан, 

Алматы және Жамбыл облыстарында тіркелді. Жатақханалармен қамтамасыз етілген 

студенттердің ең аз үлесі Батыс Қазақстан, Атырау және Маңғыстау облыстарына келеді (2.4.26-

сурет). 2018 жылдың соңында Нұр-Сұлтан қаласының жергілікті билігімен жатақ орындарының 

тапшылығын толықтыру мақсатында студенттерді МЖӘ негізінде хостелдарға орналастыру 

туралы шешім қабылданды.  
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2.4.26-сурет. Өңірлер бөлінісінде жатақханаларда орындармен қамтамасыз етілген 
студенттердің үлесі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Тұңғыш Президент – Елбасының үшінші әлеуметтік бастамасы аясында 2022 

жылдың аяғына дейін жатақханаларда кезең-кезеңімен кем дегенде 75 мың жаңа 

орын енгізу белгіленді. Бұл мәселені шешу үшін жеке инвестицияларды тарта отырып, 

жатақханалар салудың жаңа механизмдері жасалды. Жатақханаларда жаңа орындарды 

пайдалануға беру кезең-кезеңімен жоспарланған (2.4.27-сурет).  

2.4.27-сурет. 2022 жылға дейінгі жатақханаларда жаңа орындар енгізу кестесі, бірлік 

 

Дереккөз: Қаржы орталығы 

Жалпы, колледждердің жатақханалардағы жаңа орындарға деген сұранысы шамамен 20 000 

жетті, ең үлкен қажеттілік Нұр-Сұлтан қаласында, сондай-ақ елдің оңтүстік өңірлерінде тіркелді 

(2.4.28-сурет). 2019 жылы ел колледждерінде құрылыс және қайта құру арқылы 1985 орын 

енгізілді. Ең көп орындар саны Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларында енгізілді (2.4.9-кесте). 

2.4.28-сурет. Өңірлер бөлінісінде колледждердегі жатақхана орындарының 
қажеттілігі, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: Қаржы орталығы 
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2.4.9-кесте. 2019 жылы колледждердің жаңадан қосылған жатақханалары  
туралы мәлімет 

Қала 
Орын 
саны 

Қамтылатын оқу орындары Енгізі тәсілі 

Алматы 390 «Алматы сән және дизайн колледжі» КМҚК Қайта жаңғырту 

Қарағанды  100 ҚарМУ, Қарағанды банк колледжі, ҚарМТУ Құрылыс 

Ақтау 180 Маңғыстау өнер колледжі, Маңғыстау энергетикалық 
колледжі, Ақтау көлің колледжі, Тынышпаев атындағы 
ҚазАТК академиясының колледжі 

Қайта жаңғырту 

Семей 105 «Кайнар» жоғары колледжі» Қайта жаңғырту 

Қызылорда 330 Қызылорда медициналық жоғары колледжі, Иксанов 
атындағы Қызылорда политехникалық колледжі, 
Искаков атындағы Қызылорда құрылыс және бизнес 
колледжі, Қызылорда индустриалды-техникалық 
колледжі 

Құрылыс 

Павлодар 200 Павлодар көлік және коммуникациялар колледжі  Құрылыс 

Нұр-Сұлтан 340 «Көлік және коммуникациялар колледжі» УМҚК Қайта жаңғырту 

Ақсу 

Павлодар облысы 

200 Ақсу қара металлургия колледжі Құрылыс 

Орал 140 М. Өтемісов атындағы БҚМУ, Педагогикалық колледж Қайта жаңғырту 

Дереккөз: Қаржы орталығы 

БҒДМБ аясында білім берудің барлық деңгейлерінде студенттер арасында салауатты 

өмір салтын қалыптастыруға көп көңіл бөлінді. ТжКБ студенттерін спорттық 

секциялармен қамту БҒДМБ индикаторларының бірі ретінде қойылған міндеттерді бақылау үшін 

белгіленді. 3 жыл ішінде ТжКБ ұйымдарындағы спорт секцияларының саны 1 828 бірлікке өсті 

(2017 ж. – 5 226 бірлік, 2019 ж. – 7 054 бірлік) Колледждерде спорт алаңдарын дамыту үшін 

әкімдіктер мемлекеттік-жекеменшік серіктестік тетіктері негізінде демеушілік және бюджеттен 

тыс қаражаттарды тарту бойынша жұмыс жүргізуде. 2016 жылдан бастап спорт секцияларымен 

қамтылған ТжКБ студенттерінің үлесі (күндізгі бөлім) 20%-ға өсті (2.4.29-сурет). 

2.4.29-сурет. ТжКБ студенттерін спорттық секцияларымен қамту динамикасы, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Спорт секцияларымен қамтылған студенттердің ең көп үлесі Шығыс Қазақстан, Жамбыл және 

Ақмола облыстарында. Осы жылдары ең төменгі көрсеткіштер Нұр-Сұлтан және Шымкент 

қалаларында тіркелді (2.4.30-сурет). 
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2.4.30-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ студенттерін спорт секцияларымен  
қамту, 2019 ж., % 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласындағы жастарды салауатты өмір салтына кеңінен тарту және 

насихаттау мақсатында «Қазақстан Республикасының колледж студенттерінің 

ұлттық лигасы» жобасы ұйымдастырылды. Жыл сайын Алматы қаласындағы Алматы 

мемлекеттік энергетика және электронды технологиялар колледжі базасында республиканың 

колледждері арасында мини-футбол бойынша Республикалық студенттік лигасы өткізіледі. Бұл 

жарыстарға республиканың барлық облыстары мен қалаларынан 17 команда қатысады. 2019 

жылдың соңында студенттер лигасының жеңімпаздары Солтүстік Қазақстан облысы, Қарағанды 

облысы және Алматы қалаларының командалары болды. Футзалдан Қазақстан ұлттық 

құрамасының мүшелері кубоктармен, сертификаттармен, номинациялар бойынша үздік 

ойыншылар бағалы сыйлықтармен марапатталды.  

Соңғы төрт жыл ішінде ТжКБ саласында қосымша үйірмелерге қатысатын 

студенттер саны көбейді. 2019 жылы 469 353 студенттің 192 153-і қосымша білім алумен 

қамтылды. Бұл студенттердің жалпы санының 41%-ын құрайды. (2.4.31-сурет). 

2.4.31-сурет. ТжКБ студенттерін қосымша біліммен қамту, %  

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Жыл сайын ТжКБ студенттері арасынан қоғамдық-пайдалы жұмысқа 

тартылғандардың үлесі артып келеді. 2019 жылы ТжКБ саласындағы 418 124 студенттің 

253 632-сі қоғамдық-пайдалы жұмысқа тартылды. Бұл 60,7%-ды құрады. (2016 жылы – 35%). 

Өңірлер бөлісінде салыстырмалы талдауға сәйкес ең жақсы нәтижені Солтүстік Қазақстан, 

Шығыс Қазақстан және Жамбыл облыстары көрсетті (2.4.32-сурет) Колледж студенттері әртүрлі 

жастарға арналған жобалар мен сайыстарға қатысады. Мысалы, жастардың «Жасыл ел» 

бағдарламасы, «Дельфи ойындары. 
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2.4.32-сурет. Өңірлер бойынша қоғамдық пайдалы қызметке тартылған ТжКБ 
студенттерінің үлесі, 2019 ж., %  

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

БҒДМБ аясында студенттерді еріктілік жұмыстарға тартудың маңыздылығы атап 

өтілді. Әлемнің көптеген елдерінде еріктілік азаматтық қоғамның дамуына ықпал етеді және 

әлеуметтік капиталды құру тетіктерінің бірі болып табылады. Еріктілердің белсенділігі 

арқасында кең көлемді акциялар мен әлеуметтік сипаттағы іс-шаралар өткізіледі. ТжКБ 

ұйымдарында волонтерлердің балалар үйлеріне, онкологиялық ауруханаларға және 

мүгедектерге, Ұлы Отан соғысының ардагерлеріне көмек көрсету, сондай-ақ ірі халықаралық іс-

шараларға дайындалуды ұйымдастыру жұмыстары жүргізілуде. JASTAR KZ жобасы аясында 2019 

жылы «Ашық жүрек» әлеуметтік жобасы іске асырылды. Жоба жастарды әлеуметтік қызметтің 

кез келген түрлеріне, әлеуметтік және әлеуметтік маңызы бар іс-шараларға тарту арқылы 

әлеуметтік өзін-өзі тануын дамытуға, қоғамда толеранттық пен қарым-қатынасты қалыптастыру, 

адамгершілік пен мейірімділіктің дамуына бағытталған.137 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

Жағдайлардың жеткіліксіздігі және оқу ортасы жоғары оқу орнының жетістіктеріне 

кедергі болып табылады. Бұл тұжырым АҚШ университеттерінің зерттеуінде келтірілген, 

онда университет жетекшілерінің көпшілігі университеттердегі жағдайлардың «ескіргені» 

қаржылық ресурстардың, технологиялық өзгерістердің және студенттер контингентінің 

өзгеруімен қатар даму қиындықтарының бірі ретінде келтірілді. АҚШ жоғары білім беру 

қызметкерлерінің қауымдастығы жоғары мектептер қызметкерлерін жоғары оқу орындарын 

тиісті жағдайлармен қамтамасыз етуді қайта қарастыруға шақырады.138 

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ Университеттердегі жағдай мен 

компоненттердің дамуын терең көрсетеді. Оларға университеттерді материалдық-

техникалық қамтамасыз ету (спорт, жатақхана, цифрлық инфрақұрылым үшін жағдайлар) және 

жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім мазмұны (кәсіби стандарттар, автономия, 

интернационализация, инновация) жатады. Бағдарламаға жоғары оқу орындарын материалдық-

техникалық қамтамасыз ету бойынша 9 іс-шара мен жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

білім мазмұны бойынша 20 іс-шара енеді.  

Университеттерді материалдық-техникалық қамтамасыз ету 

БҒДМБ жоғары оқу орындарының МТБ бойынша іс-шаралар қызметін әлемдегі 

университеттер рейтингінің құрамдас бөліктерімен салыстыруға болады. Quacquarelli 

Symonds (QS) британдық консалтингтік компаниясының QS Stars білім беру ортасының рейтингі 

«Оқу жағдайлары және қоршаған орта» индикаторын қамтиды.139 2019-2020 рейтингіндегі «Оқу 

 
137 Менеджмент және бизнес колледжі (2019), «Ашық жүрек» жобасының тұжырымдамасы, 

http://kmib.net/publ/dopolnitelno/132131/proekt_ashy_zh_rek/29-1-0-3421 
138 Marmolejo F. (2007), Higher Education Facilities: Issues and Trends  
139 2017-2018 деректер бойынша рейтинг 2017 жылдың қорытындысы бойынша дайындалған ҚР Білім беру жүйесінің ахуалы мен 

дамуы туралы ұлттық баяндамада келтірілген, 2-тарау. Оқыту ортасы мен жағдайы 
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жағдайлары және қоршаған орта» индикаторының құрамдас бөліктері мен салмағы өзгеріссіз 

қалды (2.4.10-кесте).140 

2.4.10-кесте. «Оқытудың шарттары мен ортасы» (facilities) индикаторының QS Stars 
рейтингінің субиндикаторлары, 2019-2020 жж. және 2016-2019 жж. арналған  

БҒДМБ-дағы тиісті іс-шаралар 

QS Stars 
Субиндикаторлар 

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ-дағы іс-шаралар 

Спортпен айналысуға 
арналған жағдай  

204-іс-шара. Бұқаралық спорт түрлерінен студенттер лигасының жарыстарын 

өткізу 

205-іс-шара. Студенттік спортты дамыту, қазақстандық команданы 2017 жылғы 
Универсиадаға қатысуға дайындау 

Медициналық күтімге 
қажет жағдай  

– 

Студенттік 
бірлестіктер  

202-іс-шара. Студенттер арасында пікірталас қозғалысының дамуы  

Жатақханалар  
234-іс-шара. Студенттерді жатақханаларда төсек-орынмен қамтамасыз етуге 

мемлекеттік тапсырыс 

Цифрлық 
инфрақұрылым 

– 

Кітапхана – 

Ескерту: «-» БҒДМБ-да қарастырылмаған дегенді білдіреді  
Дереккөз: QS Stars, , 2016-2019 жж. БҒДМБ  

Спорт студенттердің физикалық және психикалық дамуының тамаша теңгерімін 

қамтамасыз етеді. Осы себептен әлем университеттері студенттердің спортпен шұғылдануына 

жағдай жасауды бірінші орынға қояды. Халықаралық зерттеулерге сәйкес, университеттер 

спортпен айналысу үшін жағдайлар мен мүмкіндіктер беру арқылы студенттердің 

әлеуметтенуіне ықпал ете алады.141 Бұл оқушылардың шоғырлануын, есте сақтау қабілеттерін 

және мінез-құлқын жақсартады, сонымен қатар олардың күйзеліс деңгейін төмендетеді.142  

Студенттік спорттың дамуы 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМ қызметінен 

көрінеді. 2019 жылы футзал бойынша ұлттық студенттік лигасының (ҰСЛ) құрылғанына бес 

жыл болды. Футзалдан ҰСЛ спорттық іс-шараларды кәсіби деңгейде ұйымдастыру арқылы 

Қазақстан жастарын салауатты өмір салтына шақырады. ҰСЛ ойыншыларына кәсіби клубтар мен 

ұлттық құраманың назарын аудару мүмкіндігі бар. 2019 жылы ҰСЛ Қазақстан Республикасының 

жоғары оқу орындарының студенттері арасында «Көктем-күз маусымы» атты футзал 

ойындарының сериясын өткізді, онда Каспий қоғамдық университетінің командасы жеңімпаз 

атанды (2.4.33-сурет). 

2.4.33-сурет. Футзалдан «Көктем-Күз 2019 маусымының» ҰСЛ жүлдегерлері 

Дереккөз: ҰСЛ 

 
140 QS Top Universities (2014), Rating Universities on Facilities: QS Stars 
141 Salman M. N. (2012), The Importance of Sport of University Students During Campus Life  
142 Amaven (2017), Can Playing Sport Improve Academic Performance 
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2019 жылдың 2 наурызынан бастап 12 наурызына дейінгі аралықта Қазақстан 

құрамасы Ресейдің Красноярск қаласында өткен ХХІІІ Дүниежүзілік Универсиадаға 

қатысты. Қысқы Универсиадаға 58 елден барлығы 3 000 спортшы қатысты. 134 

адамнан тұратын Қазақстан құрамасы спорттың 9 түріне қатысты: бенди, шаңғы, шаңғы жарысы, 

сноуборд, бағдарлау, фристайл (акробатика, могул, шаңғы кроссы), шорт-трек, мәнерлеп 

сырғанау, шайбалы хоккей. Медальдар бойынша жалпы командалық есепте Қазақстанның 

студенттік құрамасы 7 медальмен 17 орынға ие болды: 4 күміс, 3 қола.  

2019 жылғы 3-14 шілде аралығында Қазақстан құрамасы Италияның Неаполь 

қаласында өткен ХХХ жазғы Дүниежүзілік Универсиадаға қатысты. 129 адамнан тұратын 

Қазақстан құрамасы спорттың 10 түріне қатысты: садақ ату, жеңіл атлетика, семсерлесу, көркем 

гимнастика, дзюдо, тұзақ ату, оқ ату, жүзу, таэквондо, теннис. Медальдық жалпыкомандалық 

есепте Қазақстанның студенттік құрамасы 7 медальмен 25 орынды иеленді: 1 алтын, 5 күміс,  

1 қола медаль.  

Студенттік уақыт - бұл жеке, әлеуметтік және ғаламдық ашылу уақыты. Бұл салада 

студенттік бірлестіктер ерекше рөл атқарады. Қазақстан Республикасының жоғары оқу 

орындарында, барлық студенттік бірлестіктер арасында пікірсайыс клубтары ерекше қозғалысқа 

ие болды. 100-ден астам студенттік пікірсайыс клубтары университеттерде белсенді жұмыс 

істейді. Клубтар жыл сайын өзекті мәселелер бойынша республикалық пікірсайыс турнирлерін 

өткізеді. Пікір сайысшылар – университеттердің жастар ұйымдары өткізетін қалалық және 

республикалық турнирлердің жеңімпаздары мен жүлдегерлері (2.4.11-кесте).  

2.4.11-кесте. ҚР жоғары оқу орындарындағы пікірсайыс қозғалысының  
дамуы, 2019 ж. 

ЖОО Пікірсайыс клубының атауы 

Х. Досмухамедов атындағы АМУ «Senator» пікірсайыс клубы 

Ш. Есенов атындағы КМТУИ «Достық» пікірсайыс клубы 

С. Аманжолов атындағы ШҚМУ «Ділмар» пікірсайыс клубы 

Әл-Фараби атындағы ҚазҰУ «Алтын сапа» пікірсайыс клубы 

КазНацЖенПУ «Парасатты НЛО» пікірсайыс клубы 

Коркыт-Ата атындағы ҚМУ «Ақиқат» пікірсайыс клубы 

С. Сейфуллин атындағы ҚазАТУ «Аманат» пікірсайыс клубы 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Өзгелердің өмірін жақсарту жөніндегі негізгі миссиясынан басқа, волонтерлық 

студенттерге жергілікті қоғамдастықтың дамуына үлес қосуға және өздерінің икемді 

дағдыларын дамытуға ерекше мүмкіндік береді. Волонтерлық зерттеулер институтының 

(Институт) мәліметтері бойынша студенттердің ерікті болуына екі ынталандырушы фактор бар. 

Ол – біліктілікті дамыту (88%) және жұмыс тәжірибесі (83%). 30 жасқа дейінгі жұмыс істейтін 

ЖОО бітірушілерінің жартысынан көбі волонтерлік олардың жұмыс табуына көмектескенін 

айтады. Волонтерлыққа қатысқан студенттердің 77%-ы еріктіліктің нәтижесінде олар басқа 

адамдарды түсіне алады деп санайды. Сонымен қатар ұқсас волонтерлық ортақ мүдделері бар 

адамдармен кездесуге мүмкіндік береді. Институт жүргізген зерттеуге сәйкес студенттердің 

74%-ы еріктілік арқылы көп адамдармен танысты.143 

Волонтерлар қозғалысы университеттердің өмірінде белсенді дамып келеді. 

Университеттерде 120-дан астам волонтерлық клубтар мен үйірмелер, еріктілер Лигасы бар. 

Осылайша, әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университетінде халықтың әлеуметтік әлсіз 

топтарына көмек көрсету үшін «Көмек» студенттік қоғамы, Қарағанды мемлекеттік техникалық 

университетінде - «Aqniet» жастар қайырымдылық ұйымы, Қазақ ұлттық өнер университетінде 

«Мейірім» еріктілер клубы жұмыс істейді. Ұлттық деңгейде Qazvolunteer онлайн-платформасы 

жасалды. Бұл платформада 9 мыңнан астам студент тіркелген. 400-ден астам студент волонтер. 

 
143 Harrington K. (2016), The Benefits of Student Volunteering  
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Мемлекет басшысы Қ.К. Тоқаевтың тапсырмасына сәйкес 2020 жыл Волонтерлар жылы болып 

жарияланды. Волонтер студенттерге 30% өсірілген стипендия төленеді.  

Студенттік өмірде тұрмыстық жағдайлар басты рөл атқарады. Жатақханалар студенттің 

академиялық және өмірлік өсуіне қол жеткізу үшін қауіпсіздік сезімін қамтамасыз етуі керек. 

2019 жылғы халықаралық студенттер сауалнамасында шетелдік студенттердің 60%-ы өмір сүру 

жағдайлары олардың оқу орны мен оқитын елді таңдауға әсер еткенін белгіледі.144 Бұл есепте 

студенттердің психикалық денсаулығы тиісті жағдайларда бірге өмір сүрген кезде 

жақсаратындығы, тұрмыстық жағдайлардың студенттің әл-ауқатына әсер ететіні туралы 

айтылды.145 

2019 жылы елдегі контингенттердің жартысына жуығы резидент емес 

студенттерден құрылған – 274,078 адам (45,4%). Қаржы орталығының мәліметінше, 

жатақханаға мұқтаждардың жалпы саны 66108 адамды құрады. Өткен жылдағыдай, Қызылорда 

облысында жатақханаларға қажеттілік жоқ. Студенттердің жатақханаларға қажеттілігі Алматы 

(46%), Нұр-Сұлтан (21,2%) және Шымкент (9,3%) қалаларында байқалады (2.4.34-сурет). 

Мұның себебі – резидент емес студенттердің жоғары оқу орындарының контингентінде болуы. 

ҰБТ-ны ЖОО-ға түсудің бірыңғай емтиханы ретінде енгізгеннен кейін мектеп бітірушілердің 

басқа өңірлерге көшу ықтималдығы артты. Мұның салдары жоғары оқу орындары бар ірі 

қалаларға өңірлерден өтініш берушілердің көбеюіне әкелді. Халықаралық зерттеулер мектеп 

түлегінің басқа өңірдегі жоғары оқу орнына түсу туралы шешіміне бірқатар әлеуметтік-

экономикалық факторлар әсер етеді, мұнда басты рөлді өңірдің экономикалық дамуы 

ойнайды.146 Университеттердің өз үлгісіндегі дипломдарды беруімен бұл үрдіс өсе түседі. Жалпы, 

төрт жыл ішінде студенттердің жатақханаларға деген қажеттілігі 3,4 есе өсті, 2016 жылғы 19 499 

адамнан 2019 жылы 66 108 адамға дейін. (2018 ж. – 24 049 адам, 2017 ж. – 17 354 адам).  

2.4.34-сурет. Жатақхана қажеттілігі, 2019 ж., адам 
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Дереккөз: Қаржы орталығы 

2019 жылы 2022 жылға дейін жатақханаларда кем дегенде 75 мың жаңа орынды 

кезең-кезеңімен енгізу туралы Үшінші әлеуметтік бастаманы іске асыру басталды. 

2019 жылы «Қаржы орталығы» АҚ 5 356 орыны бар 18 нысанды пайдалануға берді. Осы 

жобаларға сәйкес ең көп енгізілген орындар студенттердің көп контингенті бар және үлкен 

 
144 QS (2020), Why Student Accommodation Should be a Priority for Your University in 2020  
145 Try G. and Brownrigg S. (2019), Impact of Accommodation Environments on Student Mental Health and Wellbeing  
146 Д. Козлов, Д. Платонова, О. Лешуков (2017). Где учиться и где работать: межрегиональная мобильность студентов и выпускников 

университетов  
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орындарға қажеттілік бар үлкен қалаларға - Алматы (1 320), Шымкент (1220), Нұр-Сұлтан (710), 

сондай-ақ Жамбыл (500) және Шығыс Қазақстан облыстарына келеді (458) (2.4.35-сурет).  

2.4.35-сурет. Жатақханаларға орындар енгізу бойынша шарттардың орындалуы 
туралы ақпарат, 2019 ж., орын 

  
Дереккөз: Қаржы орталығы 

ҚР-дағы жоғары білім мазмұнының мәселелері  

2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ жоғары білім мазмұнына қатысты 20 шараны 

қамтиды. Іс-шаралар жоғары оқу орындарының 5 даму бағытын қамтиды: (1) жоғары оқу 

орындарының академиялық және басқарушылық дербестігін кеңейту; 2) жоғары оқу орындары 

мен жұмыс берушілер арасындағы ынтымақтастық; (3) жоғары білімді интернационалдандыру; 

(4) жоғары оқу орындарында оқыту мен бизнес үдерісін цифрландыру (5) жоғары оқу 

орындарының инновациялық әлеуетін дамыту.  

Жоғары оқу орындарының дербестігін кеңейту 

Еуропалық университеттер ассоциациясы (ЕУА) жоғары оқу орындарындағы және 

жалпы қоғамдағы дербестікті аса маңызды деп есептейді. Бүкіл әлем бойынша 

студенттер санының тез өсуі тұрғысынан жоғары білімді ұйымдастыру құрылымы, жеткізушілер, 

білім беру бағдарламалары мен қаржыландыру көздерінің әралуандылығын талап етеді. Жоғары 

білім берудің жаңа моделі университеттердің кеңейтілген автономиясын қамтамасыз ету арқылы 

үкіметтің ықпалы мен нарықтың үлкен рөлін болжайды. Сарапшылар бүгінгі таңда 

университеттердің автономиясы өздігінен аяқталатын нәрсе емес, бұл университеттердің 

жетістігі үшін қажет екенін атап өтеді.147  

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім үшін 2016-2019 жылдарға арналған 

БҒДМБ жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігі 

белгіленген. 2018 жылдың 4 шілдесінде жоғары білімнің дамуындағы жаңа кезеңнің басталуы 

туралы Заң қабылданды.148 Менеджменттің алдыңғы орталықтандырылуы жоғары оқу 

орындарында халықаралық тенденциялар мен еңбек нарығының конъюнктурасын ескере 

отырып, озық білім беру тәжірибелерін тез енгізуге мүмкіндік бермеді. Енді жоғары оқу 

орындары стандартты бағдарламаларға емес, жұмыс берушілер жасаған кәсіби стандарттарға 

назар аудара отырып, білім беру бағдарламаларының кең ауқымын өздігінен жасай алады. 

Осылайша, жоғары оқу орындарының академиялық дербестігі бакалавриат бағдарламасында 

65%-дан 80%-ға кеңейтілді. Бұл Қазақстан тарихы, философия, мәдениеттану, әлеуметтік 

пәндер сияқты білім беру бағдарламаларының тек 20%-ы міндетті болып табылады дегенді 

 
147 Estermann T., Nokkala T. & Steinel M. (2011), University Autonomy in Europe II The Scorecard 
148 2018 жылғы 4 шілдедегі № 171-VІ ҚРЗ «Қазақстан Республикасының кейбір заңнамалық актілеріне жоғары оқу орындарының 

академиялық және басқару дербестігін кеңейту мәселелері бойынша өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы» Қазақстан 
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білдіреді. Қалған жоғары оқу орындарының 80% жоғары оқу орнының өзімен реттеледі. Жоғары 

оқу орнынан кейінгі білім деңгейінде жоғары оқу орындарының дербестігі магистратурада 70%-

дан 85%-ға, докторантурада 85%-дан 95%-ға дейін кеңейтілді.  

Академиялық дербестіктен басқа, Заңның екінші бағыты жоғары оқу орындарын 

басқару өкілеттіктерін кеңейту болды. Корпоративтік басқару органдары (қадағалау, 

қамқоршылар кеңесі және директорлар кеңесі) 113 университетте жұмыс істейді. Төрт жыл 

ішінде олардың саны 29 бірлікке өсті (2016 ж. – 84 ЖОО). Университеттер ұйымдастырушылық 

және әкімшілік ортаны қайта құру, тиімділіктің негізгі көрсеткіштерін анықтай отырып, даму 

жоспарларын жасау бойынша жұмыс жүргізуде. Ректорларды сайлау тәртібі өзгерді - енді 

оларды тағайындау бақылау кеңесінің мүшелерімен келісіледі. Жоғары басшылықты 

тағайындаудың жаңа тәртібіне сәйкес 22 ректор жаңадан сайланды.  

Министрлік жоғары оқу орындарға дербестік қағидаттарын іске асыруда қолдау 

көрсетеді. Жаңа ұйымдастырушылық-құқықтық формаға көшу мәселелері бойынша ЖОО 

басшыларымен бірқатар кездесулер өтті. Осы іс-шаралардың барлығында жоғары оқу 

орындарының академиялық және басқарушылық дербестігі аясында нормативтік құқықтық 

актілерге енгізілген негізгі өзгерістер мен толықтырулар түсіндірілді. 2017 жылғы тамызда 

«Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ жоғары білім берудегі қаржыландыру және стратегиялық 

менеджмент бойынша бақылау кеңестерінің 94 мүшесін және 30 корпоративтік хатшыны 

оқытты. 2018 жылдың қараша айында «Академиялық және басқарушылық дербестікті кеңейту 

жағдайындағы жоғары оқу орындарының білім беру қызметі» атты оқыту семинары өтті, оған 

жоғары оқу орындарының 273 қызметкері қатысты.  

Жоғары білім берудің интернационалдануы 

Жаһандану процесі жоғары білімнің интернационалдануына әкелді. Осы саладағы 

сарапшы Джейн Найт (Jane Knight) интернационализацияны жоғары, жоғары оқу орнынан 

кейінгі білім берудің мақсаттары, функциялары мен іске асуларын халықаралық, мәдениет 

аралық немесе жаһандық өлшемдердің интеграциясы ретінде анықтайды.149 Қазақстан 

жаһандық білім беру кеңістігінің бөлігі ретінде жоғары білім беру жүйесін 

интернационаландыруға бағытталған реформаларды қолдайды.  

Қазақстан Болон процесінің қағидаларын іске асыру арқылы білім берудің 

шекарасын кеңейтеді. Жалпы, 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ жоғары білімді 

интернационалдандыру бойынша 7 іс-шараны қамтиды: қазақстандық жоғары оқу орындарын 

шетелде жылжыту, соның ішінде студенттерді қабылдау бөлімшелерін ашу, шет елдермен және 

серіктес жоғары оқу орындарымен бірге тұрақты түрдегі жоғары білім форумдарын өткізу, қос 

дипломды білім беруді дамыту, педагогикалық мамандықтар бойынша ағылшын тілінде 

бакалавриат пен магистратураға арналған білім беру бағдарламаларын әзірлеу, тілдік курстарда 

профессорлық-оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру, Болон процесінің қағидаларын іске 

асыру, студенттердің академиялық ұтқырлығы дамыту.  

Болон процесіне кіре отырып, Қазақстан өзінің қағидаттарын ұлттық және 

институционалдық деңгейде іске асыру бойынша міндеттемелер алды. 2018 жылы 

Еуропалық жоғары білім кеңістігінің министрлер конференциясында Елдердің Болон процесінің 

қағидаттарын қолдануы туралы есеп ұсынылды. Халықаралық сарапшылар Қазақстанның соңғы 

үш жылдағы қызметінің айтарлықтай жақсарғанын анықтады. Елдің өз міндеттемелерін 

орындаудың жағымды жақтары жоғары білімнің үш сатылы жүйесін (бакалавр-магистр-доктор 

PhD) енгізу, кредиттерді сынаққа қайта алу, Сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесінің болуы, 

академиялық ұтқырлықты жүзеге асыру, жоғары оқу орындарының дербестігін кеңейту, жұмыс 

берушілердің жоғары білімді жоспарлау мен басқаруға тартуы, Ұлттық біліктілік шеңберін 

дамыту, шетелдік біліктілікті мойындау, түлектерге еуропалық дипломға қосымшаны беру, ресми 

емес немесе бейресми оқыту нәтижелерін тану мәселелері әлі де назар аударуды қажет етеді 

(2.4.12-кесте). Соңғы параметрді енгізу үшін Қазақстанда бейресми емес білім беру арқылы 

алынған оқу нәтижелерін тану туралы бірқатар нормативтік-құқықтық актілер қабылданды.  

 
149 Knight J. (2003), Internationalisation of Higher Education. International Higher Education  
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2.4.12-кесте. Болон процесі (БП) параметрлерін енгізу нәтижелерінің  
динамикасы, 2018 ж. 

БП-нің қабылданған параметрлері Енгізуді қажет ететін БП параметрлері 

Үш деңгейлі жоғары білім беру жүйесі «бакалавр-
магистр-доктор PhD» 

Түлектерге Diploma Supplement беру 

ECTS түрі бойынша кредиттерді сынаққа қайта 
қабылдаудың қазақстандық моделі  

Ұлттық біліктілік шеңбері  

Сапаны қамтамасыз етудің ұлттық жүйесі Шетелдік біліктілікті мойындау 

Студенттердің академиялық ұтқырлығы бағдарламасы, 
шетелдік ПОҚ тарту 

Сапаны қамтамасыз ету процесіндегі халықаралық 
қатысу деңгейі 

Жоғары білім беруді жоспарлау мен басқаруға жұмыс 
берушілерді қатыстыру  

Аз қамтылған топтағы студенттердің ұтқырлық 
бағдарламаларына жәрдемдесу  

Жоғары оқу орындарының академиялық, 
басқарушылық дербестігін кеңейту 

ресми емес немесе бейресми тәсілмен алынған 
оқыту нәтижелерін тану мәселелері 

Дереккөз: БПжАҰО 

2019 жылы Қазақстан Республикасының жоғары білімін интернационалдандыру 

стратегиясының қабылдануы халықаралық жоғары білім берудің ұлттық саясатын 

дамытуда жаңа кезең ашады. Стратегия халықаралық жоғары білім беруді дамытудың 

біртұтас мемлекеттік тәсілін анықтайды. Құжатта елдің бәсекелік артықшылықтары көрсетілген 

(географиялық, ұлттық, этномәдени, экономикалық), ұлттық және институционалдық 

деңгейлердегі өзгерістерге кедергілер, сондай-ақ ұлттық саясаттың бес басымдықтары 

көрсетілген (2.4.13-кесте).150 Егер барлық мүдделі тараптар тиімді жүзеге асыратын болса, бұл 

стратегия білім беру саласына ғана емес, сонымен бірге тұтастай ел экономикасына әсер етуі 

мүмкін.  

2.4.13-кесте. Қазақстан Республикасының жоғары білімін интернационалдаудың 
2025 жылға дейінгі стратегиясының бастамалары, 2019 ж. 

1-бастама. Ведомствоаралық өзара әрекеттестік 

Қазақстанның жоғары оқу орындарында оқуды жалғастырғысы 
және жұмыс істегісі келетін шетелдік азаматтар үшін 
иммиграция және визалық жеңілдіктер бойынша ұсыныстар 
енгізу. 

Қабылданған халықаралық 
міндеттемелерді орындау 

Халықаралық білім кеңістігінде қызығушылықтарды ілгерілету 
үшін Қазақстанның дипломатиялық қызметтерінің / 
елшіліктерінің және «Болашақ» КМК өкілдіктерінің әлеуетін 
пайдалану  Жеңілдетілген визалық рәсім 

Қазақстандық университеттердің брендтерін халықаралық 
көрмелер мен білім беру жәрмеңкелерінде ілгерілетуге жеке 
компанияларды / ұйымдарды ынтымақтастыққа тарту 

Жеке жарналарды ынталандыру тетіктері арқылы 
университеттердің студенттері мен оқытушыларының 
академиялық ұтқырлығы үшін шәкіртақы қорын құру 

Тұрақты халықаралық білім және еңбек 
интеграциясы 

2-бастама. Халықаралық құқық саласындағы белсенді қатысу 

Жоғары білімнің біліктілігін мойындау туралы жаһандық 
конвенцияға қол қою (ЮНЕСКО, 2019) 

Оқу нәтижелерін халықаралық оқу және 
еңбек нарығы кеңістігінде тану 

Жоғары білімдегі біліктілікті мойындау туралы Азия-Тынық 
мұхиты аймақтық конвенциясына қосылу (Токио конвенциясы, 
2011 ж.) Форумдарға және жұмыс топтарына 

қатысу мүмкіндігі Еуропалық, Американдық, Азия университеттерінің 
қауымдастықтарының жобаларына қазақстандық 
университеттердің қатысуын әртараптандыру 

Қазақстанның ұлттық аккредиттеу органдарын халықаралық 
білім беру ұйымдарының жоғары білім сапасын қамтамасыз ету 
жөніндегі мойындауы 

Халықаралық нормативтік құқықтық 
актілерге сәйкес келеді 

 
150 Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы (2019), Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі жоғары білім беруді 
интернационалдандыру стратегиясы 
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ЮНЕСКО, ЭЫДҰ, EЖБA ұсынымдары мен нұсқаулықтарының 

негізгі ережелерін жергілікті нормативтік құжаттарға жоғары 
білім беруді дамыту 

Жоғары оқу орындары аралық білім беру 

жобалары 

3-бастама. Білім мазмұны мен зерттеулерді сапалы интернационалдандыру 

Әлемдік еңбек нарығында сұранысқа ие білім беру 
бағдарламаларын ағылшын тілінде жүзеге асыру 

Білім беру бағдарламаларының 
ұтқырлығы 

Қазақстандық жоғары оқу орындарының оқытушылары мен 
зерттеушілерін шетелдік серіктес университеттерге жіберу 

Профессор-оқытушылар құрамының 
негізгі жұмысын тоқтатпай біліктілігін 
арттыру 

Оқыту мен оқытуды түрлендіру, цифрлық технологиялар арқылы 
зерттеу жүргізу 

Қазақстан университеттерінің Еуропалық зерттеу 
университеттері лигасының жобаларына қатысуы 

Профессорлық-оқытушылар құрамы мен 
зерттеушілердің шетелдік 
серіктестермен тиімді ынтымақтастығы 

Erasmus +қолдау бағдарламасына магистранттар мен 
докторанттардың қатысуын жылдамдату 

Шетелдік докторанттар / постдокторанттар студенттерін ғылыми 
тағылымдамалар мен зерттеулерге Қазақстанның жоғары оқу 

орындарына шақыру 

4-бастама. Имидж маркетингін әртараптандыру 

«Study in Kazakhstan» ұлттық онлайн-платформасын іске қосу 
Әлемдік ақпараттық желіге Қазақстан 
университеттерінің орналасуы 

Ағылшын тіліндегі мазмұны бар университеттердің ресми 
сайттарының жұмыс істеуі Жалдау провайдерлерімен сындарлы 

серіктестік Google, Yahoo және басқа іздеу жүйелеріндегі университеттік 
позиция 

Өңірлерді / университеттерді / деңгейлерді / бағдарламаларды / 
мақсатты топтарды / оқыту мен зерттеудің басымдықтарын 
анықтай отырып, университеттің интернационализация 
стратегиясын әртараптандыру 

Студенттердің, оқытушылардың және 
зерттеушілердің ұтқырлық деңгейінің 
жоғарылауы 

Қазақстанда жоғары білімнің жаһандық Азия форумын 
ұйымдастыру және өткізу 

5-бастама. Оқыту мен зерттеудің қолайлы ортасы, бос уақытты өткізудің қолжетімді және 

сапалы қызметтері 

Студенттердің академиялық ұтқырлық бағдарламаларына және 
шетелдік мамандарды тартуға университеттерге жыл сайынғы 
бюджетті бөлу   Университеттердің инфрақұрылымы оқу / 

оқыту / зерттеу және демалыс үшін 
тартымды  

Халықаралық бөлімдердің / рекрутинг орталықтарының / 
университеттерді тану кеңселерінің жұмысына ребрендинг 

Бейімделу бағдарламалары мен шетелдік студенттерге арналған 
тренингтер 

Оқу кампустары мен нысандарын жаңарту 

Халықаралық тәжірибеге сәйкес 
институционалды жағдай жасау, 
тәжірибе алмасу, зерттеу және тиімді 
жобаларды жүзеге асыру 

Университеттің кампусында шетелдік студенттер мен 
оқытушылар құрамын тұрғын үймен қамтамасыз ету 

Университеттің демалыс орындарына ақысыз қол жетімділікті 
қамтамасыз ету 

Шетелдік студенттерді әлеуметтік қолдау көрсету 

Дереккөз: Қазақстан Республикасының жоғары білімін интернационалдандыру 2025 жылға дейінгі стратегиясы 

Студенттердің академиялық ұтқырлығы жоғары оқу орындарына халықаралық 

білім кеңістігіне белсенді қосылуға мүмкіндік береді. Студент белгілі бір мерзім 

аралығында (семестрге немесе оқу жылына) шетелдік университетте оқыған кезде Қазақстанда 

көлденең ұтқырлық жиі кездеседі. Соңғы төрт жыл ішінде шетелде академиялық ұтқырлық 

бағдарламасына 10 124 студент қатысты, олардың көпшілігі бакалавриат бағдарламалары 

(8 568 адам). Осы кезеңде магистратура бағдарламасы бойынша 1 505 магистрант, PhD 

докторантура бағдарламасы бойынша 51 адам кетті (2.4.36-сурет).  
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2.4.36-сурет. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша білім алған студенттер 
туралы мәліметтер, білім деңгейлері тұрғысынан, адам 

 

Дереккөз: ЦБПиАМ 

Студенттердің академиялық ұтқырлығы қабылдаушы елдердің өңірлік 

алуандылығымен сипатталады. Сыртқы мобильділік бағдарламасы бойынша кеткен 

студенттердің жартысынан көбі (55,2%) Еуропа елдерінде оқыды. Еуропадан кейін студенттер 

(28%) жалпы тілдік қатынасқа, ұқсас өмір жағдайларына, қол жетімді оқу ақысы мен өмір сүру 

шығындарына байланысты ТМД елдерін таңдайды. Мобильді студенттердің 15%-ы Азия 

елдеріне, 1,8%-ы Солтүстік және Оңтүстік Америкаға барады (2.4.37-сурет).  

2.4.37-сурет. Сыртқы академиялық ұтқырлық бойынша оқитын студенттердің,  
оқу еліне қарай, адам 

 

Дереккөз: ЦБПиАМ 

Қазақстандық студенттердің ұтқырлық бағдарламаларына қатысуы төмен деңгейде. 

2019 жылы сыртқы академиялық ұтқырлық бағдарламасына университет студенттерінің тек 

0,4%-ы қатысты. Осы тақырып бойынша зерттеулердің болмауы табысы ортадан жоғары 

отбасылардан шыққан студенттердің сыртқы академиялық ұтқырлыққа қатыса алатындығын 

көрсетеді, себебі ол шетелде оқу, тұру, тамақтану және демалыс шығындарына байланысты 

болады. Болон процесінің параметрлерін іске асыру туралы есеп сонымен қатар аз қамтылған 

топтағы студенттердің ұтқырлық бағдарламаларына қатысуы нашарлығына назар аударады.  

Қаржы ресурстарының шектеулі екендігін ескере отырып, Қазақстан ел ішіндегі 

интернационалдандыру процесін дамытуы қажет. Әлемдік қауымдастықта бұл тәжірибе 

«үйдегі интернационалдандыру» (internationalisation at home) деп аталады. Қазақстан 

студенттерінің басым бөлігін интернационалдандыру артықшылықтарымен қамту үшін оларға 

шетелдік жоғары оқу орындарына барудың қажеті жоқ. Елдегі білім беру бағдарламаларын 

интернационалдандыру жоғары оқу орындарының барлық білім алушылары үшін тұтас және 

инклюзивті тәсіл үшін де шешуші мәнге ие. Осыған байланысты таяу жылдары ел ішіндегі 

интернационалдандырудың өзектілігі арта түседі.  

«Үйдегі интернационалдандыру» қос дипломды және бірлескен білім беру 

бағдарламалары арқылы жүзеге асырылады. 2019 жылы 20 университет бірлескен білім 

беру бағдарламаларында (БББ), 34 жоғары оқу орны қос дипломды бағдарламалар бойынша 

(ҚДБ) оқудан өтті. БББ және ҚДБ оқитын студенттердің контингенті 2027 адамды құрады (2.4.38-

сурет). Гуманитарлық және гуманитарлық ғылымдар (58), әлеуметтік ғылымдар, журналистика 
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және ақпарат (58), жаратылыстану, математика және статистика (51), машина жасау, өндіріс 

және құрылыс салалары (45) БББ және ҚДБ шеңберіндегі оқытудың басым бағыттары болып 

табылады. Гранттар (ҚР БҒМ, ҚР ЖОО, серіктес университеттер), студенттердің өз қаражаттары, 

университеттің бюджеттен тыс қорлары, халықаралық ұйымдардың қаражаттары (ТМД-ға мүше 

мемлекеттердің гуманитарлық ынтымақтастық жөніндегі мемлекетаралық қоры, «Бірлескен 

ядролық физика институт» халықаралық үкіметаралық ұйымы), халықаралық алмасу 

бағдарламалары (Erasmus +, DAAD), демеуші компаниялардың қаржысы шеңберіндегі оқытуды 

қаржыландырудың негізгі көздері болып табылады.  

2.4.38-сурет. БББ және ҚДБ енгізу туралы мәлімет, бірлік 

 
Дереккөз: ЦБПиАМ 

Ұлттық университеттер БББ және ҚДБ енгізуде көшбасшы болып табылады. Қазіргі 

уақытта шетелдік серіктестермен БББ жүзеге асыруда қазақстандық жоғары оқу орындарының 

арасында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті көшбасшы болып табылады – 17 БББ, 

соның ішінде бакалавр дәрежесі – 7, магистратура – 10, Алматы энергетика және байланыс 

университеті – бакалавриат бойынша 12 БББ, Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан 

мемлекеттік техникалық университеті – 10 БББ, оның ішінде бакалавр – 3, магистр дәрежесі –  

7 (2.4.40-сурет). Көптеген қазақстандық университеттерде БББ саны бес бірліктен аспайды.  

2.4.39-сурет. БББ ең көп саны бар жоғары оқу орындары туралы  
мәлімет, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ЦБПиАМ 

Шетелдік серіктестермен бірігіп ҚДБ ең көп мөлшерін әл-Фараби атындағы Қазақ 

ұлттық университеті жүзеге асырады (61 ҚДБ бакалавр дәрежесі – 2, магистр дәрежесі – 

59), Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті (13 ҚДБ), Д. Серікбаев атындағы Шығыс 
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Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті (9 ҚДБ, бакалавр дәрежесі – 4, магистр 

дәрежесі – 5) (2.4.40-сурет). Көптеген қазақстандық университеттерде ҚДБ саны бес бірліктен 

аспайды.  

2.4.40-сурет. ҚДБ ең көп саны бар жоғары оқу орындары туралы  
мәлімет, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ЦБПиАМ 

Кәсіпкерлік және инновациялық мәдениетті дамыту 

Бүгінгі таңда жұмыс берушілерге кәсіпкерлік дағдылары бар, проблемаларды шеше алатын, 

креативтілік, тәуекелдерді қабылдауға дайын мамандар қажет. Әлемдік жоғары оқу орындары 

кәсіпкерлік саласындағы академиялық пәндерді, стартаптарды дамыту бойынша семинарларды, 

өз ісін ашуға дайын студенттерге арналған жазғы бағдарламаларды көбірек ұсынады.151 Әлемдік 

тәжірибе көрсетіп отырғандай, бұл өңірлер мен мемлекеттердің технологиялық және 

инновациялық дамуының тірегі болатын жоғары оқу орындары. Университеттер маңында 

технологиялық парктер, бизнес-инкубаторлар немесе ғылыми парктер құру инновациялық 

компанияларды тартуға көмектеседі, олар өз кезегінде өзімен бірге капитал мен адами 

ресурстарды алып келеді. (2.4.5-кірістірме).152 

2.4.4-кірістірме. Стэнфорд университетінің өңірлік инновациялық  
дамудағы тәжірибесі 

 

 

Стэнфорд университеті өз аймағына бірқатар инновациялық 

компанияларды тартып, оны жаңа технологиялар үшін 

ғаламдық хабқа айналдырды. Кейіннен оның айналасында 
осыған ұқсас формациялар пайда бола бастады, нәтижесінде 

Сан-Франциско шығанағының оңтүстік бөлігі қазіргі заманғы 
технологияларды, бағдарламалық қамтамасыз етуді және 

биотехнологияны дамытуда әлемдік көшбасшы болып қала 

беретін Кремний алқабына айналды. 

Дереккөз: Г. Кочетков, В. Супян (2010), Роль университетов в формировании инновационной экономики 
регионов (опыт США и уроки для России), 69 бет 

   

Жоғары оқу орындарының академиялық және басқарушылық дербестігінің кеңеюі 

университеттердің инновациялық әлеуетіне әсер етті. Заңның қабылдануымен жоғары 

оқу орындары өздігінен стартап-компанияларды ашуға мүмкіндік алды. 2019 жылы 50-ден астам 

жоғары оқу орны 350 стартапты іске асыруда (2.4.5-кірістірме). Оның ішінде 241 стартап 

инвестиция тартты. Құрылған жұмыс орындарының саны 376 болды, осы қызметтен түскен кіріс 

 
151 Loughran G. (2017), Student Start-Ups: Why Colleges Are Encouraging Students to Be Entrepreneurs 
152 Высшая школа экономики (2018), 12 решений для нового образования 

61

13 9 8 8

254

27
42

98
85

Әл-Фараби Ат. ҚазҰПУ Л. Гумилев ат. ЕҰУ Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ АТУ Алматы менеджмент 
университеті

Количество ДДП Число студентов



246 │ Оқыту жағдайы мен ортасы: жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІНҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА 

27 миллион теңгеден асты.153 Сонымен қатар 5 стартап академиясы және 7 бизнес-инкубатор 

мен акселератор жұмыс істейді.154 

2.4.5-кірістірме. ЖОО-лардың сәтті стартаптары туралы мәлімет, 2019 ж. 

 

 
Kokozhe 

Интернет заттар (IoT) және машиналық оқыту 

технологияларын қолдана отырып, жылыжайларда көкөніс, 
шөптер мен гүлдер өсіреді. Технология температураны және 

өсімдіктердің өсуіне қажетті түсетін жарық мөлшерін 

оңтайландыруға көмектеседі, энергия шығынын азайтады 
 

QuiQRezer.spase 

Мейрамханаларда тағамға QR коды арқылы тапсырыс беруге 

мүмкіндік береді. Қызмет тапсырыс күту уақытын қысқартады 
және шатасып қалу қаупі болдырмайды, сонымен қатар жеке 

шоттың қолайсыздығын жояды 

 
FindAndPlay 

Геймерлерге арналған Telegram бот компьютерлік ойындардың 
серіктестерін табады 

Дереккөз: KBTU Startup Incubator  

   

Жоғары оқу орындары студенттерге кәсіпкерлік негіздерін үйретеді. 60-тан астам 

университетте «Кәсіпкерлік негіздері» пәні енгізілген. Бұл пән қазірдің өзінде бірінші және екінші 

курс студенттеріне оқытылады. Кәсіпкерлік қызметке байланысты әр түрлі саладағы 

мамандандырылған пәндер де бар. Осылайша, медициналық университеттерде «Денсаулық 

сақтау ісіндегі кәсіпкерлік» пәні оқытылады, заңгер мамандықтары бойынша оқитын студенттер 

«Кәсіпкерлік құқық», техникалық университеттерде инженерлік кәсіпкерлік, IT-кәсіпкерлік және 

басқа пәндер оқытылады. 

2019 жылы «Жоғары білім берудегі инновация және кәсіпкерлік» халықаралық 

конференциясы өтті. Конференция жоғары оқу орындарына кәсіпорындармен және бизнес 

қауымдастықпен өзара әрекеттесу арқылы студенттердің кәсіпкерлік мәдениетін дамытуда 

сараптамалық қолдау көрсету мақсатында өткізілді. Іс-шараға Швеция Корольдігі технологиялар 

институтының (Швеция), Қырғыз-Ресей Славян университетінің (Қырғызстан), Турку 

қаласындағы қолданбалы ғылымдар университетінің (Финляндия), Валенсия политехникалық 

университетінің (Испания) өкілдері қатысты. 

Әзірлемелерді әлсіз коммерцияландыру кәсіпкерлікті дамытудағы басты проблема 

болып қала бермек. Жоғары оқу орындарындағы стартаптардың санына қарамастан, олардың 

басым көпшілігі даму сатысында қала береді. Студенттік кәсіпкерлікті қолдау үшін тікелей 

қаржыландырудың болмауы стартаптарды тежеп қалуда. Осыған байланысты жоғары оқу 

орындары студенттердің стартаптарын қолдауға өздерінің қайырымдылық қаражаттарын одан 

әрі пайдалану үшін эндаумент-қорлар құруы қажет. Халықаралық тәжірибеде жоғары оқу 

орындары қаржылық қолдау көрсетуге дайын стартапқа қаржылық инвестицияларды тарту 

арқылы ынталы кәсіпкерлерге тәлімгерлік бағдарламаны, краудфандинг-платформаларды (өнім 

немесе қызметті сату мақсатымен көп адамнан қаржы ресурстарын тарту платформалары) 

ұсынатын жеке кәсіпкерлермен ынтымақтастық жүргізеді).  

 

 

 

 

 

 
153 ИА Тотал Казахстан (2019), более 200 казахстанских студенческих стартапов привлекли внимание инвесторов 
154 Образованная страна (2019), Инновации и предпринимательство в высшем образовании 
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• Мектепке дейінгі ұйымда баланың балалық шағы қауіпсіз және жағымды болуы үшін 

МДТО жағдайларын жақсарту қажет. Жүйенің тез өсуі мен санитарлық-гигиеналық 

талаптарын жеңілдету сапаға еш әсерін тигізбейді. Елімізде 40%-ға жуық Мектепке 

дейінгі ұйым бейімделген ғимараттарда жұмыс істейді. Типтік МДТО ұйымдарын көбейту 

жұмыстарын жалғастыру керек. 

• Жүйенің өсуі мектепке дейінгі ұйымдардағы абаттандыру көрсеткіштеріне өз әсерін 

тигізді. МДТО ұйымдарының 90%-нда ыстық су жоқ, 82,1%-нда су сырттан әкелінеді, 

78,4%-ы кәрізсіз, 11%-нда дәретханалары аулада. Мектепке дейінгі ұйымдардың 

инфрақұрылымы жайындағы мәселелерді шешу талап етіледі. 

• Мектепке дейінгі ұйымдардың спорттық базасы нашар дамыған. Мектепке дейінгі 

ұйымдардың тек 30%-ы спорт залдарымен қамтылған. Спорттық-сауықтандыру 

жұмыстарын табысты өткізу мақсатында мектепке дейінгі ұйымдардың спорттық 

инфрақұрылымын дамыту қажет. 

• Мектепке дейінгі ұйымдардың 71%-нда бейнебақылау камералары орнатылған, олардың 

тек 54,9%-ында ғимараттың іші мен сыртында камералары бар. Өңірлердегі ЖАО барлық 

мектепке дейінгі ұйымдарды ішкі және сыртқы бейнебақылаумен жабдықтау бойынша 

мақсаттық шаралар қолдану керек.  

• Мектепке дейінгі білімнің мазмұнын, атап айтқанда дағдыларды дамыну мен ерте 

жастағы даму және «4 К» тұрғысында жаңарту жұмыстары жалғасуда. Балалардың 

мектепке еш ауыртпалықсыз ауысуын қамтамасыз ету үшін мектепке дейінгі тәрбие мен 

1-сыныптың мазмұнын неғұрлым тығыз ықпалдастыру қажет. 

• Отбасы мен МДТО ұйымы арасындағы сауатты серіктестікті нығайту үшін отбасын 

мектепке дейінгі және кішкентай балаларды тәрбиелеу мен оқытуда тарту бойынша 

жұмысты жалғастыру, сонымен қатар ата-аналардың МДТО жүйесіне деген сенімін 

арттыру қажет. Балаларға орын жетіспеушілігі барлық өңірлерде байқалды. Көбінесе 

3 мегаполис-қалада және Алматы, Түркістан, Жамбыл облыстарында. Бұл мәселені шешу 

үшін демографиялық болжамдар негізінде білім беру нысандарын салудың алдын-ала 

жоспарлау қажет.  

• 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асырылған жылдар ішінде елімізде 417 мектеп 

салынды. Нәтижесінде апаттық мектептердің саны 2,2 есе азайды, оқушы орындарының 

тапшылығы 17%-ға азайды. Күрделі жөндеуге жататын мектептердің саны 16%-ға 

азайды. 

• Сонымен қатар мемлекеттік күндізгі мектептердің жалпы санының 0,5%-ы апаттық 

болып танылды, мемлекеттік күндізгі мектептердің 9,6%-на күрделі жөндеуден өту 

керек. Мектептердің техникалық жағдайын жүйелік зерттеп, ғимараттардың апаттық 

жағдайын болдырмау мақсатында күрделі жөндеу жасау керек.  

• Мектептердің 25%-нда спорт залдары жоқ, спорт залдарының 29%-ы спорт 

құралдарымен жабдықталмаған. ЖАО спорттық жабдықтарды жаңарту және тез 

салынатын құрылымдар арқылы спорт залдарын салуды қолға алу керек. 

• Орта білім беру ұйымдарының контингентінің қарқынды өсуі күтілмейді. Осы болжамды 

деректерді ескере отырып, барлық ресурстарды МЖӘ тетіктері, ірі стандартты 

мектептердің жобалары, мектептердің модульдік құрылымдарының технологиялары, 

орта білім беру нысандарын салу мен қайта құруды қаржыландырудың жаңа әдістері 

арқылы мектептер желісін дамытуға бағыттау қажет. Бұл апаттық жағдайдағы мектептер 

мәселелерін жауып, бір ауысымда оқуға ауысады. 
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• Мектептердің 17,4%-нда бейнебақылау жоқ. Жақын арада барлық мектептерді ішкі істер 

органдарының жедел басқару орталықтарымен байланыстыра отырып, бейнебақылау 

жүйелерімен қамтамасыз ету мақсатында шаралар кешенін пысықтау қажет.  

• Мектептердің 33%-ында аула дәретханалары бар. Бұл балалардың қауіпсіздігі мен 

денсаулығына қауіпті. Біздің алдымызда мұндай дәретханаларды 2021 жылға дейін жою 

міндеті тұр. 

• Шағын жинақталған мектептерге әдістемелік қолдау көрсететін ресурстық 

орталықтардың желісі 164-тен 184 бірлікке артты. Барлық шағын жинақталған мектептер 

толық қамтылғанға дейін тірек мектептер мен мектеп жанындағы интернаттар желісін 

дамытуды жалғастыру қажет. 

• PISA-2018 нәтижелері ТжКБ деңгейінде студенттерге тек кәсіби шеберлікті ғана емес, 

сонымен қатар негізгі білім беруге де назар аудару қажет екенін көрсетті. Мықты базалық 

дағдыларды (математика және/немесе оқу сауаттылығы) оқыту біліктілікті одан әрі 

арттыруға негіз болады және қарқынды дамып келе жатқан әлемнің сын-қатерлеріне 

жауап беруге мүмкіндік береді.  

• Соңғы жылдары ТжКБ саласында мазмұнды жаңарту және сапасын жақсарту мақсатында 

бірқатар жаңа бастамалар енгізілді. Сонымен қатар, аталған бастамаларды іске асыру 

барысында олардың сандық мәліметтерге ғана емес, сонымен қатар сапалық 

көрсеткіштерге негізделген тиімділігіне бағалау жүргізілген жоқ . Мәселелерді 

анықтау және оларды дер кезінде түзету үшін, сондай-ақ тұтастай алғанда барлық 

мүдделі тараптарға әсерін анықтау үшін іске асырылған бастамаларды жүйелі түрде 

бақылау және бағалау жүргізу қажет.  

• 2018 жылы жоғары оқу орындарының дербестігі кеңейтілді. Университеттер 

академиялық, басқарушылық және қаржылық мәселелер бойынша бірқатар 

өкілеттіктерге ие болды. Сонымен қатар, жоғары білім беру жүйесі мемлекеттік 

бюджетке (студенттерге төленетін мемлекеттік тапсырыс) және оқу ақысына баса назар 

аударуда. Жоғары оқу орындарының дамуына пайда әкелетін коммерциялық пайда алу 

үшін ЖОО-ны қаржыландыру көздерін әртараптандыруы қажет. 

• Қазақстандық студенттердің 1%-дан азы сыртқы академиялық ұтқырлық 

бағдарламаларына қатысады. Аз қамтылған топтардың студенттері (көп балалы 

отбасылардың студенттері, ӘЭЖ төмен отбасылар) мобильділік бағдарламаларына 

нашар қатысады. Қаржылық ресурстардың шектеулі болғандығын ескере отырып, 

студенттерге көбірек қол жеткізу үшін бұл процесті ел ішінде дамыту қажет («үйдегі 

интернационалдандыру»). 

• Студенттік кәсіпкерлікті қолдау үшін тікелей қаржыландырудың болмауы стартаптарды 
тежеп қалуда. Осыған байланысты жоғары оқу орындары өздерінің жарналарын 
студенттік стартаптарға қолдау көрсету мақсатында және жарналарды одан әрі 
пайдалану үшін эндаумент қорлары мен басқа да қайырымдылық қорларын құруы қажет. 
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2.5. Білімді цифрлық жүйеге көшіру 

Цифрландыру – Қазақстан мен әлемдегі кең таралған және салааралық бағыттардың 

бірі. Қазақстан экономикасының даму қарқынын жеделдетуге және өндіріс пен қызметтерді 

автоматтандыру арқылы ел азаматтарының өмір сүру сапасын жақсартуға арналған «Digital 

Kazakhstan» бағдарламасы155 цифрландыру құралдарының бірі болып табылады. Бүгінгі таңда 

цифрландыру денсаулық сақтау, мәдениетке және білімге қол жетімділікті кеңейтеді, басты 

адами ресурс – уақытты үнемдей отырып аталмыш рәсімдерді өте ыңғайлы етеді. Блокчейн-

технологияларының арқасында қажетті ақпараттар, оның ішінде білім саласындағы ақпараттар 

сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін төмендетіп, ашықтық пен әділеттілікті қамтамасыз ете 

отырып көпшілікке қол жетімді болды. 

2013 жылдан бастап Қазақстанда ведомстволық статистиканы жинау «Ұлттық білім 

беру деректер қоры» (ҰБДҚ) бірыңғай ақпараттық жүйесінде жүргізілуде. Қазіргі 

уақытта елімізде білім беру ұйымдарынан оларды қажетсіз сұраулардан қорғау үшін кез келген 

статистикалық ақпаратты жинауға тыйым салынды. Барлық ұлттық статистика, соның ішінде 

халықаралық ұйымдар үшін (ЮНЕСКО, ЮНИСЕФ, Дүниежүзілік банк, ДЭФ және т.б.) ҰБДҚ 

деректері негізінде жасалады. Алғашында ҰБДҚ ақпараттық жүйесінің мақсаты бастапқы 

ақпарат көздерінен және білім беру жүйесінің әкімшілік есептілігі негізінде мәліметтер жинау 

болды. Бұл, бір жағынан, Елбасының «мұғалім сабақ беруі керек, ал дәрігер емдеу керек» деген 

тапсырмасына, екінші жағынан, «мәліметтердің тазалығын» қамтамасыз етуге ұмтылыспен 

байланысты болды. ҰБДҚ-ға өткендіктен білім басқармалары да, бөлімдер де жүйеде 

мәліметтерді түзете алмайды, тек ақпаратты бақылап, растайды. Осылайша, әр түрлі рейтингтер 

үшін деректерді басқару мүмкіндігі жойылды.  

Бүгінгі таңда ҰБДҚ-да білім берудің барлық деңгейлері (мектепке дейінгі, бастауыш, 

негізгі орта, жалпы орта, техникалық және кәсіптік, жоғары білім) бойынша, сонымен 

қатар арнайы және мамандандырылған білім беру ұйымдары туралы, жетім балалар мен ата-

анасының қамқорлығынсыз қалған балаларға арналған білім беру ұйымдары туралы (балалар 

үйі, интернаттар, кәмелетке толмағандарды бейімдеу орталықтары, оңалту орталықтары және 

т.б.), балаларға қосымша білім беру (үйірмелер, секциялар, лагерлер, аула клубтары және т.б.) 

– балаларға білім беру қызметін көрсететін барлық ұйымдар туралы мәліметтерді жинақтайды. 

Сонымен бірге ҰБДҚ-мен меншік нысанына және ведомстволық қатыстылығына қарамастан 

білім беру ұйымдарын қамтиды (мемлекеттік, жеке, халықаралық, әртүрлі мемлекеттік 

органдардың ведомстволық бағыныстағы).  

ҰБДҚ-ның мақсаты білім беру жүйесі туралы мәліметтер жинау, барлық деңгейдегі 

білім беру ұйымдарының деректері негізінде әкімшілік есептер шығару, Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрлігі мен басқа да мемлекеттік органдарды өзектендірілген 

ақпараттармен қамтамасыз ету болып табылады. Қазіргі уақытта ҰБДҚ-да 20 мыңнан астам білім 

беру ұйымдары тіркелген және 24/7 режимінде жұмыс істейді (тәулік бойы). ҰБДҚ индикаторлар 

мен модульдерді пайдаланушының қажеттіліктері мен Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрлігінің талаптарына сәйкес оңай өзгертілетін етіп жасалған.  

ҰБДҚ анықтамалық мәліметтер базасы мен білім беру жүйесінің түпкі ақпараттық жүйесі болып 

табылады және онда білім беру қызметін цифрландыру саласындағы жеке сектордың әртүрлі 

жергілікті шешімдері біріктіріледі (Kundelik, bilimal, Platonus, Univer және т.б.). ҰБДҚ 

құрамындағы контингент пен жеке құрамның дербес мәліметтері иесіздендірілген және тек білім 

беру ұйымына ғана қол жетімді. Тиісінше, жеке мәліметтер «Жеке деректер және оларды қорғау 

туралы» Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес қорғалады. Барлық енгізілген мәліметтер 

білім беру ұйымы басшысының (ББҰ), білім беру бөлімі мен білім басқармасы басшысының (ББ) 

электрондық цифрлық қолтаңбасымен расталады. ҰБДҚ жүйесі ақпараттық қауіпсіздікке 

 
155 https://digitalkz.kz/, http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 
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сынақтан өтіп, деректерді қорғауды растайтын тиісті сертификат алды. ҰБДҚ енгізу білім беру 

жүйесіне бірқатар артықшылықтар әкелді (2.5.1-суреті). 

2.5.1-сурет. ҰБДҚ бірыңғай ақпараттық жүйесін енгізудің  
әлеуметтік-экономикалық әсері 

 
Дереккөз: АТО 

Осылайша, ҰБДҚ бюджеттік шығындарды, адам ресурстарын азайтуға және Қазақстан 

Республикасының білім беру жүйесін талдау, болжау мен дамыту үшін білім беру ұйымдары 

туралы барлық қажетті мәліметтерді қамтуға мүмкіндік берді. ҰБДҚ-ның қызметі қазіргі уақытта 

Big Data форматына жақындаған көптеген мәліметтер жинауға мүмкіндік берді. Яғни, жасанды 

интеллект технологияларын қолдана отырып, білім беру жүйесіне талдамалық элементтерді 

енгізуге мүмкіндік туады. 

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Бүгінгі таңда мектепке дейінгі білім беру бойынша мемлекеттік қызметтер 

«Электрондық үкімет» порталы арқылы кеңейтілді. Әрбір қазақстандық өз үйінен 

шықпай, кезексіз кез келген уақытта баланы мектепке дейінгі білім беру ұйымына тіркеп, 

құжаттарын тапсырып, балабақшаға кезекке қоя алады, сол кезде қалаған ұйымды соның ішінде 

мемлекеттік тапсырыс бойынша белгіленген балабақшаны таңдап, кез келген уақытта баланың 

кезектегі ілгерілеуін көре алады. ҰБДҚ мәліметтеріне сәйкес, 2019 жылы мемлекеттік 

қызметтермен қамтылған мемлекеттік мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі (шағын орталықтарды 

қоспағанда) 72,4% құрайды, бұл орайда 2018 жылмен (60,2%) салыстырғанда 12,2%-ға өсу 

байқалады. Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтерімен қамтылған, 

жекеменшік түріне қарамастан мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі (шағын орталықтарды 

қоспағанда) 2019 жылы 64,9%-ды құрайды, 10%-ға өседі (2018 жылы – 55,3%). Ақмола және 

Павлодар облыстарында 100% қамтуға қол жеткізілді, 90% жоғары көрсеткіш БҚО және Жамбыл 

облысында тіркелді. Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтермен қамтылған 

мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі Атырау және Қызылорда облыстарында 50%-дан төмен 

(2.5.2-сурет).

742 млн теңгеге жуық 
экономикалық әсер жыл 
сайынғы мемелекеттік 
бюджетті үнемдеуден 

тұрады

Әкімшілік есеп берулер 
3 есе азайды

Барлық мүдделі 
стейкхолдерлердің қол 
астында өзекті ақпарат 

бар

Мектепке келмей 
сабақтан қалатын 

балалар дер кезінде 
анықталып білім 

бөлімдері мен ББ тізім 
даярланады

ЖТМДҚ-мен біріктіру 
арқылы баланың 

туғанынан бастап білім 
жүйесіне атқарылатын 
жүктемені болжамдау 

мүмкіндігі

Сыртқы жүйелермен 
біріктіру арқылы Білім 
бөлімдерінің толтыру 
бойынша жүктемесі 

азайды

Ақпаратты визуалдау 
және талдау

Онлайн-режимінде 
деректер мониторингін 
жүргізу және бақылау

Баланың туған сәтінен 
бастап еңбек нарығына 
шығуына дейін жылжу 

траекториясы толығымен 
құрылған
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2.5.2-сурет. Электрондық үкімет порталы арқылы мемлекеттік қызметтермен 
қамтылған мектепке дейінгі ұйымдардың динамикадағы үлесі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Электрондық кезек балаға мектепке дейінгі ұйымнан орын алу рәсімдерін едәуір 

жеңілдетті, оны қол жетімді және ашық етті. Бұл жүйе ата-аналарға қажеттіліктерін және 

балабақша ұсынатын қосымша қызметтердің кеңейтілген тізімін ескере отырып, мектепке дейінгі 

ұйымды таңдауға (мемлекеттік тапсырыспен мемлекеттік / жеке меншік, үйден / жұмыс орнынан 

және т.б.), сонымен қатар онлайн режимінде тиісті МДТО ұйымдары туралы ресми ақпарат алу 

арқылы таңдауын өзгертуге мүмкіндік береді. Автоматтандырылған жүйе сонымен қатар ата-

аналардың уақытын үнемдейді, өйткені рәсім 15 минутты алады. Қазіргі уақытта 

автоматтандырылған жүйе елдің барлық өңірлерінде енгізілген.  

Мектепке дейінгі ұйымдарға жолдама берудің автоматтандырылған жүйесін кеңінен 

енгізудің арқасында балабақшаларға кезекке тұру мәселесі біртіндеп шешілуде. 

Өткен жылдармен салыстырғанда, 2019 жылы кезекте тұрғандардың саны 1,5 есе азайды 

(109 978 адамға). Осы уақытқа дейін үш жыл ішінде (2016-2018 жж.) МДТО ұйымдарындағы 

орындарға кезекте тұрған балалар саны іс жүзінде өзгеріссіз қалды (2.5.3-сурет). Деректерді 

өңірлік тұрғыда талдау көрсеткендей, Нұр-Сұлтан қаласында кезекте тұрған адамдардың санын 

қысқартуда айтарлықтай жетістіктер байқалуда. ҰБДҚ мәліметтері бойынша, Нұр-Сұлтан 

қаласындағы демографиялық өсу мен көші-қон процестерінің нүктесі болғанына қарамастан, 

осы өңірде кезек күту тізімдері үш еседен астамға қысқарды (2016 ж. – 78 606 бала, 2018 ж. – 

26 475 адам, 2019 ж. – 19 349 адам).156 

2.5.3-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарға күту парақтарының 
динамикасы, адам 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

 

 

 
156 Өңірлер бөлінісінде күту тізімі бойынша тереңірек талдау баяндаманың «Қолжетімділік пен теңдік» 2.2-тарауында келтірілген. 
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Мектепке дейінгі ұйымдарда жолдамаларды беру жүйесін автоматтандыруды 

жетілдіру мен кемшіліктерді жою бойынша жетілдіру жұмыстары жалғасуда. 

Мысалы, балабақшаға орын берген күндегі техникалық проблемалар, тұрғындардың жолдама 

беру күні мен уақыты туралы ақпараттың жеткіліксіздігі, ата-аналардың АКТ құзыреттіліктерінің 

жеткіліксіз қалыптасуы және т.б.157 (2.5.1-кірістірме). Кезектілікті сақтау үшін, тең қол жетімділік 

қағидатын ескере отырып, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі мектепке 

дейінгі ұйымдарда бос орындарды бөлу процесін жүйелеу бойынша жұмыс жүргізуде. Осыдан 

ертерек, артықшылықты санаттағы балалар арасында тегін орындар бөлінгеннен кейін, үш 

күннен кейін кезекте тұрғандардың барлығына жаңа орындарға қол жетімділік ашылатындықтан 

кезектің мағынасы жоғалатын еді. Жүйеге келтірілгеннен кейін кезекте тұрған алғашқы мың 

үміткер үшін орындар ашылады.  

2.5.1-кірістірме. Фокус-топ сұхбаттарының нәтижесі бойынша қазақстандық  
ата-аналардың жауаптары 

Қазір электронды кезек бар. Балабақшада орын бар болса да, олар сіз электронды кезекке 

кірмейінше «орын жоқ» деп айтады ... Мен үш күн болды, баланы балабақшаға орналастыра 

алмадым. 20 бос орын жарияланды, мен электронды кезекте 10-шы болдым» (СҚО, Саумакөл 

ауылының тұрғыны).  

 «Мен ЭЦҚ арқылы кезекті қадағаладым, бірақ маған қажет балабақшада орын болмады. Мен 

меңгерушіге қоңырау шалдым, ол: «орындар жоқ және болмайды, топтар жалданады ...». Бір 

қызығы, бұл кезектер фарс болып табылады» (Алматы тұрғыны). 

«Менің егіздерім бар, жолдама алу үшін бір ай отырдым, жүйе таңертеңгі сағат 7-де сайтта дұрыс 

жұмыс істемейді, ал бәрі жұмыс істеп тұрғанда, орын қалмайды» (Қостанай тұрғыны). 

«Ескі балабақшадан кетуге өтініш жазу керек. Ескі балабақша сізді тізімнен шығарғаннан кейін 

ғана сізге қажет балабақшаға жолдама ала аласыз» (Алматы тұрғыны). 

«Қазақстандағы сыбайлас жемқорлықтың жай-күйін бақылау» баяндамасына сәйкес, соңғы 12 

айда баланы балабақшаға орналастырған ата-аналардың 6,9%-ы бұл мәселені бейресми төлем 

арқылы шешкен. Көбінесе Қарағанды (21,2%), Алматы (15,4%), Ақмола (13,5%) және Маңғыстау 

(9,6%) облыстарында.  

Дереккөз: Қазақстандағы 2019 жылғы балалар жағдайы туралы баяндама. – Нұр-Сұлтан, 2020. 

   

Егер балаларды екі есе санау проблемасы жойылса, күту тізімдері едәуір 

қысқарады. МДТО ұйымдарында мектеп жасына дейінгі балаларды жалпыға бірдей қамтуға 

қарамастан, ұзақ күту тізімінің себептерінің бірі – балаларды екі есе санау. Басқаша айтқанда, 

тізімдер мектепке дейінгі ұйымдарға қабылданған балаларды қамтуды жалғастыруда, өйткені 

ата-аналар белгілі бір сұраныстарға байланысты (тұрғылықты жері немесе жұмыс орны, оқыту 

тілі, мемлекеттік бақша немесе мемлекеттік тапсырыс бойынша жеке, баланың жеке 

қажеттіліктері) олар үшін анағұрлым қолайлы нұсқаларды күтеді.158 Бұл мәселені шешуге 

басқалармен бірге мектепке дейінгі ұйымдардағы орындарға кезекке тұрудың бірыңғай жүйесі 

көмектеседі. 

Министрлік электронды үкімет порталы арқылы балаларды балабақшаларға 

қабылдауды жеңілдету бойынша жұмыс жүргізуде. Өзгерістер процестерді 

автоматтандыруға, жұмыс ағынын азайтуға, рәсімдерді жеңілдетуге, уақыттың ауысуы мен 

қабылдау жағдайларына әсер етеді. Ата-аналар кезек қызметін «Электрондық үкімет» немесе 

«Азаматтарға арналған үкімет» веб-порталы арқылы ала алады, қажетті құжаттар топтамасын 

жинауға және оны тікелей мектепке дейінгі ұйымға жіберуге уақытты үнемдейді. Сонымен қатар, 

бірінші рет мұғалімдердің балалары мен мүгедек балалары бар отбасылардың балабақшаға 

кезекке тұру үшін жеңілдік санатына қосылды.159 

 
157 https://ru.sputniknews.kz/radio/20190125/9010537/kazakhstan-detsad-roditeli-unicef.html 
158 Доклад о положении детей в Республике Казахстан за 2019 год. – Нур-Султан, 2020. 
159 https://yk-news.kz/news/в-казахстане-значительно-упростили-прием-детей-в-школы-и-детсады 
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Мектепке дейінгі білім беру саласындағы мемлекеттік қызметтер көрсету ережесінің 

(Ереже) жобасы әзірленді. Ереже мектепке дейінгі жастағы балаларды мектепке дейінгі 

ұйымдардағы бос орындарға қабылдау (кезекке қою, жолдама беру, құжаттарды қабылдау, 

тіркеу) тәртібін анықтайды. Мемлекеттік қызметтерді облыстардың, Нұр-Сұлтан, Алматы, 

Шымкент, облыстық маңызы бар қалалар, қаладағы аудан әкімдері, аудандық маңызы бар 

қалалар, кенттер, ауылдар, ауылдық округтер жергілікті атқарушы органдары көрсетеді. Ата-

аналар қызметті көрсетілетін қызмет берушінің кеңсесі, «Азаматтарға арналған үкімет» 

мемлекеттік корпорациясы, «Электрондық үкімет» веб-порталы және проактивті әдіспен ала 

алады. Ережеге сәйкес кезектер құрылады (жалпы, арнайы, санаторийлік мектепке дейінгі 

ұйымдарға). 

Оқу-тәрбие процестерін цифрландыру МДТО сапасын арттыруға мүмкіндік береді. 

Инновациялық технологияларды тиімді пайдалану, мектепке дейінгі ұйымдардың мұғалімдерінің 

АКТ құзыреттерін дамыту, цифрлық білім беру ресурстарына қол жетімділікті кеңейту үшін 

мектепке дейінгі ұйымдарды ақпараттандыру процесін жандандыру қажет.. Оған қоса, 

халықаралық зерттеулер атап өткендей, күнделікті өмірде заманауи ақпараттық-

коммуникациялық технологияларды үнемі қолданып отыратын Digital Tribe (цифрлық буын) 

балаларының арасында бірінші кезекте бірлесіп қарау арқылы оқуға деген қызығушылық пен 

ынтаны арттыру маңызды. екіншіден, Интернеттің және цифрлық құрылғылардың теріс 

пайдаланылуын азайту және оны онлайн-оқытуға бағыттау; үшіншіден, балаларға Интернетті 

қауіпсіз және жауапкершілікпен қолдануға үйрету қажет.160 

Елімізде мектепке дейінгі ұйымдарды АКТ құралдарымен қамтамасыз етуді жақсарту 

қажет. Соңғы 3 жылдағы деректерді талдау МДТО ұйымдарын ақпараттандыру процесінің 

динамикасы бар екенін көрсетті. Сонымен, 2019 жылы 2017 жылмен салыстырғанда, мектепке 

дейінгі ұйымдардағы компьютерлердің саны 4 235 бірлікке, АКТ жабдықтарының саны 333 бірлікке 

артты; Интернетке қосылған МДТО ұйымдарының үлесі 8%-ға артып, 66,9%-ды құрады (2017 ж. 

– 58,9%) (2.5.4-сурет).  

2.5.4-сурет. Мектепке дейінгі ұйымдарды ақпараттандыру динамикасы, бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Алайда, адам өмірінің барлық салаларында, оның ішінде білім беруде АКТ-ның 

қарқынды дамуы жағдайында бұл өсу шамалы және жеткіліксіз. 2019 жылғы 1 

қарашадағы жағдай бойынша орта есеппен әр мектепке дейінгі ұйымда екі компьютерден (1,45 

бірлік), орта есеппен мектепке дейінгі ұйымдардың үштен бірінен азы интерактивті тақталарға 

ие, МДТО ұйымдарының 70%-дан азы интернетке қосылған, олардың тек 43,6% – 4 Мбит/с 

жоғары жылдамдықпен интернетке қосылған. Жалпы, 2 439 мектепке дейінгі ұйым АКТ 

жабдықтарымен, оның ішінде дербес компьютерлермен, мультимедиялық проекторлармен, 

интерактивті тақталармен, компьютерлік ойындармен жабдықталған, олардың ішінде 1 438 

ұйым қалалық жерлерде, ал 1 001 – ауылдық жерлерде. Осыған байланысты «қала – ауыл» 

арасындағы алшақтықты азайтуды ескере отырып, мектепке дейінгі ұйымдарды АКТ 

жабдықтарымен (дербес компьютерлер, сенсорлық интерактивті тақталар, компьютерлік 

ойындарды әзірлеу және т.б.) қамтылу қарқынын тездету ұсынылады. 

 
160 OECD (2019), What Do We Know about Children and Technology? http://www.oecd.org/education/ceri/Booklet-21st-century-children.pdf 
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Мектепке дейінгі ұйымдарды АКТ жабдықтарымен қамтамасыз етудің өңірлік 

ерекшелігі бар. Жеке компьютерлердің ең көп саны Алматы қ. , Алматы, Қарағанды, Атырау 

облыстарына тиесілі (сәйкесінше 1 546, 1 602, 1 411, 1 261 бірлік), бұл осы өңірлердегі мектепке 

дейінгі ұйымдардың саны көп болуына байланысты. Солтүстік Қазақстан мен Жамбыл 

облыстарында (327 және 466 дана) 500-ден аз компьютерлер тіркелген (2.5.5-сурет). АКТ 

жабдықтарының ең көп саны келесі өңірлерге тиесілі: Алматы қ. – 537 дана, Нұр-Сұлтан қ. – 381 

дана, Атырау облысы – 432 дана. Үш облыста: Солтүстік Қазақстан, Павлодар және Ақмола 

облыстарында – интерактивті тақталардың саны 100 бірліктен аспайды (тиісінше 40, 85 және 82). 

2.5.5-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдарды АКТ 
жабдықтарымен жарақтандыру, 2019 ж., бірлік 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жоғары жылдамдықты интернет – бұл цифрлық мазмұнға сапалы қолжетімділіктің 

қажетті шарты. Өңірлерде АКТ жабдықтарымен қатар мектепке дейінгі ұйымдардың кең 

жолақты интернет желісіне қосылуында айырмашылықтар бар. 2019 жылы Интернетке қосылған 

мектепке дейінгі ұйымдардың 66,9%-ының тек 43,6%-ы Интернетке қосылу жылдамдығын  

4 Мбит/с-тен жоғары, ал 23,3%-ында – 4 Мбит/с дейін. 2018 жылға қарағанда кең жолақты 

Интернетке қосылған мектепке дейінгі ұйымдардың ең көп саны Алматы қ., Алматы және 

Павлодар облыстарында байқалады (тиісінше 516, 498, 394 бірлік) (2.5.6-сурет). 

2.5.6-сурет. Өңірлер бөлінісінде мектепке дейінгі ұйымдардың АКТ 
қондырғыларымен жабдықтануы, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

Z ұрпағының балалары Интернет кеңістігінде күн сайын смартфондарда және 

планшеттерде отыруға дайын. Мысалы, ЭЫДҰ зерттеуі бойынша Ұлыбританияда 3-4 

жастағы балалардың жартысынан көбі және 5-7 жас аралығындағы балалардың төрттен үші 
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Интернетті үнемі пайдаланады.161 Осыған байланысты олардың интернетте өткізетін уақытын 

тиімді пайдалану керек, онсыз цифрлық буын балалары бір күндік жұмыс жасай алмайды. 

Сондықтан, балалар нақты және виртуалды әлемде ойындармен және ойын түрінде оқумен 

қосымша айналысуы керек. Осыған байланысты баланы мектепке дейінгі ұйымда және үйде 

оқыту мен тәрбиелеу кезінде сапалы цифрлық мазмұнды белсенді түрде қолдану өте маңызды. 

Көптеген ресурстарға баланың жасын ескере отырып, баланың назарын, логикалық ойлауын, 

есте сақтауын дамыту және басқа да пайдалы дағдыларды дамытуға бағытталған бейне-мазмұн, 

көңілді және тәрбиелік іс-шаралар кіреді. Көбіне бала мұғалімнің немесе тәрбиешінің рөлін 

атқаратын ата-ананың бақылауымен тапсырмаларды өз бетінше қарастырады және аяқтайды. 

Осындай ресурстардың бірі – BILIMLand.kz электрондық білім беру мазмұны бар бірыңғай 

платформаның құрамында жасалған Bilimkids.kz мектеп жасына дейінгі балаларға арналған 

қазақ платформасы (2.5.2-кірістірме). 

2.5.2-кірістірме. Мектеп жасындағы балаларға арналған Bilimkids.kz  
білім беру ресурсы 

2019 жылы Bilimland.kz бірыңғай білім беру платформасы аясында 

Bilimkids.kz жобасы жасалды. Бұған дейін bilimland.kz сайтында 

мектеп және мектеп жасына дейінгі балаларға арналған ресурстар 

бар болатын. Енді Bilimkids.kz сайтында кіші, орта, жоғары және 

мектеп жасындағы балалар үшін білім беру ресурстары бар. Жаңа 

ресурстың негізгі идеясы: 

− оқыту процесін цифрландыру; 

− жаңа тәсілдер мен әдістерді тиімді қолдану; 

− шығармаларды қазақ тілінде толықтыру; 

− оқу іс-әрекетінде баланың ерте дамуына жағдай жасау; 

− тәрбиешілерге көмек; 

− ата-аналарға көмек. 

Bilimkids.kz ресурсының позициялары: 

− баланы тәрбиелеу үшін пайдалы материалдарды іздеу; 

− баланың білімін кеңейтетін материалдарды оқу қызметіне енгізу; 

− баланың шаршағыштығын болдырмайтын оқу іс-әрекетінде тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану; 

− баланың сыни ойлауын дамыту; 

− бәсекеге қабілетті болуға ұмтылу; 

− білім беру қызметіндегі материалдарды цифрландыру; 

− баланың ерте дамуына ықпал ететін материалдарды қолдану; 

− балаларды үйде оқытуға көмектесетін материалдарға қол жетімділікті кеңейту; 

− электрондық ресурстар арқылы баланың дүниетанымы мен ой өрісін кеңейту. 

Дереккөз: https://bilimkids.kz/ru 

   

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

Ел мектептерінде жүйелі түрде оқушыларды 1-сыныпқа қабылдау мен қабылдаудың 

автоматтандырылған жүйесі енгізілуде. 2018 жылы «Электрондық үкімет» порталы 

арқылы автоматтандырылған мемлекеттік қызметтерге өткен мектептердің үлесі 33% құрады (7 

144 мектептің 2 283-і). 2019 жылы күндізгі жалпы білім беретін мектептердің 50%-ында (9 675 

мектептің 3 488-і) онлайн-өтінімдер қол жетімді болды. Мектепке қабылдау және қабылдау 

бойынша мемлекеттік қызметті автоматтандыру рәсімдерінің ашықтығын, мектепті таңдау 

мүмкіндігін, ата-аналардың уақытын үнемдеуді қамтамасыз етеді. Бұл жүйенің арқасында ата-

аналар үйден шықпай-ақ, мектептің, қызметкерлердің рейтингін және басқа да маңызды 

ақпаратты көре алады.

 
161 OECD (2019), What Do We Know about Children and Technology? http://www.oecd.org/education/ceri/Booklet-21st-century-children.pdf 
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SEDA (Білім туралы деректерді талдау жүйесі) білім туралы деректерді талдау 

жүйесі әзірленді.162 Интерактивті карта мектептердегі бос орындар туралы білуге, 

мектептердегі білім сапасын салыстыруға, педагогикалық құрамының сапасы туралы білуге 

мүмкіндік береді. Арнайы әзірленген әдістеме негізінде SEDA мектептердегі оқушы 

орындарының тапшылығы/артықшылығы бойынша кешенді талдау жүргізеді. Бұл деректер ел 

өңірлерінде жаңа мектептер құрылысына немесе мектептерге қосалқы құрылыс қажеттіліктерін 

оңтайландыру және анықтау мақсатында балаларды қайта орналастыруға жағдайлар жасау 

үшін қолданылуы мүмкін. Оқушы орындарының тапшылығын талдау нәтижелері қажеттіліктері 

бар мектептер мен оларға жақын артық орындары бар мектептердің географиялық орналасуын 

анықтауға мүмкіндік береді. Әр мектеп білім сапасын сипаттайтын композиттік және топтық 

индекстерге ие. Осы баға атаулы жұмыстар жүргізу үшін мектептердің әлсіз тұстарын анықтауға 

мүмкіндік береді. 

2.5.7-сурет. Жалпы білім беретін мектептердің интерактивті картасы, 2019 ж. 

 
Дереккөз: https://seda.edu.kz/map/ 

6 975 мектептің 95%-ы кеңжолақты Интернетке қосылған (4 Мбит/с және одан 

жоғары). Кеңжолақты интернетке қосылған мектептердің үлесі 4 жылдық кезеңде  

3 есеге көбейді. Интернет желісіне қосылуға мүмкіндігі жоқ мектептер саны 4,6 есе азайды 

(2016 ж. – 144 бірлік, 2019 ж. – 31 бірлік). 512 кбит/с және одан жоғары жылдамдығымен 

интернет желісіне қосылған мектептер үлесі 17,4%-ға пайызға көбейді. Өз кезегінде 2019 жылы 

31 мектеп интернетке қосыла алмады, 369-ы кеңжолақты интернетке қосылмаған (2.5.1-кесте). 

«PISA-ның барлық циклдерінде білім алушылардың нәтижесіне әсер ететін ең маңызды 

факторлардың қатарына компьютерлердің саны және олардың интернетке қосылуы мен 

мектептегі білім ресурстарының сапалығы кіреді».163 
 

2.5.1-кесте. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептердің интернетке 
қосылу жайында мәлімет динамикасы 

 

Интернет желісіне 
қосылған  

мектептердің саны 

соның ішінде 

жылдамды 512 кбит/с және одан 
жоғары интернетке қосылған 

КЖР-ге қосылған 
(4 Мбит/с және одан жоғары) 

барлығы, 
бірлік 

% барлығы, бірлік % барлығы, бірлік % 

2016 6 956 98,0 5 793 81,6 2 410 33,94 

2017 6 959 98,8 6 354 90,2 4 354 61,78 

2018 6 964 99,3 6 894 98,3 6 338 90,36 

2019 6 944 99,6 6 901 99,0 6 606 95,0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

 

 

 
162 System for education data analysis https://seda.edu.kz/map/ 
163 Mussina Zh. (2019), Effectiveness of Kazakhstan Education Reforms Through the Lenses of PISA 2009-2018 
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Өңірлік тұрғыда мектептердің интернетке қосылуда алшақтық сақталуда. Интернетсіз 

мектептер Ақтөбе, Атырау, Батыс Қазақстан, Қарағанды, Түркістан, Павлодар облыстары мен 

Шымкентте қол жетімді. Интернетке қосылмаған мектептердің жалпы санының 71%-ы ауылдық 

(22 бірлік), олардың көпшілігі Батыс Қазақстан облысында орналасқан (17 бірлік). Ақмола, 

Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Маңғыстау облыстарында және Алматы қ. 4 Мбит/с 

жылдамдығынан жоғары 100% интернет байланысына қол жеткізді. Мысалы, Батыс Қазақстан 

мен Түркістан облысындағы мектептердің 20%-дан астамында кең жолақты интернет жоқ (2.5.2-

кесте). Кеңжолақты интернетке қосылмаған 369 мектептің 95%-ы ауылдық жерлерде 

орналасқан (351 бірлік). Дүниежүзілік банктің «Орта білім беруді модернизациялау» жобасы 

аясында цифрлық теңсіздікті азайту мақсатында ауылдық мектептерді ноутбуктер және 

принтерлермен, деректерді өңдеу орталықтарымен қамтамасыз ету жоспарланған. 

2.5.2-кесте. Өңірлер бөлінісінде мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін 
мектептерді интернет желісіне қосу, 2019 ж. 

 

Интернет желісіне 
қосылған  

мектептердің саны 

соның ішінде 

жылдамды 512 кбит/с және 
одан жоғары интернетке 

қосылған 

КЖР-ге қосылған 
(4 Мбит/с және одан 

жоғары) 

барлығы, 
бірлік 

% барлығы, бірлік % 
барлығы, 

бірлік 
% 

Ақмола 555 100 555 100 555 100 

Ақтөбе 401 99,9 397 98,7 394 98,0 

Алматы 760 100 757 99,6 705 93,0 

Атырау 191 98,0 191 98,0 183 94,0 

БҚО 359 95,0 349 92,0 330 87,0 

Жамбыл 442 100 442 100 442 100 

Қарағанды 504 99,6 502 99,2 498 98,4 

Қостанай 498 100 496 99,6 457 92,0 

Қызылорда 293 100 293 100 293 100 

Маңғыстау 138 100 138 100 138 100 

Павлодар 356 99,4 356 99,4 356 99,4 

СҚО 475 100 470 98,9 433 91,2 

Түркістан 896 99,9 881 98,2 753 76,3 

ШҚО 648 100 648 100 648 100 

Нұр-Сұлтан қ. 87 100 86 98,9 86 98,9 

Алматы қ. 205 100 205 100 205 100 

Шымкент қ. 136 99,3 135 98,5 130 95,0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

4-жылдық кезеңде оқушылардың және компьютерлердің қатынасы 11:1 деңгейінде 

қалды. 2019 жылы жалпы білім беретін мектептердегі 1 компьютерге келетін оқушыларының 

саны орташа алғанда 11 адамды құрады (республикалық және жекеменшік мектептерде – 7:1, 

НЗМ – 1:1). 5 өңірде бұл көрсеткіш ҚР бойынша орташа санынан бірталай төмен: Түркістан, 

Маңғыстау облыстарында және республикалық маңызы бар қалаларда. Павлодар, Солтүстік 

Қазақстан (5:1), Шығыс Қазақстан (7:1), Ақтөбе, Қарағанды, Қостанай (8:1) облыстарында 

дербес компьютерлерімен қамтылу көрсеткіштері жоғары (2.5.3-кесте). ICILS-2018-ге сәйкес, 

компьютерлер саны, интернетке қосылу компьютерлік және ақпараттық сауаттылық деңгейіне 

ықпал ететін негізгі факторларының арасында. PISA-2018 мәліметтері бойынша интернетке 

қосылған компьютердің болуы және оны пайдалану оқушылардың нәтижелерін 20 баллға 

арттырады. 
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2.5.3-кесте. Мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептерде 1 компьютерге 
шаққандағы оқушылар санының динамикасы 

 

2016 2017 2018 2019 

ҚР 11 11 10 11 

Ақмола 9 9 9 9 

Ақтөбе 12 12 9 8 

Алматы 9 10 10 11 

Атырау 14 12 11 12 

БҚО 7 8 8 9 

Жамбыл 11 11 9 9 

Қарағанды 9 8 8 8 

Қостанай 8 8 8 8 

Қызылорда 13 13 13 11 

Маңғыстау 17 20 14 16 

ОҚО/Түркістан 15 16 15 16 

CКО 5 5 5 5 

Павлодар 6 5 5 5 

ШҚО 9 8 7 7 

Нұр-Сұлтан қ. 14 16 19 20 

Алматы қ. 15 16 14 15 

Шымкент қ. - - 20 23 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Ақпараттық технологиялардың қарқынды дамуы компьютерлер паркінің ескіруін 

тездетеді. Жыл сайын мемлекеттік күндізгі жалпы білім беретін мектептерде 30% ескірген 

компьютерлер ауыстыруды қажет етеді/есептен шығарылады (2016 ж. – 29,9%, 2017 ж. – 

29,2%, 2018 ж. – 30,3%); компьтерлік паркті біртіндеп жаңарту жүргізілуде. 4 жыл ішінде 

компьютерлердің жалпы саны 13,3%-ға өсті (2016 ж. – 267 406, 2019 ж. – 308 293 бірлік). 

Интерактивті тақталардың саны 37% көбейді (2016 ж. – 24 490, 2019 ж. – 38 691 бірлік). 

Сонымен қатар, 2019 жылғы жағдай бойынша компьютерлердің жалпы санының 21,6%-ы 

ескірген және ауыстыруға жатады. Ескірген компьютерлердің ең көп саны Түркістан (45,6%), 

Қостанай (40%), Қызылорда (30,6%) облыстарында және Шымкент қаласында (37,5%).  

Мектеп компьютерлерінің 52,9%-ы соңғы 5 жыл ішінде сатып алынған, 8,4% – 

2019 ж. 5 жылдық қызмет мерзімімен компьютерлердің басым үлесі Атырау (97,9%), Қарағанды 

(80,4%) облыстарында және Нұр-Сұлтан қаласында белгіленген (81,7%). 2019 жылы жалпы 

компьютерлердің 8,4%-ы сатып алынды. 2019 жылы жаңартылған компьютерлердің басым 

бөлігі, Нұр-Сұлтан қаласында (20,8%), Жамбыл (13,5%), Шығыс Қазақстан (11,4%), Қызылорда 

(11,2%) облыстарында байқалады (2.5.4-кесте). Жергілікті атқару органдармен компьютерлік 

техниканы 60%-ға дейін жаңарту жоспарланған.  

2.5.4-кесте. Өңірлер бөлінісінде мектептердің компьютерлермен  
жабдықтануы, 2019 ж. 

 

Оқу процесінде 
пайдаланылатын 
компьютерлер 

Ауыстыруды 
қажет ететін 

компьютерлер 

5 жыл ішінде сатып 
алынған 

компьютерлердің саны 

2019 жылы сатып 
алынған 

компьютерлердің саны 

бірлік бірлік % бірлік % бірлік % 

ҚР 308 293 66 543 21,6 163 102 52,9 26 045 8,4 

Ақмола 13 310 3 158 23,7 4 566 34,3 613 4,6 

Ақтөбе 18 493 2 599 14,1 12 065 65,2 1 500 8,1 

Алматы 38 211 6 011 15,7 23 823 62,3 4 144 10,8 

Атырау 11 031 3 207 29,1 10 798 97,9 682 6,2 

БҚО 12 397 4 304 34,7 5 961 48,1 519 4,2 

Жамбыл 26 458 1 061 4,0 12 968 49,0 3 573 13,5 

Қарағанды 24 398 4 702 19,3 13 664 56,0 2 516 10,3 

Қостанай 14 203 5 675 40,0 5 166 36,4 840 5,9 

Қызылорда 14 285 4 367 30,6 11 480 80,4 1 602 11,2 

Маңғыстау 9 027 1 704 18,9 3 315 36,7 184 2,0 

Павлодар 21 033 323 1,5 7 020 33,4 786 3,7 

СҚО 13 613 2 806 20,6 2 955 21,7 380 2,8 
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Түркістан 29 304 13 363 45,6 16 660 56,9 2 821 9,6 

ШҚО 27 234 5 230 19,2 11 188 41,1 3 096 11,4 

Нұр-Сұлтан қ. 8 584 1 578 18,4 7 013 81,7 1 784 20,8 

Алматы қ. 17 832 3 126 17,5 9 750 54,7 892 5,0 

Шымкент қ. 8 880 3 329 37,5 4 710 53,0 113 1,3 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Оқу процесін тиімді ұйымдастыру үшін жағдай жасау мақсатында мектептер жаңа 

модификациядағы кабинеттермен қамтылды. Заманауи құрылғылармен жабдықталған 

кабинеттер жаңа оқыту технологияларын пайдалану мүмкіндіктерін арттырады, өз кезегінде бұл 

оқушылардың білім сапасын арттыруға ықпал етеді. 2019 жылы. 4 933 мектеп немесе олардың 

жалпы санынан 70,7%, жаңа модификациядағы кабинеттермен қамтылды (2016 ж. – 70,1%). 

Олардың ішінде: физика кабинеті – 51,1% (2016ж. – 49,6%), химия кабинеті – 49,2% (2016 ж. – 

43,5%), биология кабинеті – 44,7% (2016 ж. – 42,2%), лингафондық-мультимедиялық кабинеттер 

– 57,2% (2016 ж. – 36,9%). Жаңа модификация кабинеттері бар мектептердің басым үлесі 

Алматы қ. (91,7%), Атырау (89,2%), Шығыс Қазақстан (76,9%) және Қарағанды (76,9%) 

облыстары (2.5.5-кесте). 
2.5.5-кесте. Мектептердің жаңа модификациядағы (химия, биология, физика, 
лингафондық-мультимедиялық кабинеттер) оқу кабинеттерімен жабдықталу 

динамикасы 

 2016 2017 2018 2019 

бірлік % бірлік % бірлік % бірлік % 

ҚР 4 978 70,1 5 058 71,8 5 043 71,9 4 933 70,7 

Ақмола 333 58,2 362 64,1 366 65,4 353 63,6 

Ақтөбе 300 72,1 300 73,5 301 75,4 303 75,4 

Алматы 555 74,9 562 74,3 564 74,2 558 73,4 

Атырау 161 83,9 168 87,0 174 90,2 174 89,2 

БҚО 241 62,8 247 65,0 240 63,2 209 55,1 

Жамбыл 296 65,8 298 66,2 309 69,4 307 69,5 

Қарағанды 374 71,6 383 74,4 387 75,6 389 76,9 

Қостанай 336 63,5 338 65,8 321 63,6 320 64,3 

Қызылорда 209 71,3 213 72,7 214 73,0 217 74,1 

Маңғыстау 107 79,9 110 82,1 117 82,4 98 71,0 

Павлодар 235 60,7 242 65,1 255 70,4 254 70,9 

СҚО 330 63,8 335 67,4 331 68,2 330 69,5 

ОҚО/Түркістан 735 72,1 734 71,5 604 92,2 590 65,8 

ШҚО 522 79,3 527 80,2 520 57,8 498 76,9 

Нұр-Сұлтан қ. 59 70,2 60 71,4 54 63,5 52 59,8 

Алматы қ. 185 92,0 179 88,6 191 93,6 188 91,7 

Шымкент қ. - - - - 95 70,9 93 67,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

STEM білімін дамыту аясында Назарбаев Зияткерлік мектептері дайындаған  

3 мыңнан астам мектеп робототехника бойынша элективті курс енгізуде. 1 380 

робототехника кабинеті бар, онда студенттер арнайы зертханалық және оқу жабдықтарын, 3D 

принтерлер мен робот жиынтықтарын қолдана алады. Олардың ең көп саны Шығыс Қазақстан 

облысында, Павлодар, Жамбыл, Қарағанды, Түркістан, Ақмола облыстарында. 2 000 мектепте 

робототехника үйірмелері жұмыс істейді. 2019 жылы 2 500 информатика мұғалімі қысқа мерзімді 

72 сағаттық робототехниканы дамыту курсында оқыды. Робототехника – бұл болашақта жұмыс 

пен дағдыға әсер ететін драйверлердің бірі. Робототехника үйірмесінде оқи отырып, оқушылар 

«икемді» дағдыларға ие болады, олар шығармашылықты көрсетеді, жаңа идеялар ұсынады, 

ұжымда жұмыс істеуге үйренеді. 

2.5.3-кірістірме. STEM білімін дамытудағы АҚШ тәжірибесі 

«Математикалық және жаратылыстану ғылымдарының сапасы» индикаторы бойынша жаһандық 

бәсекеге қабілеттілік индексінің көшбасшылары STEM білімін елдің стратегиялық құжаттарында 

ілгерілетеді. Мысалы, Америка Құрама Штаттары 2018 жылдың желтоқсанында үш стратегиялық 

мақсатқа негізделген STEM білім беру стратегиясын жаңартты: 
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1. Әрбір американдықтың STEM-нің негізгі тұжырымдамаларын, соның ішінде компьютерлік 

ойлауды және цифрлық сауаттылықты меңгеруіне мүмкіндігі бар тұрғындарда STEM 

сауаттылығының негізін құру. STEM білімі мен дағдылары бар қоғам тез технологиялық 

өзгерістер жағдайында өмірге жақсы дайын болады.  

2. STEM біліміне қол жетімділікті арттыру, оның ішінде әлеуметтік-экономикалық жағдайы 

төмен отбасылардан шыққан студенттер.  

3. STEM жұмыс күшін болашаққа дайындау. STEM білімді азаматтардың сан алуан пулы 

экономиканың инновациялық тұрақтылығы мен болашақтың ғылыми-технологиялық 

ашылуына негіз болады. 
Дереккөз: Committee on STEM Education of the National Science and Technology Council (2018), Charting a 

Course for Success: America’s Strategy for STEM Education https://www.whitehouse.gov/wp-

content/uploads/2018/12/STEM-Education-Strategic-Plan-2018.pdf 

   

Мұғалімнің, оқушының және ата-ананың ынтымақтастығын нығайту, сонымен бірге 

оқу процесінің тиімділігін арттыру мақсатында электронды журналдар мен 

күнделіктердің «Күнделік» бірыңғай ақпараттық жүйесі енгізілді. 2016 жылы елдегі 

мектептердің 15%-ы осы жүйеге қосылған. 2019 жылы «АКТ-ны (электронды журналдар мен 

күнделіктер) оқу процесінде қолданатын мектептердің үлесі» көрсеткіші 95%-ға жетті. Осылайша, 

2016 жылы нақты мәннен өсім 85%-ды құрады. Күн сайын 3,5 миллионнан астам қазақстандықтар 

мұғалімдер, студенттер, ата-аналар «Күнделікті» пайдаланады. 2018 жылдан бастап 

https://kundelik.kz/ үшін мобильді нұсқа жасалды. Электрондық жүйеде ата-аналар үй 

тапсырмасының мазмұнын, мұғалімнің түсіндірмелерін, үлгерімін, сабаққа қатысуын көре алады. 

Қысқасы, жүйе ата-анаға баланың мектеп өміріне белсенді қатысуға мүмкіндік береді. Электронды 

сынып кітапшалары мұғалімнің жұмысын жеңілдетеді, оны есептерді қолмен толтырудан 

босатады. Оқу процесіне ақпараттық технологияларды одан әрі енгізу аясында, оның ішінде МЖӘ 

тетігі арқылы барлық мектептер электрондық журналдар мен күнделіктер жүйесіне қосылады. 

100% мектептер Bilimland.kz интернет-платформасының цифрлық білім беру 

ресурстарына қол жеткізе алады. BilimLand ресурстары мұғалімдер мен студенттердің АКТ 

құзыреттілігін айтарлықтай арттыруға мүмкіндік береді. Платформада әртүрлі мультимедиялық 

материалдар (бейнефильмдер, анимациялық таныстырылымдар, интерактивті жаттығулар және 

т.б.), ашық сабақтар, сабақ жоспарлары, сабақ жоспарлары бар. Ғылыми-әдіскерлер, жетекші пән 

мамандары, мұғалімдер, сонымен қатар бағдарламашылар мен аниматорлардан тұратын 

халықаралық авторлар ұжымы құрған ЖМЦ пәндері бойынша интерактивті кешен Қазақстан 

Республикасының Мемлекеттік білім беру стандартының талаптарына сәйкес мектеп курсын 

қамтиды (2.5.8-сурет). Bilimland.kz цифрлық білім беру ресурсының мазмұны үнемі жаңартылып 

отырады. 2018-2019 жылдар арлығында 2 435 сабақ әзірленіп, жарияланды. Педагогикалық 

инновацияларды қолдау және ынталандыру, оқытуда заманауи (цифрлық) технологияларды 

қолданудағы педагогикалық тәжірибені жинақтау мақсатында Bilim Media Group жыл сайын 

«Мұғалім-жаңашыл» республикалық байқауын өткізеді. Байқаудың негізгі шарттары - білім беруде 

АКТ-ны қолдану мүмкіндігі, мұғалімнің шығармашылық әлеуеті және bilimland.kz, itest.kz, 

imektep.kz, twig-bilim.kz ресурстарын оқу-тәрбие процесінде тиімді пайдалану. 2019 жылы 

байқауға 1 618 жұмыс ұсынылды, оның ішінде 1 396-сы «Сабақтағы АКТ» номинациясы бойынша.  

2.5.8-сурет. Bilimland.kz цифрлық білім беру порталының артықшылықтары, 2019 ж. 

 
 
 
 
 
 

Мектеп бағдарламасына 
негізделген 40 000 астам 

интерактивті сабақ 
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Қазақ, орыс және 
ағылшын тілдерінде қол 
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Ұялы құрылғылардың 
барлық түрлерінде 
қолдау көрсетіледі. 
Ыңғайлы уақытта 

пайдалану мүмкіндігі 
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 Оқыту форматын 
таңдау мүмкіндігі 

 
Ағылшын, неміс немесе 

француз тілдерін 
үйренушілерге арналған 

тілге ену мүмкіндігі 
  

 
Физика, математика, 

химия, биология және 
географияға арналған 

виртуалды зертханалар 
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Барлығы үшін сапалы 

білімнің болуы 

Дереккөз: https://bilimland.kz/ 

Электрондық оқулықтар бірқатар артықшылықтарға ие, мектеп оқушылары 

арасында танымал бола бастады. Олар оқу процесінде ақпаратты қабылдаудың әртүрлі 

арналарын пайдалануға мүмкіндік береді. Электронды оқулықтардың артықшылықтарының 

арасында: кез келген уақытта және кез келген құрылғыда қол жетімділік; ақпаратты іздеу 

мүмкіндігі; интерактивтілік; алдын ала оқу үшін жағдай; қамтылған материалды қайталау 

мүмкіндігі. Сонымен қатар, цифрлық оқулықтар мектептегі ауыр рюкзактар мәселесін шешеді: 

оқушылар қағаз оқулықтарын мектепте қалдырып, үйде электронды қолдана алады. Bilim Media 

Group электрондық оқулықтары bilimland.kz, itest.kz, twig-bilim.kz және imektep.kz сайттарында 

қол жетімді. «Алматыкітап Баспасы» баспасының электронды оқулықтарының кітапханасы 

opiq.kz платформасында қол жетімді. «Келешек-2030» баспасы Білім және ғылым министрлігінің 

бекітілген тізіміне сәйкес мектептерде 7-11 сыныптарға арналған электронды оқулықтармен 

қамтамасыз етеді. «Оқулық» РҒПО мәліметтері бойынша 2017-2019 жж. 4 856 электрондық оқу 

басылымы сараптамаға ұсынылды, оның ішінде 2 894 атауға арналған оқу әдебиеті мақұлданды, 

2019 жылы оқу орындарында пайдалануға 61 электрондық оқулық ұсынылды. 

Техникалық және кәсіптік білім беру  

4.0 өнеркәсіптің дамуы, цифрландырудың жаһандық тренді тек артықшылықтар 

ғана емес, сонымен қатар ТжКБ саласы үшін көптеген сын-тегеуріндерге алып 

келеді. Қазіргі заманғы технологиялық әзірлемелер, инновациялар жұмыс орындарының саны 

мен сапасына және жалпы ТжКБ саласына қатты әсер етеді. Көптеген мамандықтар 

автоматтандыру тәуекеліне ұшырайды, жаңа технологиялар әртүрлі кәсіптер мен деңгейлердегі 

жұмыс орындарының сипатын өзгертеді. ЭЫДҰ болжамдарына сәйкес, ЭЫДҰ елдеріндегі жұмыс 

орындарының 32% цифрландыру әсерінен түбегейлі қайта құрылуы мүмкін. ДЭФ болжамына 

сәйкес технологиялық өзгерістерге байланысты 2030 жылға қарай 1 млрд адамды қайта оқыту 

үшін қажет. Демек, ТжКБ жүйесінің алдында студенттерге тиісті жаңа біліктіліктер мен 

құзыреттіліктер беру арқылы қазіргі заманғы еңбек нарығына дайындау міндеті тұр.  

«Digital Kazakhstan» мемлекеттік бағдарламасы шеңберінде білім беру жүйесін 

жаңарту жоспарлануда. Қазақстанда цифрлық экожүйені қалыптастыру мақсатында 

«Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы бекітілді.164 ТжКБ саласындағы осы 

бағдарлама аясында ТжКБ бар IT-мамандықтар бойынша кадрлар даярлауға мемлекеттік білім 

беру тапсырыс көлемін ұлғайту; білім беруде АКТ қолдану бойынша персоналды оқытуға және 

оқытушылардың біліктілігін арттыруға, қашықтан оқыту технологиясын енгізуге, интернет 

нүктелерін ұлғайтуға, материалдық базаны нығайтуға, оның ішінде ТжКБ оқу орындарын 

ақпараттандыру және компьютерлендіру үшін қаражат бөлу.165 

ТжКБ саласында цифрлық экономиканы IT-кадрлармен қамтамасыз ету үшін тиісті 

жағдайлар жасалуда. Республикада 298 колледж IT-мамандарын даярлайды, 5 колледж IT-

мамандықтар бойынша қолданбалы бакалавр дәрежесінің тәжірибелік бағдарламасымен жұмыс 

істейді. Сонымен қатар, 16 жетекші колледждің базасында IT-құзыреттілік орталықтары құрылды.

 
164 «Цифрлық Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы 

№ 827 қаулысы. http://adilet.zan.kz/kaz/docs/P1700000827 
165 «Турин процесі: Қазақстан» Ұлттық есебі, 2018 ж. 
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Соңғы 2 жылда IT мамандықтары бойынша кадрлар даярлауға арналған мемлекеттік білім беру 

тапсырыс көлемі ұлғайтылды: 2018 жылы 26 мың орын болса, 2019 жылы 30 мың орын бөлінді. 

ТжКБ саласында цифрландыруға бағдар алынды, бірақ барлық колледждердің 

базалық шарттары жоқ. Жоғары жылдамдықты Интернетке қол жеткізу цифрлық білім беру 

контентін құрудың, білім беру процесін басқаруды автоматтандырудың, сондай-ақ мемлекеттік 

қызметтерді автоматтандырудың негізгі шарты болып табылады. Жалпы, 4 жылдық кезеңде 512 

кбит/с және 4 Мбит/с және одан жоғары жылдамдықпен интернетке қосылған колледждер үлесі 

өсуінің оң динамикасы байқалады. Бұл ретте Интернетке мүлдем шыға алмайтын колледждер 2% 

құрайды. 2019 ж. 801 колледждің 788-і Интернетке қосылған, олардың 778-і 512 кбит/с және одан 

жоғары жылдамдықпен, 673-і-4 Мбит/с және одан жоғары жылдамдықпен жұмыс жасайды (2.5.6-

кесте).  

2.5.6-кесте. Интернетке қосылған колледждердің үлесі, % 

 2016 2017 2018 2019 

Интернетке қолжетімділігі бар колледждердің үлесі 97,7 98,1 98,3 98,4 

Жылдамдығы 512 кбит/с және одан жоғары кең 
жолақты Интернет желісіне қосылған 
колледждердің үлесі 

93,9 95 96,6 97,1 

Интернетке 4 Мбит/с және одан жоғары 
жылдамдықпен қосылған колледждердің үлесі 

68,5 72,1 80,5 84 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласын цифрландыру колледждерді компьютерлік техникамен қамтамасыз 

етуді талап етеді. 2019 ж. республика колледждерінде оқу процесінде пайдаланылатын 

компьютерлер саны 64 762 бірлікті құрады, олардың 50%-дан астамы 5 жыл бұрын сатып алынған, 

ал 16%-ы есептен шығарылған. Бұл ретте ауылдық жерлердегі колледждерде компьютерлермен 

жабдықтау деңгейі қалалықтарға қарағанда төмен. Ауылдық колледждерде компьютерлердің 

57%-ы 5 жылдан астам жұмыста пайдаланылады және компьютерлік техниканың 25%-ы есептен 

шығарылған (2.5.7-кесте). 

2.5.7-кесте. Қала-ауыл бөлінісінде колледждердің компьютерлермен жабдықталу 
деңгейі, 2019 ж. 

 Оқу процесінде пайдаланылатын 
компьютерлер саны 

Соңғы бес жылда сатып алынған 
компьтерлер саны 

Есептен шығарылған 
компьютерлер саны 

бірлік бірлік % бірлік % 

Барлығы 64 762 31 381 48 10 625 16 

Қала 57 106 28 096 49 8 678 15 

Ауыл  7 656 3 285 43 1 947 25 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы республика бойынша 1 компьютерге студенттер саны 7 адамды құрады. Ең жоғары 

көрсеткіштер Қарағанды (4:1) және Павлодар облыстарында (5:1) байқалады. Ең төменгі 

көрсеткіштер Шымкент қаласында (11:1) және Маңғыстау облыстарында (11:1) тіркелді (2.5.8-

кесте). 
2.5.8-кесте. 1 компьютерге шаққандағы студент саны, адам, 2019 ж. 

 

Барлық студенттер 
1 компьютерге келетін 

студенттер саны 

Ақмола 21 371 7 

Ақтөбе 24 651 9 

Алматы  31 456 7 

Атырау 15 564 7 

БҚО 17 351 6 

Жамбыл 24 487 10 

Қарағанды 37 815 4 

Қостанай 21 899 7 

Қызылорда 20 131 7 
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Маңғыстау 19 196 11 

Павлодар  20 528 5 

СҚО 10 910 8 

Түркістан 48 386 10 

ШҚО 33 752 7 

Нұр-Сұлтан қ. 26 121 6 

Алматы қ. 68 887  8 

Шымкент қ. 26 848 11 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Цифрландыру аясында колледждер цифрлық білім беру контентін жасайды. ТжКБ 

ұйымдары онлайн оқулықтар, дәрістер, әдістемелік құралдар әзірлейді. Білім беру процесін 

басқаруды автоматтандыру мақсатында колледждер e-колледж, «Platonus» 

автоматтандырылған ақпараттық жүйесі, «Үкі», Moodle платформасы және т.б. ақпараттық 

жүйелерді пайдаланады. Алайда, цифрлық мазмұны мен үлесі ресми түрде реттелмейді және 

бақыланбайды.166 

2017 ж. жұмыс берушілердің қажеттіліктері негізінде кәсіптер мен мамандықтар 

жіктеуішіне 5 жаңа IT-мамандықтар енгізілді. Еңбек нарығының қажеттіліктерін 

қанағаттандыру мақсатында кәсіптер жіктеуішіне мынадай мамандықтар енгізілді: 

«Компьютерлік желілер және телекоммуникациялар», «бағдарламалау», «есептеу техникасы 

және компьютерлік жабдық», «Ақпараттық қауіпсіздік», «Микроэлектроника және мобильді 

құрылғылар».  

Педагог кадрлардың IT-құзыреттерін арттыру мақсатында тұрақты біліктілікті 

арттыру курстары өткізіледі. Білім беруді цифрландыру жағдайында педагог кадрлар 

қолдауды және жаңа болмысқа дайындықты аса қажет етеді. Осы мақсатта «Talap» КЕАҚ келесі 

тақырыптар бойынша біліктілікті арттыру курстарын өткізеді: «Қазақстан экономикасының 

негізгі секторларындағы АКТ рөлі», «ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне IT-

технологияларды енгізу». 2019 жылы 23 885 инженерлік-педагогикалық қызметкердің 4 900 

адамы біліктілікті арттыру курстарынан өтті, оның ішінде IT-құзыреттіліктер де бар. 

ТжКБ саласында мемлекеттік қызметтерді алу үшін бірыңғай портал - College 

SmartNation құрылды. Аталған портал «техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім 

беру ұйымдарына құжаттар қабылдау», «ТжКБ ұйымдарында білім алушыларға жатақхана 

беру», «Техникалық және кәсіптік білім туралы құжаттардың түпнұсқаларын беру» сияқты 

қызметтерді көрсету бойынша өтінімдерді қашықтан беруге мүмкіндік береді.  

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

Бүгінгі таңда цифрландыру білім беру саласында болып жатқан өзгерістердің 

қозғаушы күші болып табылады. Цифрландыру мен технологиялар адамдардың күнделікті 

өміріне, қоғамның дамуына, қоғам өміріне қатысу үшін қажетті дағдылар мен құзыреттерге, 

сондай-ақ ақпаратқа қол жеткізуге әсер етеді. Жоғары білім берудегі технологиялар 

Халықаралық университеттер қауымдастығының 2016-2020 жылдарға арналған стратегиялық 

басымдығымен белгіленген. Бүкіл әлемдегі жоғары білім беру көшбасшыларының 68%-ы 

цифрлық трансформацияны жоғары оқу орны дамуының басты басымдығы деп белгіледі, бұл 

жоғары оқу орнының орналасқан жеріне қарамастан, оның маңыздылығын куәландырады.167 

Цифрлық инфрақұрылым   

Жоғары білімді цифрлық трансформациялау тиісті инфрақұрылымсыз мүмкін емес. 

2019 жылы жоғары оқу орындарының оқу процесінде пайдаланылатын компьютерлердің жалпы 

саны 78 223 бірлікті құрады, бұл 2016 жылғы көрсеткіштен 5,1%-ға төмен. 

 
166 «Турин процесі: Қазақстан» Ұлттық есебі, 2018 ж. 
167 Jensen T. (2019), Higher Education in the Digital Era: The Current State of Transformation Around the World  
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Компьютерлердің көп саны республикалық маңызы бар қалалардағы жоғары оқу орындарына – 

Алматы қаласына (23 768 бірлік), Нұр-сұлтан қаласына (12 063 бірлік), сондай – ақ Қарағанды 

облысына (8 402 бірлік), компьютерлердің аз саны Маңғыстау облысына (792 бірлік) және 

Атырау облысына (723 бірлік) келеді. Интерактивті жабдықтар жиынтығының саны төрт жыл 

ішінде 4 689-дан 6 069 бірлікке дейін артып, 1,2 есеге өсті. Осыған ұқсас Алматы және Нұр-

сұлтан қалаларында интерактивті жабдықтардың саны басым – тиісінше 1 690 және 1 090 бірлік. 

Интерактивті жабдықтар жиынтығының аз саны Атырау және Алматы облыстарына тиесілі – 

тиісінше 88 және 98 бірлік (2.5.9-сурет).  

2.5.9-сурет. Өңірлер бөлінісінде жоғары оқу орындарының цифрлық 
инфрақұрылымы, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Интернетке тең емес қолжетімділік білім мен ақпаратқа тең емес қолжетімділікті 

тудырады. Халықаралық телекоммуникация одағының мәліметтеріне сәйкес әлемдегі 

халықтың тек 51%-ы Интернетті пайдаланады. Дамыған елдер үшін бұл көрсеткіш халықтың 

81%-ын құрайды, ал дамушы елдер үшін – 45%, неғұрлым төмен дамыған елдер үшін – 20%. 

Жоғары білім беру секторы Интернеттің болуына бейім сегментті білдіреді. Дегенмен, өңірлер 

бөлінісінде Интернет-инфрақұрылым сапасындағы айтарлықтай айырмашылық сақталуда. 

Сонымен, Еуропада халықтың 38 % Интернеттің сапасын өте қанағаттанарлық деп санайды, 

Африка елдерінде тек 7%. Азия-Тынық мұхиты өңірінде халықтың 47% қалалардағы жоғары 

интернетті атап өтеді, бірақ ауылдық жерлерде ол әлсіз.168 Статистика елдердің цифрлық 

трансформация мәселелеріндегі әртүрлі мүмкіндіктерін атап көрсетеді. Алайда, жоғары білімді 

трансформациялау жақсы цифрлық инфрақұрылымсыз және жоғары Интернет қосылымсыз 

мүмкін емес.  

Университеттердің оқу үрдісінде қолданылатын компьютерлердің 90% Интернетке 

қол жетімді. 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ жүзеге асыру жылдарында олардың үлесі 

3,8%-ға өсті (2016 ж. – 86,2%, 2017 ж. – 85,8%, 2018 ж. – 89,5%) (2.5.10-сурет). Ақмола, 

Алматы, Атырау, Батыс Қазақстан, Маңғыстау және Түркістан облыстарында Интернетке толық 

қол жетімділік байқалады. Интернетке қол жетімді компьютерлердің ең аз саны Солтүстік 

Қазақстан (63,8%), Шығыс Қазақстан (76,9%) және Қызылорда (79,7%) облыстарына тиесілі 

(2.5.11-сурет).  

 
168 Jensen T. (2019), Higher Education in the Digital Era: The Current State of Transformation Around the World 
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2.5.10-сурет. Интернеті бар компьютерлермен қамтамасыз етілу динамикасы, бірлік 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

2.5.11-сурет. Өңірлер бөлінісінде Интернетке қосылған компьютерлер  
үлесі туралы мәліметтер, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: ҚР ҰЭМ СК 

Цифрлық білім ресурстары  

Жоғары білім парадигмасы университет қабырғасындағы дәстүрлі білімнен онлайн 

білімге ауысу үстінде. Интернеттегі білім берудің рөлі өзгермелі әлем жағдайында артып келеді. 

Оксфорд университетінің профессоры Саймон Маргинсон (Simon Marginson) интернеттегі білім 

ұзақ мерзімді перспективада дәстүрлі білімнің орнын баспайды деп санайды, бірақ ол өміршең 

болады. Онлайн-платформаларға сұраныс және олардың бәсекеге қабілеттілігі тек оқу ресурсы 

ретінде ғана емес, сонымен қатар әлеуметтік кеңістіктегі коммуникатор ретінде де артып келеді.  

Қазақстанда ашық білім беруді ашық білім берудің ұлттық платформасы ілгерілетуде. 

Платформа еліміздің жетекші жоғары оқу орындарынан бакалавриаттың базалық пәндері 

бойынша онлайн-курстар ұсынады. Бұл құралдың мақсаты – жоғары білімге қолжетімділікті 

қамтамасыз ету және білім алушылардың білім сапасын арттыру. Платформа 25-тен астам 

курстарды ұсынады, оларды жүзеге асыруға 50-ден астам профессорлық-оқытушылар құрамы 

қатысады. Дәрістерден басқа студенттерге 100-ден астам интерактивті тапсырмалар ұсынылады. 

2019 ж. платформада оқумен 3 500 студент қамтылды.  

Барлық деңгейлердің ішінде жоғары білім қашықтан оқытуға бейімделген. Дербестік 

жағдайында еліміздің жоғары оқу орындары түрлі электрондық білім беру жүйелерін 

пайдаланады. Ең көп қолданылатындар қатарына Platonus ААЖ (34 ЖОО), MOODLE (31 ЖОО), 

Универ ААЖ (12 ЖОО), Сириус ААЖ, eUniver, Uninet электрондық платформалары жатады. 

Сондай-ақ жоғары оқу орындары ШҚМТУ АЖ, КНИТУ АЖ, СДУ АЖ, ХАТУ АЖ, Smart ZhetySU, ПМУ 

АЖ және т.б. сияқты автоматтандырылған ақпараттық жүйелерді дербес әзірлейді.  

Әлемдік деңгейде Coursera онлайн платформалардың арасында абсолютті көшбасшы 

болып табылады. Бұл платформада ең көп тіркелген пайдаланушылар - 37 миллионнан астам 

студенттер болып табылады. Платформа 3 мыңнан астам белсенді курстарды ұсынады. Сондай-

82 225
83 379

79 720
78 223

70 871 71 580 71 381
70 357

2016 2017 2018 2019

Компьютерлер саны Оның ішінде интернетке қосылғандары

63,8
76,9 79,7 83,2 86,8 89,2 90,0

96,1 96,3 97,6 97,7 99,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
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ақ, ең ірі MOOC-платформалардың бестігіне edEX (18 млн студент), XuetangX (14 млн), FutureLearn 

(10 млн), Udacity (8,7 млн) кіреді (2.5.12-сурет).169 

2.5.12-сурет. Жаһандық онлайн-платформаларды пайдаланушылар санының 
динамикасы, млн адам  

 
Дереккөз: Class Central  

ЖОО веб-сайттары талапкерлер үшін ЖОО таңдау кезінде сыни құрамдас бөлігі 

болып табылады. Бүгінгі таңда ресми веб-сайттар – бұл жоғары оқу орындарының бет-

бейнесі. Халықаралық зерттеу нәтижелері бойынша сауалнамаға қатысқан студенттердің 

жартысынан көбі үшін ЖОО-ның веб-сайты әлеуетті оқыту ЖОО туралы ақпараттың жалғыз 

арнасы болғанын көрсетеді.170 QS рейтингтік агенттігінің талдау нәтижелері бойынша 

Қазақстандағы жоғары оқу орындарының көпшілігінде стейкхолдерлер үшін өзекті емес, нашар 

әзірленген веб-сайттар бар.171 Осыған байланысты қазақстандық және шетелдік талапкерлерді 

тарту үшін қазақстандық жоғары оқу орындарының веб-сайттарын бейімдеу және оңтайландыру 

қажеттілігі артып келеді. Цифрлық мигранттардың ұрпағы тиісті байланыс жолдарын қажет 

етеді. ЖОО талапкерлерді (Facebook, Instagram, ВКонтакте, YouTube) әлеуметтік желілеріне 

тартудан да пайда көре алады.  

Білім беру қызметтерін автоматтандыру жоғары оқу орындарын басқарудың 

ашықтығын қамтамасыз етеді. 2019 ж. ЖОО пайдаланатын және ҚР БҒМ-нің №502 

бұйрығымен бекітілген қатаң есептілік құжаттарының нысандарында студенттің оқу 

жетістіктерінің карточкасы, сондай-ақ студенттің, магистранттың және докторанттың сынақ 

кітапшасы алынып тасталды. Ашықтық рәсімдерін арттырумен қатар, бұл жаңашылдық жоғары 

оқу орындарындағы оқытушылардың есептілігін қысқартуға мүмкіндік берді. 

 
169 Shah D, (2018), By the Numbers: MOOCs in 2018 
170 Study International (2019), Just How Important is a University Website? Very, New Study Finds 
171 Birge oqý (2020), Высшее образование в ПОСТ-COVID-19: переосмысление и реинжиниринг  
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• «Ұлттық білім беру дерекқоры» бірыңғай ақпараттық жүйесі құрылды, нәтижесінде 

әкімшілік есептілік қысқарды; бала қозғалысының толық траекториясы туған сәттен 

бастап еңбек нарығына шыққанға дейін белгіленген; Қазақстан Республикасының білім 

беру жүйесін талдау, болжау және дамыту үшін ақпарат қамтамасыз етілуде.  

• Мектепке дейінгі ұйымдардың 72,4%-ы «Электрондық үкімет» немесе «азаматтарға 
арналған үкімет» веб-порталы арқылы мемлекеттік қызметтермен қамтылған. Анықтама 
берудің автоматтандырылған жүйесіндегі техникалық кемшілікті жою жұмыстары 
жалғасуда. Бұл жүйенің өңірлердегі жұмысын жақсарту үшін жолдама беру үшін 
автоматтандырылған жүйені енгізу ұсынылады. 

• МДТО сапасын арттыру, цифрлық білім беру ресурстарына қол жетімділікті кеңейту үшін 
мектепке дейінгі ұйымдарды ақпараттандыру процесін жандандыру, қазақстандық 
цифрлық білім ресурстарын әзірлеу жұмысын жалғастыру қажет. 

• Мектептердің 50%-ы мектепке қабылдау әрі тіркеудің автоматтандырылған жүйесіне 
көшті, бұл рәсімдерінің ашықтығын, мектепті таңдау мүмкіндігін, ата-аналардың уақытын 
үнемдеуді қамтамасыз етті. Мұндай мектептердің үлесін 100% жеткізу керек. 

• 31 мектеп, оның ішінде 20 ШЖМ Интернетке қосылмаған. 379 мектеп жоғары 
жылдамдықты Интернетке қосылмаған. Дүниежүзілік банктің «Орта білім беруді 
модернизациялау» жобасы аясында осал мектептерді ноутбуктер мен принтерлермен, 
деректерді өңдеу орталықтарымен қамтамасыз ету жоспарланған.  

• Оқу процесінде АКТ-ны қолданатын мектептердің үлесі 95% жетті. Болашақта барлық 
мектеп электрондық журнал мен күнделік жүйесіне, соның ішінде МЖС тетігі арқылы 
қосылады. 100% мектептерде bilimland.kz онлайн-платформасы бар. БҚК мазмұны үнемі 
жаңарып отырады. 

• Интернетке жаппай сапалы қосылу, компьютерлік техниканы толықтыруды, цифрлық 
оқытудың талаптарына сәйкес жаңа модификацияланған сыныптармен, STEM және 
робототехникамен қамтамасыз ету қажет. 

• Бастапқы сызықты құру цифрландырудың міндетті талабы болып табылады. Алайда, 
колледждердің 2%-ында Интернетке қол жетімділік жоқ, 84%-ы жоғары жылдамдықты 
Интернетке қосылған. 50%-дан астамы ескірген компьютерлерді пайдаланады.  

• ТжКБ саласында колледждер құрған цифрлық білім мазмұнын, сондай-ақ оларды білім 
беру үрдісіне басқарудың автоматтандырылған жүйелерін қолдану бойынша реттеу және 
мониторинг жоқ. Колледждерді цифрландыру деңгейін және қажет болған жағдайда 
қашықтан оқытуға көшуге дайындығын анықтау үшін кешенді талдау және мониторинг 
қажет.  

• Цифрландырудың кең таралуы кезінде жоғары білім парадигмасы біртіндеп дәстүрден 
онлайнға ауысады. Қазақстандық жоғары оқу орындары студенттерге сапалы білім беру 
үшін дәстүрлі және онлайн тәжірибелерді белсенді түрде біріктіруі қажет.  

• Өтініш берушілерді көбірек тарту және мүдделі тарапты (өтініш беруші, мүдделі тарап, 
әлеуметтік серіктес) қажетті ақпаратпен қамтамасыз ету үшін қазақстандық 
университеттер өз веб-сайттарын бейімдеу және оңтайландыру, сондай-ақ танымал 
әлеуметтік желілердің мүмкіндіктерін пайдалану бойынша кешенді жұмыстар жүргізуі 
керек. 
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2.6. Сапа және тиімділік  

Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

Мектепке дейінгі жастағы даму әл-ауқатқа және жалпы өмірдегі жетістікке әсер 

ететін білім берудің келесі кезеңдеріндегі жетістіктерді анықтайды. Бұл аксиома қазіргі 

ғылыми зерттеулерде бірнеше рет баса айтылған. Зерттеуші Дж. Хекман «мектепке дейінгі білім 

беру кезеңі халықтың барлық топтарындағы балалар үшін маңызды, дегенмен оның баланың 

дамуына қосқан үлесі отбасының әлеуметтік-экономикалық жағдайына байланысты әр түрлі 

болады» дейді.172 Зерттеу сонымен қатар мектептегі алғашқы жылдардың тәжірибесі ұзақ 

мерзімді әсер ететіндігі және баланың оқуға деген көзқарасы мен оның болашақ академиялық 

жетістіктерін анықтайтындығы баса айтылған.173 Зерттеушілер Shuey and Kankaraš (2018) 

бастауышқа дейінгі білімнің ересектер табысына тура әсер ететіндігін болжаған.174 ЮНИСЕФ-ке 

сапалы мектепке дейінгі білім беру баланың өмір бойы оқу нәтижелерін өзгертуге арналған алаң 

болып табылатындығын баса айтады.175 

Ата-аналардың мектепке дейінгі білім беру туралы сұранысы: мектепке дейінгі 

ұйымға орналасудан бастап, балалардың бастапқы мүмкіндіктерін реттеуге дейін 

өзгеріп отырады. Бала тағдырындағы мектепке дейінгі тәрбиенің маңыздылығын, оның әрі 

қарайғы білім беру траекториясын түсінетін қазіргі заманғы отбасы балаға қамқорлық пен 

бақылау үшін көрсетілетін білім беру қызметтерінің өзгермелілігі мен сапасына, оның ерте 

дамуының қазіргі заманғы модельіне қажеттілігін сезінеді. Олар үшін мектепке дейінгі тәрбие 

барысында балалардың білімі мен дағдыларының жетістіктерін және мектептегі әрі қарай білім 

алуға дайындық деңгейін бақылау маңызды. 

Халықаралық салыстырмалы зерттеулерге сәйкес мектепке дейінгі тәрбие мектеп 

оқушыларының жетістіктеріне әсер ететін факторлардың бірі болып табылады. 4-ші 

сынып оқушыларының оқу сауаттылығына тәуелсіз халықаралық бағалау нәтижелері PIRLS-2016 

оқушылардың жетістіктері мен МДТО оқу ұзақтығы арасындағы байланысты растайды. PIRLS-

2016 есебіне сәйкес, мектепке дейінгі ұйымға 3 және одан да көп жыл қатысқан оқушылардың 

жетістіктері мен МДТО ұйымдастыруға келмеген студенттердің нәтижелері арасындағы 

алшақтық 27 баллды құрайды (2.6.1-сурет A). Сонымен, қорытынды анық: оқу сауаттылығы 

деңгейі баланың мектепте оқуға дайындығына байланысты, ол ең алдымен балалар мектепке 

дейінгі ұйымда оқу кезеңінде алады. PIRLS-2016 зерттеуі аясында мектеп директорларының 

сауалнамалық сауалнамасының нәтижелері бастауыш сынып оқушыларының дайындық 

деңгейіне және сапасына байланысты (алфавит әріптерін білу, жеке сөздерді оқу, сөйлемдер, 

әңгімелер, әліпбидің емлелік әріптері немесе жеке сөздер) мектепке кіру сәтінде айтарлықтай 

айырмашылық бар екенін көрсетті. Орта білім беру ұйымдары басшыларының жауаптарына 

сәйкес, мектептердегі төртінші сынып оқушыларының 17%-ы ғана «бірінші сынып 

оқушыларының 75% оқуға дайын» тобына жатады176 (2.6.1-сурет Б). 

 
 

 

 
172 Сол жерде 
173 Сол жерде 
174 OECD (2020). Early Learning and Child Well-being. A Study of Five-Year-Olds in England, Estonia, and The United States. https://www.oecd-

ilibrary.org/education/early-learning-and-child-well-being_3990407f-en 
175 UNICEF (2019), A World Ready to Learn: Prioritizing quality early childhood education, https://data.unicef.org/resources/a-world-ready-to-

learn-report/ 
176 «PIRLS-2016 Қазақстанның нәтижесі», 2018 жыл: Ұлттық есеп/ А.Д. Байгулова, Б.А. Картпаев – Астана: «Ақпараттық-талдау орталығы» 

АҚ, 2018 – 120 бет. 
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2.6.1-сурет. Оқушының мектептегі білім жетістігіне мектепке дейінгі оқытуға 
қатысудың әсері, PIRLS-2016, балл 

А Б 

  

Дереккөз: АТО (2018), PIRLS-2016: Қазақстан нәтижелері, Ұлттық есеп 

Мектепке дейінгі білім беру сапасы оқушының болашақтағы жетістіктеріне әсер 

етеді. Бұған PISA-2018 мәліметтері дәлел. Зерттеуде тек 15 жастағы оқушылардың жетістіктері 

мен олардың мектепке дейінгі білімге қатысуы арасында ғана емес, сонымен қатар ТжКБ 

жүйесінде көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасы арасында байланыс бар екендігі 

айтылған. PISA 2018 нәтижелері 15 жасқа дейінгі балалардың мектепке дейінгі білім беруге 

қатысуының барлық елде әсері әртүрлі болатындығын көрсетеді (2.6.2-сурет). Білім беру кейбір 

жүйесі МДТO ұйымдарына барған мектеп оқушылары үшін жағымды жақтарын көрсетеді.177 

2.6.2-сурет. 15-жастағы білім алушылардың үлгеріміне мектепке дейінгі білімге 
қатысудың әсері, PISA-2018 

 
Дереккөз: OECD (2020), Early Learning and Child Well‑being. A Study of Five‑Year‑Olds in England, Estonia, and 
the United States 

Қазақстанда мектепке дейінгі білім беру бағыты жалпыға қолжетімділіктен қазіргі 

заманғы сапаға көшті. Соңғы жылдары мектепке дейінгі білімге қол жетімділікті кеңейту 

мақсатында мектепке дейінгі ұйымдар желісінің қарқынды өсуі және мектеп жасына дейінгі 

балаларды мектепке дейінгі білім беру жүйесімен қамтудың өсуі байқалды. Енді, 3-6 жас 

аралығындағы балаларды жалпыға бірдей қамтуға мүмкіндігінше жақындаған кезде, ТжКБ 

жүйесінің басым бағыты баланың болашақ дамуы мен әл-ауқатының негізі ретінде мектепке 

дейінгі білім беру сапасын арттыру болып табылады. Мемлекеттік білім және ғылым 

департаментінде 2016-2019 жж. мектепке дейінгі білім сапасын ішкі бағалау үшін мектеп жасына 

дейінгі балалардағы дағдылардың даму деңгейін бақылау үшін индикаторлар жүйесі енгізілді. 

Мониторинг FEED-тің Мемлекеттік білім беру стандартына сәйкес және «Мектепке дейінгі 

балалардағы дағдылар мен қабілеттердің дамуын бақылауға арналған әдістемелік ұсынымдар»-

 
177 OECD (2020). Early Learning and Child Well-being. A Study of Five-Year-Olds in England, Estonia, and The United States. https://www.oecd-

ilibrary.org/education/early-learning-and-child-well-being_3990407f-en 
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да сипатталған барлық мектепке дейінгі ұйымдар үшін бірыңғай көзқарасты ескере отырып 

жүргізіледі.178 Мониторинг баланың жеке дамуына дер кезінде педагогикалық қолдау көрсету 

және онымен одан әрі жұмысты реттеу үшін мектеп жасына дейінгі балаларда дағдылар мен 

қабілеттердің даму динамикасын анықтау үшін маңызды. 

Мониторинг мектеп жасына дейінгі балалардың дағдылары мен қабілеттерінің 

дамуында оң үрдіс бар екенін көрсетті. Соңғы үш жылда 5-6 жастағы балалардың жоғары 

және орта деңгейдегі дағдылар мен қабілеттер үлесі 19,6%-ға өсті (2017 ж. – 62,5%) және 

2019 жылы 82,1% құрады. Мектеп жасына дейінгі балалардың дағдылары мен қабілеттерін 

дамыту индикаторлары жүйесіне сәйкес бастауыш сыныптарда оқитын 5-6 жас аралығындағы 

балаларды қоспағанда, 5-6 жас аралығындағы 286 698 бала осы жастағы топтағы балалардың 

жалпы санынан (349 693 адам) көрсетті (2.6.3-сурет). 

2.6.3-сурет. 5-6 жастағы балалардың дағдылары мен машығы деңгейінің  
даму динамикасы 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Өңірлер бойынша ең жоғары және ең төменгі 25% арасындағы айырмашылық бар. 

Нұр-Сұлтан (97,5%), ол 2018 жылы 93,3%-бен көшбасшы болды және RMS (93,4%) (2.6.4-

сурет). Үш өңірде: Маңғыстау, Қостанай және Атырау облыстарында – республикада төмен 

көрсеткіштермен, дағдылар мен қабілеттердің жоғары және орта деңгейлеріндегі балалардың 

үлесі 75%-дан төмен екені анықталды. Жалпы елде бұл көрсеткіш 75-тен 87%-ға дейін өзгереді.  

2.6.4-сурет. Біліктілікті дамыту индикаторлары жүйесіне сәйкес жоғары және орта 
деңгейлі дағдылар мен қабілеттерге ие 5-6 жас аралығындағы  

балалар саны, 2019 ж. 

 
Дереккөз: ҰБДҚ 

 
178 Мектеп жасына дейінгі балалардың іскерліктері мен дағдыларының дамуы мониторингі бойынша әдістемелік нұсқаулар, Астана, 

2018 - 124 б. http://rc-dd.kz/wp-content/uploads/2018/09/27-%D1%81%D0%B5%D0%BD-18-%D0%9C%D0%A0-%E2%84%961-

%D0%A0%D0%A3C.pdf 
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МДТО сапасын бағалаудың ұлттық жүйесінде республикадағы мектепке дейінгі білім 

сапасына арналған қазақстандық зерттеуші Г.К. Ибрагимованың еңбектерінде атап 

өткен маңызды бірқатар кемшілік бар.179 Зерттеулерге сәйкес, мыналар жатады: 

диагностикалық құралдардың жетілмегендігі (ақпараттың жеткіліксіздігі, дәстүрлі 

диагностикалық критерий, өзгергіштіктің болмауы, субъективтілік), көп жағдайда мониторингтің 

формалдық сипаты (мұғалімдердің процесс әрі нәтиже құндылығын түсінбеуі, деректердің 

бұрмалануы мен бұзылуы, бала жетістіктеріне объективтік баға беру), мұғалімдердің мектеп 

жасына дейінгі балалардың жетістіктерін бағалаудағы құзыреттілігінің жеткіліксіздігі, сондай-ақ 

мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын қызметтердің сапасын анықтайтын басқа өлшемдердің 

өлшенбеуі. Нәтижесінде бағалау нәтижелеріне сұраныс пен мектепке дейінгі білім берудің 

тұрақты дамуын қамтамасыз етуде ынталандырушы функцияның жоқтығы байқалады. 

Мектеп жасына дейінгі балалардың дамуын бақылау құралдарын жасау және енгізу 

тек Қазақстанда ғана емес, әлемнің көптеген елінде өзекті болып табылады. 

Мәселенің өзектілігі МДТО деген көзқарастың өзгеруіне байланысты, атап айтқанда мектепке 

дейінгі ұйым тек баланы күту және қадағалау жүйесі ретінде ғана емес, сонымен қатар қазіргі 

заманғы адамның өмір бойы білім алуының негізгі деңгейі ретінде түсініледі (2.6.1-кірістірме). 

Мектеп жасына дейінгі балалардағы дағдылар мен қабілеттердің даму деңгейін бақылаудың 

ұлттық жүйесі халықаралық және отандық тәжірибені ескере отырып, қосымша жетілдіруді 

талап етеді. Мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау жүйесі ТжКБ сапасын жақсартуға 

ынталандыруды қамтамасыз етуі керек. 

2.6.1-кірістірме. Мектепке дейінгі білім сапасын бағалау бойынша  
халықаралық және шетелдік жүйесін талдау 

Early Childhood Education Study (ECES) – Ерте дамыту бойынша халықаралық зерттеу 

Әзірлеуші – IEA білім беру халықаралық агенттігі. Бұл құралға мектепке дейінгі тәрбиешілердің 

сауалнамасы, сонымен қатар балаларды тікелей (немесе жанама) тестілеу кіреді. Көрсеткіштерге 

мыналар кіреді: білім беру ортасын, оқытуды және біліктілікті арттыруды ұйымдастырудың 

нормативтік-құқықтық базасы; топтардың саны және «мұғалім-балалар» арақатынасы, денсаулық, 

қауіпсіздік, білім беру стандарттары, сапаны бағалау жүйесі, аккредиттеу, тексеру, есеп беру және 

т.б. 

ECERS – Мектепке дейінгі ұйымдардағы қоршаған ортаны бағалау шкаласы 

ECERS-R шкаласы 

Мақсаты – білім беру ортасын, оның ішінде пәндік-кеңістіктік жағдайды және балабақша тобындағы 

өзара әрекеттесуді бағалау. Сараптамалық талдау 1 (жеткіліксіз) 7-ден (өте жақсы) ұпайға дейін 

бағаланған шкаланың «кластерінің» әр компонентіне арналған көрсеткіштен тұратын құрылымдық 

байқау негізінде жүзеге асырылады. Таразының «бұтағына» мыналар кіреді: ортадағы қоршаған 

ортаны бағалау шкаласы – туғаннан бастап 2,5 жасқа дейінгі балаларға арналған топтық 

бағдарламаны бағалауға арналған ITERS-R; 2,5 жастан 5 жасқа дейінгі балаларға арналған 

бағдарламаны бағалау үшін мектепке дейінгі ұйымдардағы қоршаған ортаны бағалау шкаласы - 

ECERS-R; мектептердегі қоршаған ортаны бағалау шкаласы – 5-12 жас аралығындағы мектеп 

оқушыларына арналған топтық бағдарламаны бағалау үшін SACERS; отбасылық білім беру ортасын 

бағалау шкаласы - жеке балабақшада туғаннан бастап мектепке дейінгі балалар үшін ұсынылатын 

отбасылық бағдарламаларды бағалауға арналған FCCERS. 

ECERS-Е шкаласы – білім бағдарламалары бар қосымша  

Мақсаты – 3-5 жас аралығындағы балаларға арналған білім беру бағдарламасы мен білім беру 

ортасын және білім беру технологиясын бағалау. Сараптамалық талдау құрылымдық байқау 

негізінде, бағалау парақтарының негізінде, масштабтың «кластерінің» әр компоненті үшін 

индикатор және индикатордың қосымша индикаторлары орналасқан. Бұл қосымша көрсеткіштерге 

жататыны: сауаттылық, математика, ғылым/қоршаған орта, әртүрлілік (нәсіл, жыныс, жеке оқыту 

қажеттіліктері). 

 
179 Ибрагимова Г.К. Мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау (Қарағанды облысының мектепке дейінгі ұйымдарының мысалында). 

PhD дәрежесін алуға арналған диссертация. - Қарағанды, 2019. – 202б., Б.53-55 



272 │ Сапа және тиімділік: мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

Мектепке дейінгі ұйымдағы педагогикалық жұмыс сапасының өлшемдерінің ұлттық топтамасы 

(Германия) 

Әзірленген критерий көмегімен балалардың мектепке дейінгі ұйымдағы кеңістіктік жағдайы 

талданады; «тәрбиеші – бала» қатынасы; жоспарлау, қолдану және материал әртүрлілігі, даралау 

және күрделілік. 20 компоненттің әрқайсысы үшін бағалау парақтары, әр компонент үшін 

индикаторлар жасалады. Оларды сыртқы бағалау жүйесі (сапа шкаласы), ішкі бағалау жүйесі (өзін-

өзі бағалау шкаласы) және ерікті сертификаттау жүйесі ретінде пайдалануға болады. 

Балабақшадағы білім сапасын тәуелсіз сырттан бағалау бағдарламасы – SPARK (Сингапурдың 

мектепке дейінгі аккредиттеу шеңбері). Балабақшадағы баланың жан-жақты дамуы мен әл-

ауқатына қол жеткізу үшін оқыту, оқу, қызметкерлер құрамын, әкімшілік және адам ресурстарын 

басқару сапасын жақсарту үшін бағалау жүргізіледі. Зерттеу аясында құжаттарды зерттеу, 

коучинг, кеңес беру, байқау, өзін-өзі бағалау, сыртқы сараптама жүргізіледі. Зерттеу төрт 

деңгейден тұрады: лицензиялау, өзін-өзі бағалау, сапа рейтингі және аккредиттеу. Бағалаудың 

негізгі құнды критерийі ретінде бес құндылықты анықтауға болады: (1) бала және оның қабілеті, 

білім беру қажеттілігі, қызығушылығы; (2) персоналдың көшбасшылық бейнесі; (3) мектепке 

дейінгі ұйымда енгізілген мақсаттық жаңалық; (4) серіктестік (ата-аналар, қауымдастық). 

Дереккөз: Ибрагимова Г.К. Оценка качества дошкольного образования (на примере дошкольных 

организаций Карагандинской области). Дисс. На соискание степени PhD. – Караганда, 2019. – 202 с., с.53-55 

   

ОЭСР балалардың дамуын бағалау бойынша халықаралық зерттеу жүргізді 

International Early Learning and Child Well-being Study (IELS).180 Бұл халықаралық зерттеу 

PISA бағдарламасы бойынша құрылған және елдерге мәлімет жинаудың жалпы негізін және 

мектеп жасына дейінгі балалардың дамуы туралы түсінік береді. Зерттеу мектепке дейінгі 

жастағы балалардың білімін, біліктері мен қабілеттерін ғана емес, сонымен қатар пәннен тыс 

құзыреттіліктерін ашуға, сонымен қатар балабақшадағы және үйдегі тәрбие ортасының 

компоненттерін зерттеуге мүмкіндік береді. Бұл зерттеудің аспектілері: (1) танымдық даму 

деңгейін анықтау (сауаттылық/ сөйлеу дағдыларын дамыту, математикалық сауаттылықты 

дамыту, өзін-өзі анықтау: есте сақтау, ойлау, бақылау), әлеуметтік және эмоциялық дағдылар; 

(2) баланың дамуы мен оның оқу ортасының байланысы; 3) баланың дамуы мен оның оқу 

тәжірибесі арасындағы байланыс; (4) баланың дамуына контекстік факторлардың әсері (жас, 

жыныс, ұлттық ерекшеліктер, ата-аналардың білім деңгейі және т.б.). Бұл салыстырмалы 

зерттеуге қатысу елдерге мектеп жасына дейінгі балалардың даму деңгейі туралы нақты 

мәліметтер алу, контекстік көрсеткіштерді табу, басқа елмен тәжірибе алмасу, қосымша білім 

беру саласындағы білім беру саясатының тиімді стратегиялары мен тактикасын зерделеу, ерте 

жастан мектепке дейінгі білім беруге ықпал ететін немесе кедергі келтіретін факторларды 

анықтауға көмектеседі. 2018 жылы бұл зерттеуге ЭЫДҰ үш елі: Англия, Эстония және АҚШ 

қатысты. Зерттеу үш елде ерте жастағы балалар біліміндегі нақты айырмашылықты анықтады. 

Мысалы, Эстонияда 5 жасар балалар сауаттылық, өзін-өзі реттеу және әлеуметтік-эмоциялық 

дағдылардың мықты аспектілері бар теңгерімді дағдыларды көрсетті. Эстонияда әлеуметтік-

экономикалық жағдайына байланысты балалар арасындағы ең аз айырмашылық анықталды. 

Төменде Эстониядағы ТжКБ саласындағы білім беру реформалары келтірілген (2.6.2-кірістірме). 

2.6.2-кірістірме. Мектепке дейінгі ұйымдардағы балалардың дамуын бағалаудағы 
Эстонияның тәжірибесі 

Мектепке дейінгі ұйымдардың ұлттық оқу жоспары баланың дамуын бағалауды мұғалімдер мен 

ата-аналардың ынтымақтастығы ретінде қарастырады. Баланың дамуын бағалау баланың ерекше 

қасиеттерін түсіну, оның ерекше қажеттіліктерін анықтау және оның жағымды өзін-өзі бағалауы 

мен дамуын қолдау, ата-аналармен бірлесіп оқыту мен оқуды жоспарлау үшін маңызды. 

Баланың дамуын бағалау күнделікті оқу процесінің бөлігі болып табылады. Мұғалімдер бақылауды 

нақты жоспарға сәйкес жүргізеді. Бала дамуын бағалау үшін негіз болып жалпы білім мен оқытудың 

нәтижелері табылады. Оқу жылында мұғалім кем дегенде бір рет ата-анамен баланың даму барысы 

 
180 OECD (2020). Early Learning and Child Well-being. A Study оf Five-Year-Olds in England, Estonia, and The United States. https://www.oecd-

ilibrary.org/education/early-learning-and-child-well-being_3990407f-en 



2-тарау. Мемлекеттік саясатты іске асыру │ 273 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

туралы сұхбаттасады, баланың дамуы мен оқу нәтижелері туралы кері байланыс жасайды және 

баланың дамуына қатысты ата-ана көзқарасы мен үміттерін зерттейді. 

Бақылау бағалау процесінде қолданылатын негізгі әдіс болып табылады. Оның тікелей әдістері де 

қолданылады, мысалы сұхбат немесе балалар жұмысын талдау. Баланың даму портфолиосы жиі 

дайындалады. Балада ерте сөйлеу дамуын бағалау және анықтау және дамуды қолдау үшін 

логопедтер баланың сөйлеуінің маңызды жақтарын: сөздік қорын, грамматикалық дағдылары мен 

айтылымын бағалайтын ғылыми негізделген тестілерді қолданады. Баланың сөйлеуі ойын ойнаған 

ортада бағаланады, онда бала сөйлеу бағалаушысымен бірге әдемі суреттерді ойнайды немесе 

қарайды. 

Мектепке дайындықты бағалау балаларды мектепке дейінгі баладан мектепке біртіндеп көшіруге 

мүмкіндік береді. Мектепке дейінгі ұйым баланың даму нәтижелерін сипаттайтын мектепке дейінгі 

бағдарламаны аяқтаған адамдарға мектепке даярлық карталарын береді. Мектепке дейінгі білім 

туралы заңға сәйкес мектепке дейінгі ұйым мектепке даярлық картасын береді. Ата-ана балаға 

міндетті білім беретін мектепке дайындық картасын ұсынады. Карточка баланың жалпы 

дағдыларды дамытудағы және мектепке дейінгі мекемелердің ұлттық оқу жоспарына сәйкес оқу 

іс-әрекетіндегі жетістіктерін сипаттайды. Баланың күшті жақтары, сонымен қатар дамуды қажет 

ететін аспектілері көрсетілген. Мектептің дайындығын бағалау және мектепке дайындығын картаға 

түсіру баланың мектепке дейінгі білімнен мектепке ауысуын қамтамасыз етеді. Карта сынып 

жетекшісіне баланың жеке басы мен дамуын түсінуге, ата-ана және көмекші маманмен 

ынтымақтастықты ұйымдастыруға көмектеседі. Сынып жетекшісі баланың алдыңғы тәжірибесіне 

сүйене отырып, отбасымен бірлесе отырып, баланың жеке дамуын қолдау үшін мүмкіндіктер 

жасайды. 

Дереккөз: Эстонияның мектепке дейінгі ұйымдарына арналған ұлттық оқу бағдарламасы, 2008 ж., 

https://www.riigiteataja.ee/akt/13351772 

   

Мектепке дейінгі білім беру сапасын сыртқы бағалау мектепке дейінгі білім беру 

сапасын жақсарту тетігі ретінде профилактикалық бақылау арқылы жүзеге 

асырылады, мектепке дейінгі ұйымды КББ жүйесін реттейтін НҚА талаптарына сай болуға 

ынталандырады, сонымен қатар оларды объективті өзін-өзі бағалауға ынталандырады және 

бұзушылар арасында қауіп-қатерге бармауға тырысады. Бұл бақылау ҰБТ көрсеткіштерін немесе 

азаматтардың өтініштерін талдау нәтижелері бойынша тәуекел дәрежесін бағалау негізінде 

жүзеге асырылады.181 Іріктеу сандық және сапалық көрсеткіштерді ескере отырып жүзеге 

асырылады (балалар контингенті, персонал, МТБ, оқу процесін жүзеге асыру және т.б.). Бір 

өрескел бұзушылық анықталған жағдайда, мектепке дейінгі ұйым 100 қауіптілік индикаторын 

алады және оған қатысты алдын-алу бақылауы жүзеге асырылады. 

2019 жылы 125 мектепке дейінгі ұйым олардың сабаққа қатысуымен 

профилактикалық бақылау жүргізді. Іссапарлар мен рецепттер дайындау кезінде 

профилактикалық бақылау жүргізілген МДТО ұйымдарының ең көп саны Алматы (30 бірлік), 

Қызылорда (26 бірлік), Ақтөбе (17 бірлік) Облыстарына келеді (2.6.5-сурет). Солтүстік 

Қазақстан, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Жамбыл облыстарында кәсіптік бақылау жүргізілмеді. 

Санитарлық нормалардың бұзылу фактілерін, мектепке дейінгі ұйымда болу жағдайларын 

азайту, МДТО Мемлекеттік білім беру стандарты оқу процесіндегі сәйкессіздіктерді жою, 

сонымен қатар балаларға дөрекі қарау фактілерінің алдын алу үшін қосымша реттеу құралдары 

қажет және МДТО жүйесінде реттеуді қатайту қажет. ҚР Білім және ғылым министрі Асхат 

Аймағамбетов саннан сапаға көшу қажеттігін атап өтті және болашақта мектепке дейінгі 

ұйымдарды лицензиялау немесе аккредиттеу мәселесі қарастырылатындығын атап өтті. Бұл 

шаралар мектепке дейінгі білімнің сапасын арттыруға және мектепке дейінгі баланың ойдағыдай 

дамуы үшін қауіпсіз және сау ортаны құруға ықпал етеді.182

 
181 Білім және ғылым министрінің м.а. 2015 жылғы 31 желтоқсандағы № 719 және Ұлттық экономика министрінің м.а. 2015 жылғы 31 

желтоқсандағы «Білім беру жүйесіне тексеру жүргізу бойынша тәуекел дәрежесін бағалау өлшемшарттары мен тексеру парақтарын 

бекіту туралы» № 843 бірлескен бұйрығы 
182 Қазақстанда Балабақшаларға лицензия беруді қайтаруы мүмкін, ttps://zonakz.net/2019/10/21/licenzirovanie-detskix-doshkolnyx-

uchrezhdenij-mogut-vernut-v-kazaxstane/  
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2.6.5-сурет. Білім беру ұйымына бару арқылы профилактикалық бақылау жүргізу 
туралы мәлімет, 2019 ж., бірлік 

 

Дереккөз: ҚР БҒМ 

Бастауыш, негізгі орта, жалпы орта білім беру 

Мектептегі білім беру жүйесінің сапасы мен тиімділігін сипаттайтын негізгі параметрлер: ОЖСБ 

нәтижелері, республикалық және халықаралық олимпиадалар, халықаралық салыстырмалы 

зерттеулер. 

Оқытудағы құзыреттілікке негізделген әдіске ауысуға қарамастан, ұлттық бағалау - 

ОЖСБ әлі де дәлелді болып табылады. ОЖСБ тесті оқушының алған білімдерін практикада 

қалай қолдана алатындығын анықтайтын ашық сұрақтарды қамтымайды. Мысалы, «Орыс тілі» 

пәні бойынша183 тапсырмалардың техникалық сипаттамасына сәйкес тест құрамына 15 

тапсырма кіреді, олардың 5-і оқу сауаттылығын тексеруге арналған: ұсынылған мәтіннен қажетті 

ақпаратты іздеу, мәтіннің бөлшектерін, мазмұнын, түрі мен құрамын түсіну мүмкіндігі, қалғаны - 

білімге байланысты. ережелер мен ережелер. «Оқу сауаттылығын»184 бағалауға арналған үлгі 

тапсырмалар келесі форматтағы сұрақтарды қамтиды: «құйрықты» сөзінің анықтамасы «қай 

параграфта», «неге кометалар күн айналасында орбитамен жүреді?» Деген сұраққа жауап. 

Осыған байланысты, тест тапсырмаларының негізгі бағытын студенттердің дағдылары мен 

құзыреттерін бағалауға жүйелі түрде ауыстыра отырып, ОЖСБ ерекшеліктерін қайта 

қарастырған жөн. Мысалы, ғылым пәндеріндегі жабық сұрақтарға бірнеше жауап таңдау 

құбылыстарды түсіндіру, гипотезаларды тұжырымдау және тексеру, оқиғаларды болжау, 

мәліметтер мен эксперимент нәтижелерін талдау сияқты дағдыларды бағалауға бағытталуы 

керек. Сонымен қатар, оқушылардың оқу жетістіктеріне әсер ететін факторлар туралы ақпарат 

жинау үшін ОЖСБ сауалнамаларының мазмұны жетілдірілуі керек.  

4-сынып 

4-сыныптардың ОЖСБ-ның орташа нәтижесі барлық жылдарда 20 баллдан асқан 

жоқ. 4-сыныптар аралығындағы ОЖСБ-ға қатысушылар саны 2019 жылы 739 мектептен 62 619 

оқушыны құрады (2016 ж. – 252 мектептен 14 525 оқушы). Тестке қатысушылардың жалпы 

санынан сұрақ кітапшалары мен жауап парақтарын қазақ тілінде 40 574, орыс тілінде 22 117 

төртінші сынып оқушысы қолданды. Тест құрамына екі пән енді: математика және оқу тілі (қазақ 

тілі/орыс тілі). 4-сыныптар аралығындағы ОЖСБ-ның жалпы орташа көрсеткіші ҚР бойынша 30 

 
183 http://www.testcenter.kz/ru/shkolnikam/voud-so/primernye-testovye-zadaniya/ 
184 Сол жерде 
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баллдық мүмкіндіктің 19,78 баллын құрады. ОЖСБ-ның орташа көрсеткішінде оқу тілдері 

арасында аса қатты айырмашылық байқалмайды: оқу қазақ тілінде жүргізілетін сыныптарда – 

19,56, оқу орыс тілінде жүргізілетін сыныптарда – 20,17. Ауылдық мектептердің 4-сынып 

оқушыларының көрсеткіші қалалық оқушылардан 2,78 баллға төмен, 2016 жылы бұл 

айырмашылық 3,76 баллды құраған еді. 2016 жылы 20 баллдан жоғары нәтижеге тек 3 өңір 

жете алды: ол – Қостанай облысы, Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары. 2017 жылы 20 баллдан 

жоғары нәтижені 6 өңір көрсетті, ең жоғары көрсеткіш Алматы қаласының 4-сынып 

оқушыларында болды, ол – 25,4 балл. 2018 жылы ББМБ-ның 2016-2019 жылдарға қойған 

жоспары бойынша Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 23 баллдан төмен болмайтын 

көрсеткіші орындалды. 2019 жылы 4 сыныптар ОЖСБ-ның 25 баллдан төмен болмайтын 

жоспарланған көрсеткіші еш бір өңірде орындалмады (2.6.1-кесте).  

2.6.1-кесте. 4-сынып ОЖСБ-ның өңірлер бөлінісіндегі орташа балл динамикасы 

 2016 2017 2018 2019 

Алматы қ. 22,69 25,40 25,32 24,22 

Павлодар 19,43 18,33 19,64 22,08 

ШҚО 19,24 22,23 21,36 22,14 

Нұр-Сұлтан қ. 21,72 22,59 23,01 21,29 

Ақмола 19,45 20,73 21,63 20,35 

Атырау 17,66 20,91 21,43 19,99 

ҚР 18,59 19,75 19,97 19,78 

Жамбыл 18,11 19,25 19,51 19,77 

ОҚО/Түркістан 16,74 17,40 16,99 19,71 

Қостанай 20,28 20,54 18,98 19,66 

Ақтөбе 17,79 16,98 19,19 18,84 

Қарағанды 19,1 18,95 19,71 18,82 

Қызылорда 17,66 19,09 19,38 18,29 

СҚО 16,76 19,57 19,00 18,34 

БҚО 17,34 18,66 19,19 17,35 

Маңғыстау 16,78 19,27 19,20 17,33 

Алматы 16,83 18,34 17,32 16,86 

Шымкент қ. – – 17,20 15,88 

Дереккөз: ҰТО 

Мектептер бөлігінде 4-сынып оқушыларының білім сапасында саралау байқалады. 

ОЖСБ-ға қатысқан 793 білім мекемесінің ішінен тек мектептердің 3,5% ғана ББМБ-ның 2016-

2019 жж. жоспарлаған көрсеткішінен жоғары нәтиже көрсете алды (25,9 баллдан төмен емес). 

Ол 6 өңірден шыққан 26 мектеп (Ақмола, Атырау, Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Павлодар 

облыстары және Алматы қ.) олардың басым көпшілігі мектеп-гимназиялар мен мектеп-

лицейлер. Тест тапсырмаларының 95%-н ойдағыдай орындап 30 баллдың 28,59 баллын алып, 

ең жоғары нәтиже көрсеткен Алматы қ. М. Дулатов атындағы № 136 мектеп-гимназиясының 

оқушылары. Мектептер арасындағы ең жоғарғы және ең төменгі нәтижелер айырмашылығы 

17,22 баллды құрады.  

9-сынып  

4 жыл бойы 9-сыныптардың ОЖСБ-ы қорытындысы бойынша орташа көрсеткіш 

республикада 40 баллды құрады. 2019 жылы ОЖСБ-ға 781 мектептен 46 032 оқушы қатысты 

(оның ішінде 368 ауыл мектебі). Олардың нәтижесі республика бойынша орташа есеппен мүмкін 

болған 75 баллдың 40,08 балын құрады.185 Республика бойынша 9-сыныптардың ОЖСБ-ның 

жоспарланған көрсеткіші жылдар бойы өз межесіне жете алмады. Өңірлер бөлінісінде жоспарлы 

көрсеткіш 4 өңірде – Ақмола, Шығыс Қазақстан облыстары, Нұр-Сұлтан және Алматы қалаларында 

 
185 Барлығы 2 пән: Қазақ тілі (міндетті түрде) – 20 балл, жалпы білім беру пәнінің бірі бойынша (Алгебра және анализ бастамалары, 

Химия, Физика, География, Қазақстан тарихы (қаз/орыс мектептері), Дүниежүзілік тарих (қаз/орыс мектептері) – 55 балл. Барлығы 

жоғары балл – 75.         
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жоспардан жоғарылатып орындалды. Кейінгі жылдары, 2018 жылды қоса, межеленген 

көрсеткіштерге жету тек Алматы қаласында тіркелген, 2019 ж. жоспарлы мағынаға жету үшін 

қалаға 3,6 балл жетпей қалды. 9-сыныптардың ОЖСБ-ның нәтижесі Республиканың 11 өңірінде 

жалпы орташа есеп баллынан төмен. Бірқатар өңірлерде орташа балл өткен жылдың 

көрсеткішімен салыстырғанда айтарлықтай төмендеді, мысалы, Нұр-Сұлтан қаласында 11 балл 

(2.6.2-кесте).  

2.6.2-кесте. 9-сыныптар ОЖСБ-ның өңірлер бөлінісіндегі орташа балл динамикасы  

 2016 2017 2018 2019 

ҚР (факті) 33,25 39,43 38,67 40,08 

Жоспар 37,4 55,0 58,0 60,0 

Ақмола 38,25 38,63 44,39 38,62 

Алматы 28,47 33,85 30,72 33,36 

Ақтөбе 27,94 29,38 39,13 37,75 

Атырау 25,52 41,00 39,19 34,29 

БҚО 29,53 38,14 34,45 33,04 

Маңғыстау 28,91 38,15 37,79 31,18 

ШҚО 43,54 49,45 47,77 45,29 

Жамбыл 36,45 42,09 40,75 45,20 

Қарағанды 29,58 34,57 39,72 39,64 

Қызылорда 30,4 39,06 39,81 36,53 

ОҚО/Түркістан 30,49 31,17 29,48 39,07 

Қостанай 33,29 46,00 34,76 43,30 

Павлодар 28,78 33,06 39,59 48,10 

СҚО 26,48 30,12 31,01 28,92 

Нұр-Сұлтан қ. 46,18 47,58 45,36 34,44 

Алматы қ. 52,25 62,07 59,73 56,40 

Шымкент қ. – – 29,30 33,14 

Дереккөз: ҰТО 

9-сыныптар ОЖСБ-ның оқыту тілдері бөлінісінде айтарлықтай статистикалық 

айырмашылығы жоқ. 2016 жылмен салыстырғанда көрсеткіштердің оқыту тілдеріне 

байланысты алшақтығы оқу орыс тілінде жүретін оқушылардың балы аздап ұлғайды (+1,46 

балл). Сонымен қатар осы 4 жылдық аралықта оқушылардың ОЖСБ көрсеткіштерінің өсуі баяу 

қарқынмен жүріп жатыр. Ол оқыту қазақ тілінде жүргізілетін және орыс тілінде жүргізілетін 

оқушыларда бірдей баяу (+6,28 балл және +7,74 балл) (2.6.6-сурет). 

2.6.6-сурет. 9-сынып ОЖСБ-ның оқыту тілдері бөлінісіндегі орташа балл 
динамикасы 

 

Дереккөз: ҰТО 

Соңғы 3 жыл ішінде 9-сынып ОЖСБ көрсеткіштерінің қалалық және ауылдық 

оқушылар арасындағы айырмашылығы 7 баллды құрайды. 2017 жылдан бастап 

қалалық және ауылдық мектептердің жеке көрсеткіштері бір қалыпты өзгеріссіз, және олардың 

арасындағы алшақтық та сол деңгейде сақталған (2.6.7-сурет). Бұл мәселеден басқармалар мен 

білім беру ұйымдары ұлттық бағалау қорытындысын оң нәтижелерге қол жеткізу үшін 

пайдаланбайды деген тұжырым жасауға болады. Оның себептерінің бірі ОЖСБ 

қорытындысының оқушыларға, мұғалімдерге, мектепке әсер етпейтіндігі болуы мүмкін. Осыған 

орай, білім берудегі тепе-теңдікке ықпалын тигізетін факторларды зерттеу керек. Одан әрі 

саясатты әзірлеу үшін ұлттық бағалау нәтижелерін қолдану және таратуды жақсарту керек. 

32,88
39,07 38,16 39,16
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Сонымен қатар, ОЖСБ тетігін (механизімін) жетілдіру қажет, бағалаудың ұлттық жүйесі ретінде 

оның рөлін күшейту қажет. 

2.6.7-сурет. Қала-ауыл бөлінісіндегі 9-сынып ОЖСБ-ның орташа баллы 

 
Дереккөз: ҰТО 

9-сынып ОЖСБ-ның төмен және жоғары көрсеткіштерінің айырмашылығы 

мектептер бөлінісінде 42,3 баллды құрайды. 29 білім беру ұйымындағы 9-сынып ОЖСБ-

ның орташа көрсеткіші 60 баллдан жоғары болды (қатысушы-мектептердің жалпы санының 

3,7%), бұл ББМБ көздеген жоспарына сәйкес. Оның ішінде 24% жалпы білім беру мектептері, 

қалғандары гимназиялар, мектептер, дарында балаларға арналған мектептер және т.б. Тек  

4 өңір ғана ерекше көзге түсті. Оның ішінде 29 көшбасшы-мектепті ұсынған Алматы қаласы.  

Ең жоғары нәтижеге ие болған Алматы қаласының Ж. Жабаев атындағы №161 қазақ мектебінің 

9-сынып оқушысы (68,32 балл). 

11-сынып 

2017 жылдан бастап 11-сынып оқушыларының ОЖСБ көрсеткіштері 11,3 баллға 

өсті, және былтырғы жылмен салыстырғанда 6,54 баллға төмендеді. 11-сыныптарда 

ОЖСБ 2017 жылдан бері өткізіледі. 11-сынып оқушыларының ОЖСБ нәтижелерінің көрсеткіштері 

ББМБ-ға 2018 жылдан бастап енген (2018 ж. – 48 баллдан төмен емес, 2019 ж. – 50 баллдан 

төмен емес). 2019 жылы ҚР бойынша нақты нәтижелер орта есеппен 100 баллдың 57,30 баллын 

құрады. Ең жоғары нәтижені Алматы қаласының оқушылары көрсетті. Жоғары және орташа 

баллдар нәтижесін Шығыс Қазақстан, Жамбыл, Қызылорда, Түркістан, Павлодар облыстарының 

және Нұр-Сұлтан қаласының оқушылары көрсетті (2.6.8-сурет). 11-сыныптары ОЖСБ-ның төмен 

және жоғары нәтижелерінің айырмашылығы мектептер бөлінісінде 68 баллды құрайды. 

Тек 19 мектепте, басқаша айтқанда, ОЖСБ-ға қатысушы-мектептердің 3,8%-да (502 мектепте) 

11-сынып оқушыларының нәтижесі 100 баллдың 80-90 баллына жетті.  

11-сыныптар БҒДМБ-ның қорытындысы бойынша ОЖСБ жоспарлы көрсеткішіне  

(50 балл) Солтүстік Қазақстан, Атырау, Маңғыстау облыстары және Шымкент 

қаласы жете алмады. Мысалы, Шымкент қаласында (47,31 балл) 11-сыныптарда ОЖСБ 

өткізуге 11 мектеп, 435 оқушы кірді. Барлық қатысушы-мектептердің ішінен 5 білім беру ұйымы 

53 баллдан 60 баллға дейінгі нәтижемен республика бойынша орта деңгейді де, БҒДМБ 

жоспарынан да өтті. Жалпы алғанда Шымкент қаласының ортадан төмен көрсеткішіне кейбір 

мектептердің алған төменгі баллдары әсер етті. Олар: «Арофа» жекеменшік мектебінің – 

27 балл, Айбек атындағы № 14 ОМ – 33 балл, №94 ОМ – 40 балл. Солтүстік Қазақстан-дан (42,86 

балл) тестілеуге 20 жалпы білім беретін мектептің 11-сынып оқушыларының 454 оқушысы 

қатысты. Олардың ішінде тек 4 мектепте ғана нәтиже 51-64 балл көлемінде болды. Ал қалған 

16 қатысушы-мектептерден ОЖСБ нәтижесі төмен болды. Өңірлердегі мектептердің білім 

сапасының айырмашылығының себептерін зерделеу керек. Білім деңгейі төмен мектептердің 

сапасын арттыруда жергілікті департаменттер тарапынан дер кезінде қажетті көмек көрсетілуі 

қажет (2.6.8-сурет). 
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2.6.8-сурет. 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы 

 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ОЖСБ-ға қатысушы қалалық және ауылдық мектептердің көрсеткіштерінде 

айтарлықтай айырмашылықтар сақталып отыр. 2018 жылмен салыстырғанда қалалық 

және ауылдық 11-сынып оқушыларының оқу сапасының айырмашылығы 4,5 баллға төмендеді. 

Бірақ 2019 жылғы ОЖСБ қорытындысы бойынша ауылдық қалалық сыныптастарынан әлі де 

болса әжептәуір деңгейге қалып келеді (ауылда көрсеткіш 7,3 баллға төмен) (2.6.9-сурет). Бұл 

орайда ауылдық мектептерді қолдау үшін нақты бағдарламалар даярлау және енгізу қажеттілігі 

туындап отыр.  

2.6.9-сурет. Қала-ауыл бөлісіндегі 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы 

 
Дереккөз: ҰТО 

2019 ж. оқу қазақ тілінде жүргізілетін 11-сыныптар ОЖСБ-ның нәтижесі тестілеуге 

қатысқан орыс сыныптарының көрсеткішінен жоғары болды. ОЖСБ іріктеме рәсімдеріне 

қатысқан 11-сынып оқушыларының ішінде тестіні қазақ тілінде өткендер саны 8 882, орыс 

тілінде – 3 765 адам. 2018 ж. көрсеткішімен салыстырғанда қазақ тілінде білім беретін тестілеуге 

қатысушылардың ОЖСБ-ның орташа нәтижелері 10,63 баллға, орыс тілінде – 4,61 баллға 

төмендеді. Бұл ретте ОЖСБ-2019 нәтижелері бойынша оқыту қазақ тілінде жүретін 11-сынып 

оқушылары басқа қатысушылардан 1,76 баллға озып кетті (2.6.10-сурет). 
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2.6.10-сурет. Қала-ауыл бөлісіндегі 11-сыныптар ОЖСБ-ның орташа балы 

 
Дереккөз: ҰТО 

ОЖСБ-ны жаңа моделге алмастыру мәселесі қарастырылып жатыр. ОЖСБ нәтижесінің 

анализі өңірлердегі орташа баллдың республикалық көрсеткіштен ауытқуын және төмен 

көрсеткішті мектептің өңірдегі орташа көрсеткіштен қалу дәрежесін көрсетті. Бірақ дербес 

ұлттық бағалаудың кері байланысы жоқ, әрі оны жергілікті жерлерде ілгерілеу үшін 

қолданбайды. Қазіргі таңда Министірлікте ОЖСБ-ны білім берудің жаңартылған мазмұнына сай 

жаңа форматқа өзгерту мәселесі қолға алынып жатыр. Оқу жетістіктерін бағалаудан 

функционалдық сауаттылық пен халықаралық салыстырмалы зерттеу құралдарына ұқсас 

құзыреттілік деңгейін анықтауға өту жүзеге асырылатын болады. Білім жетістіктеріне 

мониторинг жүргізу оның нәтижелері бойынша өңірлер бөлінісінде және нақты білім беру 

ұйымдарында жеке білім алушылардың жетістіктерін ескере отырып білім беру сапасын 

жақсарту стратегиясын дайындауға жедел түрде қажетті шараларды қабылдауға мүмкіндік 

береді. 

Мектеп оқушыларының республикалық олимпиадаларға қатысуы 

Дарынды балаларды анықтаудың ұлттық деңгейдегі механизмі жалпы білім беру 

пәндерінен өтетін олимпиадалар болып табылады. Жыл сайн олимпиада мектептер, 

аудандар, облыстар және республика деңгейінде негізгі және жалпы орта білім беру 

бағдарламалары бойынша 15 пәннен өткізіледі. Жыл сайын олимпиадаға 1 миллионнан астам 

мектеп оқушылары қатысады. Кез келген оқушы мектеп кезеңіндегі олимпиадаға қатыса алады 

және өз нәтижелері ескеріліп әрі қарай ілгерілеуге мүмкіндік ала алады.  

Жыл сайын республика деңгейіндегі олимпиадаларға өткен оқушылар саны көбейіп 

келеді. 2017-2019 жж. аралығында 2017 жылдан 2019 жылға дейін оң динамикалы 8,6% 

көрсеткен 4 205 оқушы республикалық олимпиадаға қатысты. Тиісінше жеңімпаздар мен 

жүлдегерлер саны өсті. Үш жыл ішінде республикалық олимпиадаға қатысушылардың 44,4%, 

яғни, 1 869 бала жеңімпаз бен жүлдегер атанды. Оның ішінде 955 оқушы қола медаль алды, 566 

– күміс медаль алды, 384 мектеп оқушысы олимпиада жеңімпазы болды (2.6.11-сурет).  

2.6.11-сурет. Жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадаға 
қатысушылар туралы мәліметтер, адам 

 
Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Өңірлер бөлінісінде 2019 жылдың республикалық олимпиадасында Нұр-Сұлтан мен 

Алматы қалалары, Павлодар және Жамбыл облыстарының мектеп оқушылары ең 

жақсы нәтижелер көрсетті. Сонымен қатар дәстүр бойынша «НЗМ» ДББҰ, «РФММ» КАЕҚ 

оқушылары өте жоғары деңгей көрсетті (2.6.12-сурет). Соңғы үш жыл ішінде математика 

пәндерінің бөлісінде ең жоғары көрсеткіштер Алматы қ. (сапасы 97,2 %), Нұр-Сұлтан қ. (94,8%), 

46,7
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44
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«РФММ» ҰАҚ Алматы қ. (56%). «Физика» пәні бойынша «НЗМ» АҚ алда (64%), «РФММ» КАЕҚ 

Алматы қ. (52%), Павлодар облысы (44%). «Биология» пәні бойынша жоғары көрсеткіш Нұр-Сұлтан 

қ. (79,2%), Жамбыл облысы (74,4%), «НЗМ» АҚ (48,4%), информатика пәні бойынша – Алматы қ. 

және «РФММ» КАЕҚ (68%), Ақтөбе облысы (52%), Нұр-Сұлтан қ. (44%). «География» пәнінен 

«НЗМ» АҚ (66,5%) және Алматы облысының (50,5%) оқушыларына ешкім теңесе алмайды. 

2.6.12-сурет. Жалпы білім беретін пәндерден республикалық олимпиадаға 
қатысушылар мен жеңімпаздар туралы өңірлер бөлісіндегі  

мәліметтер, 2019 ж., адам  

 
Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Мектеп оқушыларының халықаралық олимпиадаларға қатысуы 

Қазақстандық оқушылар жыл сайын елімізді халықаралық деңгейде танытады. 

2017-2019 жылдардан бастап мектеп оқушылары жаратылыстану-математика бағытында 

(математика, информатика, физика, химия, биология и география) халықаралық 

олимпиадаларға қатысты. 2017 жылы Рио-де-Жанейро қ. (Бразилия) математика пәнінен 

халықаралық олимпиада өтті. Ондағы 123 қатысушы-мемлекеттердің арасында Қазақстан  

25-орын алды. Еліміздің атынан қатысқан 6 оқушының ішінен бесеуі жүлделі орынға ие болды: 

алтын – 1, күміс – 1, қола – 1, мақтау қағазы – 1 адам. 2018 ж. Клуж-Напока қ. (Румыния) 

116 қатысушы елдердің ішінде Қазақстан 4 күміс және 2 қола медальға ие болып, 18-ші орын 

алды. 2019 ж. Бат қ. (Ұлыбритания 116 қатысушы елдердің ішінде Қазақстан 2 күміс, 4 қола 

алып, 21-орынға шықты (2.6.3-кесте).  

2.6.3-кесте. Қазақстанның математикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға  
қатысу нәтижесі, IMO, адам 

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 123 6 1 2 1 1 25 

2018 116 6 0 4 2 0 18 

2019 116 6 0 2 4 0 21 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Информатика пәнінен халықаралық олимпиадада еліміздің құрамасы ең жоғарғы 

нәтижені 2018 жылы көрсетті – 27-орын. Цукуба қаласында (Жапония) өткен олимпиадада 

әлемдегі 87 мемлекеттен 335 оқушы қатысты. Қазақстанның атынан 4 оқушыдан тұратын 

команда қатысты. Олардың ішінен бір оқушы күміс, үшеуі қола жүлдеге ие болды. 2019 ж. 

Баку қ. (Әзербайжан) жеңіп алған 1 – алтын, 1 – күміс, 2 – қола жүлденің арқасында 308 

қатысушы-елдердің арасында 28-ші орынға ие болдық (2.6.4-кесте).  

2.6.4-кесте. Қазақстанның информатикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға 
қатысу нәтижесі, IMO, адам 

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 84 4 0 1 3 0 28 
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2018 87 4 0 1 3 0 27 

2019 84 4 1 1 2 0 28 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Физика пәнінен халықаралық олимпиадада еліміздің құрамасы ең жоғарғы 

нәтижені 2017 жылы көрсетті – 17-орын. Сол жылы Қазақстан бірден 5 жүлдеге қол 

жеткізді, оның ішінде 1 алтын, 3 күміс, 1 қола жүлде. Олимпиада Джокьякарта қаласында 

(Индонезия) өтті және әлемнің 88 елін, 424 қатысушылардың басын біріктірді. 2018 ж. Қазақстан 

оқушылары елімізге әлемнің 87 мемлекетінің арасынан 27-орынды алып берген 4 қола медальға 

ие болды. 2019 ж. Тель-Авив қ. (Израиль) 2 қола медальдің және 2 мақтау қағазына ие болды. 

Нәтижесінде әлемнің 87 мемлекетінің арасында 27-орынға ие болды (2.6.5-кесте).  

2.6.5-кесте. Қазақстанның физикадан Халықаралық пәндік олимпиадаға  
қатысу нәтижесі, IPhO, адам 

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 88 5 1 3 1 0 17 

2018 87 5 0 0 4 0 27 

2019 87 5 0 0 2 2 27 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Информатика пәнінен халықаралық олимпиадада еліміздің құрамасы ең жоғарғы 

нәтижені 2017 жылы көрсетті – 22-орын. Бұл орынды 79 қатысушы-мемлекеттердің арасынан 

елімізге 1 күміс және 3 қола медаль алған оқушылар әкелді. 2018 ж. Братислава қ. (Словакия) және 

Прага қ. (Чехия) еліміз әлемнің 76 мемлекеті арасында 33-орын алды. Қазақстан оқушылары 1 күміс 

және 2 қолаға ие болды. 2019 ж. Париж қ. (Франция) олимпиадаға қатысқан 76 мемлекеттің ішінде 

Қазақстан 1 күміс және 3 қола жүлдемен 33-ші орын алды (2.6.6-кесте).  

2.6.6-кесте. Қазақстанның химиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға 
қатысу нәтижесі, IChO, адам 

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 76 4 1 0 3 0 22 

2018 76 4 0 1 2 0 33 

2019 76 4 0 1 3 0 33 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

2019 ж. еліміз биология пәнінен халықаралық олимпиадада 17-ші орынға ие болды. 

Бұл нәтижеге еліміз 71 қатысушы-мемлекеттердің арасында оқушыларымыздың 3 қола медальға 

ие болғанының арқасында жетті. Сегед қ. (Венгрия) өткен олимпиада 269 қатысушының басын 

қосты. Бір жыл бұрын, 2018 ж. да еліміз 2 күміс және 2 қола жүлдемен 17-ші ие болған еді. 

2017 ж. Ковентри қ. (Ұлыбритания) қатысушы 64 мемлекеттің ішінде Қазақстан 3 қола жүлдемен 

және 1 мақтау қағазымен 18-ші орын алды (2.6.7-кесте).  

2.6.7-кесте. Қазақстанның биологиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға  
қатысу нәтижесі, IBO, адам саны 

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 64 4 0 0 3 1 18 

2018 71 4 0 2 2 0 17 

2019 71 4 0 0 3 0 17 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Үш жыл қатарынан географиядан халықаралық олимпиадада Қазақстан 

бірқалыпты нәтиже көрсетіп келеді – 30-орын. 2017 ж. Белград қ. (Сербия) 44 

мемлекеттен келген 200 қатысушының арасында Қазақстан 1 қола жүлде алды. 2018 ж. Квебек 
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қ. (Канада) 43 мемлекеттен келген 141 қатысушының ішінде Қазақстан жүлделі орынға ие бола 

алмады, бірақ бұл елімізге 30-шы орын алуға кедергі болған жоқ. Дәл осындай жағдай 2019 ж. 

Гонконг қ. (Қытай) өткен олимпиадада болды (2.6.8-кесте).  

2.6.8-кесте. Қазақстанның географиядан Халықаралық пәндік олимпиадаға  
қатысу нәтижесі, IGeO, адам  

 Мемлекеттер 
саны 

ҚР 
қатысушылары 

Алтын Күміс Қола 
Мақтау 
қағазы 

Орны 

2017 44 4 0 0 1 0 30 

2018 43 4 0 0 0 0 30 

2019 43 4 0 0 0 0 30 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Қазақстанның халықаралық олимпиадалардағы жалпы нәтижелері оқушыларды 

дайындаудағы жоғары деңгейді көрсетеді. Жалпы алғанда, қазіргі кезеңде халықаралық 

олимпиадалық қозғалыстың жалпы рейтингінде Қазақстан әлемдік пәндік олимпиадаларға 

қатысушы 125 елдердің арасында бейресми 34-ші орынға ие болып отыр. 

Ғылыми жобалардың республикалық конкурсы оқушылардың зерттеуге және 

шығармашылық жұмысқа деген қызығушылығын дамыту мен қолдау мақсатында 

өткізіледі қызмет. Конкурс төрт бағытта өткізіледі: (1) «Ғылыми-техникалық прогресс – 

экономикалық өсудің негізгі буыны»; (2) «Экономикалық және әлеуметтік процестерді 

математикалық модельдеу»; (3) «Дені сау табиғи орта – «Қазақстан–2050» стратегиясын іске 

асырудың негізі»; (4) «Қазақстанның тарихи ескерткіштері және болашақ дамуы бар саяхат 

бағыттары». 

Республикалық ғылыми жобалардың сайысы 

Ғылыми жобалардың республикалық сайысы ОЖСБ-ны жүзеге асыру жылдарында 

2016-2019 жж республикалық ғылыми жобалар сайысына 2 761 оқушы қатысты. Бұл 

ретте, жүлделі орындарға қатысушылардың 46,2%, немесе 1 276 оқушы қатысты. Бірінші орын 

иегерлері – 208 оқушы, екінші орын иегерлері – 391, үшінші орын иегерлері – 677 оқушы. Сайыс 

жүлдегерлерінің ең көп саны 2019 жылы болды. 2019 жылы 208 оқушы алтын медаль, 391 оқушы 

күміс медаль, 677 оқушы қола медаль алды (2.6.9-кесте).  

2.6.9-кесте. Оқушылардың жалпы білім беретін пәндер бойынша республикалық 
ғылыми жобалар сайысына қатысу нәтижелері, адам саны 

 Мемлекеттер 
саны 

Алтын Күміс Қола 
Барлық жүлделі 
орындар саны 

2017 44 0 0 1 30 

2018 43 0 0 0 30 

2019 43 0 0 0 30 

Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Алматы қаласы командасының ғылыми жобалардың республикалық сайысында 

алған медаль саны ҚР бойынша жүлделі орындардың жалпы санының 18%-ын 

құрайды. 2019 ж. ғылыми жобалар сайысына 773 оқушы қатысты. Олардың ішінде I дәрежелі 

дипломмен және алтын медальмен – 60, ІІ дәрежелі дипломмен және күміс медальмен – 103, 

ІІІ дәрежелі дипломмен және қола медальмен – 176 қатысушы марапатталды. Бұл 

қатысушылардың жалпы санының 44%-ын құрайды. Жүлделі орындар қорына ең көп үлес 

қосқан Алматы және Нұр-Сұлтан қалалары, «НЗМ» АҚ, Қостанай және Түркістан облыстары 

(2.6.13 сурет). Сонымен жүлделі орындарға қатысушылардың жалпы санының 66% ие болды 

Алматы қ. Бойынша қатысушылардың жалпы санының 66% ие болды (алтын – 7, күміс - 24, қола 

- 30), Нұр-Сұлтан қ. – 30% (алтын – 4, күміс – 5, қола – 16), Қостанай облысы – 39% (алтын – 

3, күміс – 10, қола – 11) и Түркістан облысы – 44% (алтын – 4, күміс – 8, қола – 12). «Назарбаев 

Зияткерлік мектебі» АҚ-ы қатысушыларының 85%-ы жоғары жүлделерге ие болғандығын айта 

кеткен жөн (алтын – 14, күміс – 11, қола - 9). 
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2.6.13-сурет. Ғылыми жобалардың республикалық сайысына қатысушылар мен 
жүлдегерлері туралы өңірлер бөлісінде мәліметтер 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: «Дарын» РҒПО 

Республикалық ғылыми жобаларға қатысқан оқушылардың нәтижелері өңірлердегі 

білім беру жүйесінің бәсекеге қабілеттілігін көрсетеді. Сайыс жеңімпаздары мен 

жүлдегерлерінің ең көп санын дайындаған көшбасшы өңірлер және мектептер бірнеше жылдар 

қатарынан білім беру ұйымдарының рейтингінде жоғары орындарды иеленіп отыр. Бұл 

өңірлердегі мектеп мұғалімдерінің педагогикалық шеберліктері жоғары деңгейде екенін және 

дарынды жастармен жұмыс істеу жүйесінің бәсекеге қабілетті екенін көрсетеді. 

Халықаралық салыстырма зерттеулердің нәтижелері 

2018 жылы қазақстандық оқушылар білім беру жетістіктерін бағалаудың PISA халықаралық 

бағдарламасында төртінші рет және халықаралық ICILS компьютерлік және ақпараттық 

сауаттылықты зерттеуге алғашқы рет қатысты. Зерттеу нәтижелері бойынша халықаралық 

есептер 2019 жылы шықты. PISA-2018 қорытындысы бойынша ұлттық есеп 2020 жылдың тамыз 

айында, ICILS-2018 – 2020 жылдың қыркүйек айында жарыққа шығады. 

PISA-2018 

PISA-2009-бен салыстырғанда PISA-2018-дің Қазақстандағы орташа нәтижесі 

3 баллға төмендеді. PISA-2018 зерттеуі өңірлер бөлісінде білім беру саласындағы сапаның өте 

үлкен алшақтығын көрсетеді. PISA-2018 бойынша оқудың жоғарғы және төменгі баллдарының 

айырмашылығы өңірлер бөлісінде 84 баллды құрады. Барлық оңтүстік өңірлерде және, әсіресе, 

батыс өңірлерде еліміз бойынша ортадан төмен нәтиже көрсетеді. Тек жалғыз Оңтүстік 

Қазақстан, Жамбыл және Қызылорда облыстарында зерттеуге қатысушылардың нәтижесінің 

өсуі байқалады). Атап айтқанда, Оңтүстік Қазақстан облысында PISA-2018 ж. оқу бойынша 

көрсеткіші PISA-2009 ж. салыстырғанда 30 балл. Оқу сауаттылығы бойынша көрсеткіштердің 

айтарлықтай құлдырауы Батыс Қазақстан облысында болды (2.6.10-кесте).  

2.6.10-кесте. Оқу сауаттылығы бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер бөлісіндегі 
динамикасы 186 

 2009* 2012* 2018 
2009 және 2018 
аралығындағы 
айырмашылық 

ҚР 390 393 387 -3 

Нұр-Сұлтан қ. 459 432 428 -31 

Алматы қ. 431 422 424 -7 

Ақмола 418 412 395 -23 

Ақтөбе 389 383 381 -8 

Алматы 377 389 360 -17 

Атырау 337 391 344 +7 

 
186 OECD (2016), PISA 2015 Results (Volume I): Excellence and Equity in Education, PISA, OECD Publishing, Paris. 

http://dx.doi.org/10.1787/9789264266490-en, ANNEX A4 QUALITY ASSURANCE. Кестеде PISA-2015 нәтижелері көрсетілмеген: нәтижелер 

тек жабық сұрақтар бойынша мәліметтер есептелген, сондықтан оларды алдыңғы және кейінгі циклдардың нәтижелерімен толық 

салыстыруға келмейді.. 
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ШҚО 401 426 405 +4 

Жамбыл 365 381 369 +4 

БҚО 427 393 378 -49 

Қарағанды 428 426 422 -6 

Қостанай 445 399 417 -28 

Қызылорда 363 383 366 +3 

Маңғыстау 362 381 361 -1 

Павлодар 424 411 391 -33 

СҚО 419 410 413 -6 

ОҚО 338 348 368 +30 

Дереккөз: PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

Математикалық сауаттылық – бұл Қазақстанның өсу көрсеткішіне жеткен жалғыз 

бағыты (+18 балл). Мұнда жетекші бес өңірдің ішінде Жамбыл облысы, Нұр-Сұлтан қаласы және 

Алматы, Қостанай, Қарағанды облыстары бар. Сонымен қатар Қостанай облысында PISA-2009 

салыстырғанда индикатордың ең төмен көрсеткіші (-50 балл) тіркелді. Нәтижені 2009 жылмен 

салыстырғанда ең үлкен өсу Жамбыл облысында (+61 балл) байқалды. Бұл облыстың алдыңғы 

орынға шығуына мүмкіндік берді. PISA-2018-дың математика пәнінің көрсеткіші бойынша ең төмен 

нәтиже көрсеткен және жоғары нәтиже көрсеткен өңірлер арасындағы айырмашылық 73 баллды 

құрады. Оңтүстік Қазақстан облысында математикалық сауаттылық көрсеткіші PISA-2018-де PISA-

2009 жылмен салыстырғанда 44 баллға жоғары, бірақ облыстың нәтижесі Қазақстан 

Республикасының орташа деңгейіне қатысты төмен болып қалады (2.6.11-кесте).  

2.6.11-кесте. Математикалық сауаттылық бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер 
бөлісіндегі динамикасы 

 2009* 2012* 2018 
2009 және 2018 
аралығындағы 
айырмашылық 

ҚР 405 432 423 +18 

Нұр-Сұлтан қ. 456 449 450 -6 

Алматы қ. 429 444 448 +19 

Ақмола 413 482 411 -2 

Ақтөбе 412 411 420 +8 

Алматы 389 414 399 +10 

Атырау 346 443 382 +36 

ШҚО 413 467 437 +24 

Жамбыл 395 438 456 +61 

БҚО 447 430 418 -29 

Қарағанды 437 454 446 +9 

Қостанай 498 438 448 -50 

Қызылорда 371 414 419 +48 

Маңғыстау 380 434 391 +11 

Павлодар 449 431 438 -11 

СҚО 407 472 433 +26 

ОҚО 357 396 401 +44 

Дереккөз: PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

Алматы қаласы PISA-2018-де жаратылыстану сауаттылығынан PISA-ның алғашқы 

циклымен салыстырғанда болмашы балл жоғалтып, басқа өңірлерге қарағанда ең 

жоғары нәтиже көрсетті. Нұр-Сұлтан қ. екінші орынға ығыстырды. Жаратылыстану пәнінен 

және басқа да бағыттардан PISA-2018 салыстырғанда ең төмен көрсеткішті Батыс Қазақстан 

облысында байқалды (-43 балл). Жаратылыстанудан PISA-2018 өңірлер бойынша ең жоғары 

және ең төмен нәтижелердің айырмашылығы 70 баллды құрады (2.6.12-кесте). Қазақстандағы 

PISA-2018 нәтижелерінің төмендеуінің бірден біргі себебі зерттеудің компьютерлік форматқа 

көшуі болып табылады. Қазақстан соңғы орынға ие болған ICILS-2018 зерттеуі нәтижесін ескере 

отырып, ИКТ деңгейінің төмендігі PISA тапсырмаларын компьютерлік форматта орындауға кері 

әсерін тигізді деген қорытынды жасауға болады. 
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2.6.12-кесте. Жаратылыстану сауаттылығы бойынша PISA нәтижелерінің өңірлер 
бөлісіндегі динамикасы 

 2009* 2012* 2018 
2009 және 2018 
аралығындағы 
айырмашылық 

ҚР 400 425 397 -3 

Нұр-Сұлтан қ. 451 455 428 -23 

Алматы қ. 437 441 431 -6 

Ақмола 422 456 401 -21 

Ақтөбе 405 412 389 -16 

Алматы 386 422 380 -6 

Атырау 363 416 361 -2 

ШҚО 417 460 413 -4 

Жамбыл 381 414 397 +16 

БҚО 434 419 391 -43 

Қарағанды 436 459 428 -8 

Қостанай 462 434 426 -36 

Қызылорда 364 402 374 10 

Маңғыстау 367 397 365 -2 

Павлодар 427 445 413 -14 

СҚО 427 469 419 -8 

ОҚО 351 388 373 +22 

Дереккөз: PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

* 2009 және 2012 циклдарында PISA-ның Қазақстандағы іріктеуі елдік деңгейде жүргізілді, яғни әр өңір үшін 
іріктеу өткізілмеді. Осыған байланысты баллдардың дәл болмау ықтималдығы бар, себебі 2009 және 2012 жж. 
циклдарда іріктеу 2018 жылғы цикл сияқты өңірлік деңгейде жүргізілмеген. 

Оның үстіне Қазақстанда қала-ауыл бөлісіндегі нәтижелерде алшақтық әлі де болса 

сақталуда (2.6.14-сурет). Математикалық сауаттылық пен жаратылыстану сауаттылығынан 

PISA-2009-бен салыстырғанда PISA-2018-де алшақтық 3 баллға қысқарды. Оқу сауаттылығынан, 

керісінше, 4 баллға өсті.  

2.6.14-сурет. Ауыл-қала бөлісіндегі PISA-2018 нәтижесі, балл 

  

 

Дереккөз: PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

Сонымен қатар ауылдық жерде білім алушылардың арасында үлгерімі төмендер 

санының үлесі жоғары екендігі байқалады (функционалдық сауатсыздық). Оқу 

сауаттылығынан ауылдық оқушылардың небәрі 24%-ы ғана 2 және одан жоғары деңгейге жетті. 

Бұл ретте, қалалық жерлерде олардың үлесі, аса елеулі емес (43%). Қалып қойғандардың 

шамалы алшақтығы математикалық сауаттылықтан көрінеді және ол 8% құрайды (2.6.15-сурет). 
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2.6.15-сурет. PISA-2018-де қала-ауыл бөлісіндегі артта қалғандардың үлесі, % 

 
Дереккөз: PISA-2018 ұлттық деректер қоры 

ICILS-2018  

ICILS-2018-де қазақстандық 8-сынып оқушыларының нәтижелері осы зерттеудің 

орташа көрсеткішінен 101 баллға төмен болды. 2018 ж. Қазақстан алғаш рет компьтерлік 

және ақпараттық сауаттылығын (КАС) бағалауға негіз болған халықаралық ICILS зерттеуіне 

қатысты. Жалпы алғанда, 14 білім беру ұйымының 26 000 мұғалімі мен 46 000 8-сынып оқушысы 

осы зерттеуге қатысты.187 2019 жылдың 5 қарашасында IEA зерттеудің нәтижесін жариялады.188 

14 білім беру ұйымының ішінде қазақстандық 8-сынып оқушылары ең төмен нәтиже көрсетті – 

395 балл. Бұл ICILS орташа көрсеткішінен 101 баллға төмен (2.6.13-кесте). Бірінші үштікке 

Дания, Оңтүстік Корея және Финляндия енді. Финляндияға қарағанда Дания мен Оңтүстік 

Кореяға ICILS қа қатысу – алғашқы рет емес. Олар ICILS-2013 қатысушылары болған. Соңғы  

5 жыл ішінде Дания өзінің көрсеткіштерін 11 баллға жақсартты, ал Корея – 6 баллға. 

2.6.13-кесте. ICILS-2018 нәтижесі, балл 

Аймақ Орташа балл 
ICILS-2018-дің орташа 

балынан айырмашылығы  

1 Дания 553 +57 

2 Мәскеу (РФ)* 549 +53 

3 Оңтүстік Корея 542 +46 

4 Финляндия 531 +35 

5 АҚШ* 519 +23 

6 Германия 518 +22 

7 Португалия 516 +20 

8 СРВ (Германия)* 515 +19 

9 Франция 499 +3 

 ICILS-2018 бойынша орташа 496 - 

10 Люксембург 482 -14 

11 Чили 476 -20 

12 Италия* 461 -35 

13 Уругвай 450 -46 

14 Қазақстан 395 -101 

Дереккөз: ICILS-2018 халықаралық деректер қоры 
* АҚШ қажет қатысушылардың санын қамтамасыз ете алмады. Италия негізгі зерттеуді оқу жылының басында 
өткізді, Мәскеу және СРВ өз мемлекеттерінің өңірлері болып табылады. СРВ – Германияның жеке бір өңірінің 
атауы, Солтүстік Рейн-Вестфалия деген атаудан қысқартылған. 

Қазақстандық 8-сынып оқушыларының 54% компьютерлік сауаттылықтың базалық 

дағдыларын меңгермеген. ICILS зерттеуі КАС-тың төрт деңгейін бағалайды. Бірінші – 

 
187 ICILS-2018-де 12 мемлекет және екі білім беру жүйесі қатысты (Мәскеу қ. және Солтүстік Рейн-Вестфалия). 
188 ICILS әр бес жыл сайын өткізіледі. Зерттеудің бірінші циклы 2013 жылы 21 мемлекеттің қатысуымен өтті.  
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компьютерді қолданудың базалық дағдылары, ал төртінші, ең жоғары деңгей, цифрлық 

ақпаратпен жұмыс істеудің кешенді дағдыларының бар екендігін көрсетеді. Қазақстандық 

оқушылардың жартысынан көбі КАС-тың бірінші деңгейін игере алмайды (2.6.16-сурет). Бұл 

олардың ақпаратпен тиімді жұмыс істей алмайтындығын, ақпараттың қаншалықты дұрыс 

екеніне көз жеткізбейтіндіктерін, ақпараттың қауіпсіздігін, шындығын ажырата 

алмайтындықтарын көрсетеді. КАС-тың бастапқы деңгейін меңгере алмағандардың үлесі 

қатысушы-командалардың арасында орта есеппен 18% құрады, ең төмен үлес Данияда – 3%. 

Скандинавия елдерінің жоғары көрсеткіштері осы елдерде қабылданған іс-шаралар189 2013 

жылдың нәтижелері негізінде АКТ-білімін жетілдіру шараларымен байланысты болуы мүмкін. 

2.6.16-сурет. Елдер бөлінісіндегі КАС шектік деңгейіне жете алмаған оқушылар, % 

 

Дереккөз: ICILS-2018 халықаралық деректер қоры 

Сонымен қатар ICILS-2018 ауыл-қала және өңірлер бөлісіндегі нәтижелер 

алшақтығын анықтады. Ең жоғары (Солтүстік Қазақстан облысы 470 балл) және ең төменгі 

(Қостанай облысы 305 балл) нәтижелер арасындағы айырмашылық 165 баллды құрады. Жалпы, 

республика бойынша орташа деңгейден мына өңірлер төмен орналасып отыр: Атырау, Оңтүстік 

Қазақстан, Қызылорда, Қарағанды, Батыс Қазақстан, Ақмола, Қостанай облыстары (2.6.17-

сурет). Ауыл мен қаланың мектептері арасында айырмашылық 70 баллды құрап отыр (тиісінше 

344 және 414 балл).190 

2.6.17-сурет. Қазақстанның өңірлер бөлісіндегі ICILS-2018 нәтижелері 

 
Дереккөз: ICILS-2018 ұлттық деректер базасы  
* ICILS іріктемесі репрезентативтілікті өңірлік деңгейде емес, елдік деңгейде қамтамасыз ететінін ескерген жөн. 
Осыған орай баллдар белгілі бірі деңгейде дәлсіз болуы мүмкін. 

 
189 ICILS-2013-тен кейін Данияда «Technology Comprehension» пәні әзірленіп енгізілді. Оңтүстік Корея мен Финляндияда компьютерлік 

ғылымдарға (соның ішінде программалауға) негіздеп білім саласындағы АКТ-ны және мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарын 

толығымен реформалады  http://mediakasvatus.fi/wp-content/uploads/2018/06/Coding-in-schools-FINAL-2.pdf 
190 АТО. (2020). Қазақстандық балалардың цифрлық өмірге дайындығы: ICILS-2018 нәтижелері, Ұлттық есеп. Нұр-Сұлтан: Ақпараттық-

талдау орталығы 
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ICILS зерттеуі келесіні анықтады: оқушылардың компьютерлік сауаттылығын арттыру үшін 

тек АКТ-ресурстары ғана емес, сондай-ақ балалардың цифрлық сауаттылығын арттыру және 

мұғалімдерге бұл міндетті жүзеге асыруда тиісті қолдау көрсету талап етіледі. TALIS-2018 

зерттеуіне сәйкес, мұғалімдердің 30%-ы IT-дағдылары бойынша біліктілікті арттыру курстарынан 

өтуді қажет етеді.191 

PISA зерттеуі оқушылардың білім алу жетістіктеріне жан-жақты әсер ететін негізгі 
факторларды анықтады. Олардың ішінде: үйде және мектепте оқу ресурстары, оқу ортасы, 
оқушылардың әл-ауқаты, білім беру стратегиялары. Сауалнамада өз жұмыс үстелінің бар екенін 
атап өткен қазақстандық қатысушылар оқу сауаттылығы бойынша нәтижелерді үйде мұндай 
жағдайы жоқ қатысушыларға қарағанда 46 баллға жоғары көрсетті. Үй тапсырмасын орындау 
кезінде компьютер мен Интернетті пайдаланатын қатысушылардың нәтижелері үйде ресурстары 
жоқтарға қарағанда сәйкесінше 36 және 37 баллға жоғары. Кейбір мектептер мен 
колледждердің директорлары оқу материалының (зертханалық жабдықтар, компьютерлер және 
т.б.) жетіспейтіндігін атап өтті. Мұндай мектептер мен колледждердің оқушылары оқу 
сауаттылығының нәтижесін сапалы білім беруде мұндай кедергілер жоқ білім беру ұйымдарына 
қарағанда 11 баллға төмен көрсетті. Прогрессивті ойлауға қарағанда, тұрақты ойлау оқу 
үлгеріміне кері әсер етеді. 45% қазақстандық студенттер (ЭЫДҰ - 37%, Эстония - 28%) тұрақты 
ойлауды көрсете отырып, «сіздің интеллектіңіз – ол көп өзгерте алмайтын нәрсе» деген 
тұжырыммен келіскен. Мұндай білім алушылардың үлесі білім алушылардың осал топтары 
арасында басым болады. Олармен салыстырғанда, уақыт өте келе Зияткерліктің дамуына 
сенетіндердің оқу сауаттылығы бойынша нәтижелері 29 баллға (ЭЫДҰ − 32) жоғары. Сонымен 
қатар, зерттеу жиі сабаққа келмеу және кешігіп қалулар оқу сауаттылығы көрсеткіштерін 
сәйкесінше 14 және 12 баллға төмендеткенін көрсетті. PISA-ға сәйкес, оқушылар мәтіннің 
көлемін неғұрлым көп оқыса, соғұрлым олардың нәтижелері жақсарады. Тиісінше, әлеуметтік-
экономикалық мәртебесі төмен қатысушылар тобының ішінде 100 беттен артық мәтіндерді оқуға 
дағдыланғандар оқу сауаттылығы бойынша құрдастарынан 68 баллға озық, олар тек шағын 
мәтіндерді оқиды (10 бетке дейін). Сонымен бірге, PISA-2018-ге қатысушылардың тек 19,6%-ы 
оқу жылы ішінде 100 беттен асатын мәтіндерді оқыды деп мәлімдеді (ЭЫДҰ – 43%).192  

Халықаралық зерттеулердегі нәтижелерді жақсарту үшін бірінші кезекте: күрделі 

әлеуметтік жағдайларда жұмыс істейтін мектептерге назар аудара отырып, әр білім беру 

ұйымының материалдық-техникалық базасын (жоғары жылдамдықты Интернет, компьютерлердің 

жеткілікті саны) зерттеу; мектептер мен оқушыларға білім беру ресурстарына қол жеткізудің тең 

мүмкіндіктерін қамтамасыз ету; студенттердің білімдік артта қалуының алдын алу және түзету 

бағдарламаларын жүйелік деңгейде ғылыми деңгейде енгізу әдістер мен ұйымдастырушылық 

механизмдерді негіздеу; оқу, математикалық, жаратылыстану және компьютерлік сауаттылықты 

дамытудың тиімді әдістерін енгізу; оқытуда АКТ-ны қолдану бойынша мұғалімдерге әдістемелік 

қолдау жүйесін дамыту қажет.  

Техникалық және кәсіптік білім беру 

ТжКБ сапасын қамтамасыз ету жүйесіне бірнеше негізгі элементтер жатады: 

лицензиялау, мемлекеттік бақылау және аккредитациялау. Сонымен қатар ТжКБ 

кадрларын дайындаудың сапасы мен тиімділігінің көрсеткіштері еңбек нарығындағы колледж 

түлектерінің сұранысқа ие болуы және жұмысқа орналасуы, түлектерді тәуелсіз сертификаттау, 

ТжКБ студенттерінің WorldSkills халықаралық қозғалысына қатысу, колледждердің рейтингтегі 

позициясы болып табылады.

 
191 АТО (2019). TALIS-2018 халықаралық сабақ беру мен оқыту зерттеуі: Қазақстанның алғашқы нәтижелері, Ұлттық есеп, бірінші том. 

Нұр-Сұлтан: Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі, «Ақпараттық-талдау орталығы» АҚ 
192 АТО (2020). Оқу, математика және жаратылыстану бойынша жетістіктер: Қазақстанның PISA-2018 зерттеуіндегі нәтижелері, Ұлттық 

есеп 
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Білім беру сапасын қаматасыз етуді мемлекеттік бақылау түбегейлі өзгеріске 

ұшырап отыр. 5 жылда 1 рет өткізілетін мемлекеттік аттестациялау, Кәсіпкерлік кодексіндегі 

өзгерістермен негізделген алдын ала бақылауға ауыстырылды. Алдын ала бақылау білім беру 

ұйымдарын қолдауға және заң бұзушылықтардың алдын алуға кеңінен бағытталған. 2019 ж. 

Алдын ала бақылау ТжКБ-нің 35 ұйымында жүргізілген, нәтижесінде 35 нұсқама толтырылды.  

ТжКБ саласының сапасын қамтамасыз етудің басқа құралы колледждерді 

аккредиттеу болып табылады. Колледждерді тәуелсіз аккредиттеу мемлекеттік бақылаудан 

өзгешелігі ұсынылатын қызметтердің аса кең спектрін бағалауға бағытталған. 2019 жылы 

тәуелсіз аккредиттеуден 110 колледж (13,7%) өтті, оның ішінде мемлекеттік колледждер – 69 

(15%). Төменгі көрсеткіш себептерінің бірі осы рәсім құнының жоғары болуында. 2016-2019 жж. 

БҒДМБ сәйкес, кадрлерді дайындауға мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру және 

мемлекеттік үлгідегі құжат беру құқығын ТжКБ аккредиттелген оқу орындары ғана іске 

асыратын болады. Дегенмен, тәуелсіз аккредиттеуді мемлекеттік колледждердің 15% өткенін 

ескере отырып осы норманы қайта қарау қажет етіледі. 

БҒДМБ аясында ТжКБ түлектерін тәуелсіз сертификаттауды ұйымдастыру үшін негіз 

жасалған. 2016 ж. біліктілік беру және бағалау міндеттерін жұмыс берушінің қолына табыстау 

маңызды қадам болды. Қазіргі таңда «Атамекен» РҚ КП сертификатталған орталықтарының 

тізіліміне 6 облыстағы 36 орталық енгізілген (Ақтөбе, Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, 

Павлодар – 1 орталық бойынша, Солтүстік Қазақстан – 5) және республикалық маңызы бар 

2 қалада (Нұр-Сұлтан қ. – 10 және Алматы қ. – 16). 26 орталық жұмыс берушілердің бірігуінен 

құрылған, 9 – қызметтерін ЖШС/АҚ қоғам ретінде кәсіпорын базасында және 1 – кәсіпорындарды 

қолдау кезінде ТжКБ ұйымдары базасында іске асыруда. Қазіргі таңда тәуелсіз сертификаттау 

өз еркімен іске асырылады. ЕХӘҚМ аясында қайта құрылымдау мен дамытудың Халықаралық 

банкісімен бірлесе отырып «Еңбек дағдысын дамыту және жұмыс орындарын ынталандыру»  

9 пилоттық орталыққа төменгі секторлардағы 1-8 деңгей біліктілігін бағалау мен мойындауға 

қолдау қарастырылған: мұнайгаздық, тау-кен өндірушілік, туризм, машинажасау және құрылыс, 

теміржол көлігі, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, ауыл шаруашылығы.193 Сонымен қатар 

сертификаттау үрдісін реттейтін нормативтік-құқықтық базаны жетілдіруді қосқанда тәуелсіз 

сертификаттау механизмін әрі қарай әзірлеу қажет етіледі. 

4 жыл ішінде ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасқан үлесі 9% өсті, бұл колледж 

қызметтерінің тиімділігінің маңызды көрсеткіші болып табылады. ҰБҚД республика 

бойынша ТжКБ жүйесі түлектерінің жұмысқа орналасуы194 көрсеткіштерінің жыл сайынғы өсімі 

байқалады (2.6.18-сурет). 2019 жылы ТжКБ саласының түлектері 140 698 маманды құрады, 

оның ішінде 123 826 жұмысқа орналасты (оның ішінде жұмыс істейтіндері). Оң динамика 

колледждердің жұмыс берушілермен және жұмыспен қамту орталықтарымен бірлескен 

жұмысының арқасында, оның ішінде «ТжКБ баршаңызға тегін» жобасы, «Серпін» бағдарламасы, 

сонымен қатар қосарлы оқыту әсер етіп отыр.  

2.6.18-сурет. ТжКБ түлектерінің жұмысқа орналасқандарының үлесі, % 

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

Өңірлер бойынша салыстырма талдау көрсеткендей жұмысқа орналасқан және жұмыспен 

қамтылған түлектер үлесі республиканың барлық өңірлерінде өскендігін көрсетеді. Маңызды 

өсім Атырау мен Маңғыстау облыстарында байқалады. 2019 жылы ТжКБ жұмысқа 

 
193 https://atameken.kz/ru/services/16 
194 Жоғарғы оқу орындарына, колледждерге түсті; әскери қызметке шақырылды; ҚР тыс жерлерге кетті, декреттік демалыста отыр. 
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орналастырудың жоғарғы үлесі Шығыс Қазақстан, Ақмола және Павлодар облыстарында, аса аз 

үлесі – Жамбыл облысында (2.6.19-сурет).  

2.6.19-сурет. Өңірлер бөлінісінде ТжКБ түлектерінің арасында жұмысқа 
орналасқандардың үлесі, %  

 
Дереккөз: ҰБДҚ  

ЕО-ның көптеген елдері одан әрі траекториясын қадағалау мақсатында ТжКБ 

түлектерінің мониторингі механизмін пайдаланады. Көптеген ЕО елдерінде, мысалғы 

Грецияда, Польшада, Словакияда түлектерді қадағалау бойынша зерттеу әр түрлі әдістерді 

пайдаланып оқу жылының бірінші жылы аяқталғаннан кейін ұдайы жүргізіліп. Осы механизм 

еңбек нарығындағы сұраныстарға алынған дағдылардың сәйкестігі, жұмыс іздеуге уақыт 

қажеттілігі, түлектердің кәсіби қызметі, ТжКБ бағдарламаларына қанағаттануы және т.б. туралы 

шүбәсіз мәліметтер алуға мүмкіндік туғызады. Қазақстанда түлектердің жұмыспен қамтылуының 

деңгейі туралы әкімшілік статистиканың қол жетімді көлемімен қолданыстағы жүйе түлектермен 

өзара байланысты қарастырады. Оның одан әрі траекториясына мониторинг жасаудың қолайлы 

жүйесі жоқ.  

ТжКБ ұйымдары қызметінің тиімділігін бағалауда рейтингтер кең танымалдыққа ие 

болып отыр. Ағымдағы кезеңде республикадағы колледждерді саралауды екі ұйым жүргізіп 

жатыр: Білім сапасын қамтамасыздандыру бойынша тәуелсіз агенттігі (БСҚА) және «Talap» КАҚ. 

БСБТҚА әдістемесіне сәйкес, колледждер кадрлерді даярлау бағыттарына байланысты болады: 

бағдарлық колледждердің рейтингі, техникалық колледждердің рейтингі, гуманитарлық-

экономикалық колледждердің рейтингі, агро-техникалық колледждердің рейтингі, 

педагогикалық және медициналық колледждердің рейтингі. Рейтинг аясында 6 көрсеткіш 

бағаланады. «Talap» ҚАҚ колледждерді 5 көрсеткіш бойынша саралауды (2.6.14-кесте).  

2.6.14-кесте. БСҚА және «Talap» КЕАҚ колледждер рейтингін есептеу әдістемесі 

БСҚА көрсеткіштері «Talap» КЕАҚ көрсеткіштері 

Білім алушылардың контингенті Қызмет сапасы 

Оқушыларды оқыту нәтижелері Кәсіби кадрлер 

Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер сапасының 
көрсеткіштері 

Бизнес ортамен өзара қарым-қатынас 

Кәсіпкерлермен ынтымақтастық 
WorldSkills жобасына  

және басқа да инновациялық жобаларға қатысу 

Колледждермен немесе оның білім беру 
бағдарламаларымен аккредиттеуді өту   

Студенттердің сапалы құрамы 

Колледж сайтын бағалау – 
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БСҚА рейтингісінің нәтижесі бойынша үшінші жыл қатарынан техникалық 

колледждер ішінде Алматы энергетика және электронды технологиялар колледжі 

үздік атанып отыр. Екінші орынға Талдықорған жоғары политехникалық колледжі, үшінші 

орынға Шымкент қаласы білім басқармасының жол-көліктік колледжі ие болып отыр.195 

Педагогикалық колледждер ішінде Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғары қазақ 

педагогикалық колледжі өзінің үздік екендігін дәлелдеді. Сонымен қатар 3 үздік 

колледждің қатарына Б. Ахметов атындағы Павлодар педагогикалық колледжі және М. Жұмабаев 

атындағы Петропавл гуманитарлық колледжі енді. 

Аграрлық-техникалық колледждер рейтингінде 1-орынға Ауылшаруашылық 

колледжі (Қатаркөл ауылы), көпсалалы колледждер ішінде Инновациялық 

Евразиялық университетінің Жоғарғы колледжі (Павлодар қаласы) ие болып отыр. 

Сондай-ақ үздік 3 аграрлық-техникалық колледждің қатарына Көкшетау қ., Красный яр ауылының 

№ 3 агротехникалық колледжі және Шиелі индустриалды-аграрлық колледжі (Қызылорда 

облысы) кірді. Көпсалалы колледждердің ішінде 2-орынға «Алматы технологиялық университеті» 

АҚ Технология экономикалық колледжі, 3-орынға – Солтүстік Қазақстан кәсіптік-педагогикалық 

колледжі (Петропавл қаласы).  

«Talap» ҚЕАҚ қорытындылары бойынша Нұр-Сұлтан қ. Политехникалық ең үздік 

колледж деп мойындалды. Барлығы рейтингке қалалық жерлерде орналасқан 

республиканың 176 колледжі қатысты. Үздіктер үштігінен сондай-ақ Ақтөбе Жоғарғы 

политехникалық колледжі және Текей батыр Қарпықұлы атындағы колледжі (Қызылорда 

облысы) орын алды. Алғашқы 10-қа тек қана қалалық колледждер енді. Педагогикалық 

колледждер арасында рейтингте 11-ші орынға тұрақтап, Б. Ахметов атындағы Педагогикалық 

жоғарғы колледжі (Павлодар облысы) үздік нәтиже көрсетті. Одан кейінгі 12-ші орыннан көрініп, 

Ж. Мусин атындағы Көкшетау жоғарғы қазақ педагогикалық колледжі жақсы нәтиже көрсетті 

(Ақмола облысы) (2.6.15-кесте).  

2.6.15-кесте. «Talap» ҚЕАҚ өткізген колледждер рейтингісінің қорытындылары 

№ Ұйым атауы Профиль Қорытынды балл 

1 
«Политехникалық колледж» МКҚК 
Нұр-Сұлтан қ. 

политехникалық 96,8 

2 Ақтөбе Жоғарғы политехникалық колледжі МКҚК техникалық 94,75 

3 Текей батыр Қарпықұлы атындағы колледж мекемесі  көпбағдарлы 94,25 

4 
«Қостанай политехникалық жоғарғы колледжі» 
МКҚК  

политехникалық 93,3 

5 
«Туризм өнеркәсібі және мемлприимств колледжі» 
МКҚК 

қызмет көрсету 92,8 

6 
«Ақтөбе облыстық білім басқармасы» ММ «Хромтау 
таукентехникалық жоғарғы колледжі» МКҚК 

техникалық 91,8 

7 
«Қазақмыс корпорациясы политехникалық 

колледжі» ЖМ 

политехникалық 
89,3 

8 
«Алматы облысы білім басқармасы» ММ 
Талдықорған жоғарғы политехникалық колледжі 
МКҚК  

политехникалық 
87,8 

9 
Қостанай облысы әкімдігінің білім Басқармасы 
«Қостанай құрылыс колледжі» МКҚК 

техникалық 86,55 

10  «Bolashaq» Қарағанды жоғарғы колледжі ЖМ көпбағдарлы 83,3 

Дереккөз: «Talap» КЕАҚ 

2019 ж. PIAAC зерттеу нәтижелері жарияланды, оған Қазақстан алғаш рет қатысты. 

Бұл зерттеулер 16-дан 65 жастағы ересек халықтың базалық дағдысына баға беруге мүмкіндік 

туғызады (мәнерлеп оқу және математикалық сауаттылық). Зерттеу нәтижелері көрсеткендей, 

Қазақстан халқының жартысы мәнерлер оқу дағдысы және (49%), математикалық сауаттылығы 

(52%) тек қана екінші деңгейге жетіп отыр. Бұл дегеніміз, халықтың көпшілігі күрделі емес 

мәтінмен және математикалық ақпаратпен жұмыс істейді, синтез, анализ немесе ақпаратты 

 
195 НКАОКО (2018), https://iqaa-ranking.kz/metodologiya-rejtinga-iqaa/dlya-kolledzhej# 
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интерпретациялауды талап етпейтін тапсырмаларды орындай алады деген сөз. Халықтың 

төрттен бірі ғана (25%) дағдының жоғарғы деңгейіне ие екендігін көрсетеді.196 PIAAC 

нәтижелеріне сәйкес ілгерішіл жастағы азаматтар (25-34 жас) ересек жастағы азаматтар сияқты 

(55-65 жас) дағдының тура сондай деңгейіне ие болып отыр. Сонымен қатар PIAAC мәліметтері 

және халықаралық зерттеулер көрсеткендей, дағдыны жетілдірудің шарықтау шегі 25-34 

жастағы азаматтарға тиесілі. Оған себептердің бірі 90-шы жылдар туған және тәрбиеленген 

жастардың төменгі әлеуеті, ұсынылатын білім беру қызметтері сапасының төмендігі және жалпы 

еліміздегі әлеуметтік-экономикалық дағдарыс болып табылады. Қазақстандағы жас 

ерекшеліктеріне қарамастан мәнерлеп оқу мен математикалық сауаттылық деңгейінің төмендігі 

қынжылтатын көрсеткіш болып табылады, алдағы уақытта жастартар білімінің төмен деңгейі 

еліміздегі адами капиталды дамытуға тежегіш болуы мүмкін.197 

PIAAC зерттеулерінің нәтижелеріне сәйкес Қазақстанда ЭЫДҰ елдерімен 

салыстырғанда ТжКБ жүйесі біліктілікті тиісті артыруға мүмкіндік бермейді. Зерттеу 

нәтижелері көрсеткендей Қазақстанда ТжКБ жүйесі мәнерлеп оқу және математикалық 

сауаттылық дағдыларын одан әрі дамытуға мүмкіндік туғызбайды198 (2.6.20-сурет). ТжКБ білім 

беру бағдарламалары негізінен оқушылардың функционалдық сауаттылығын дамытуға 

қарағанда кәсіби дағдыны дамытуға көп бағытталған. Осыған орай ТжКБ деңгейінде тек қана 

кәсіби дағдыны ғана дамытпай, базалық білімді, дағдыны дамыту қажет. Мығым базалық білім, 

дағды алдағы уақытта күнде өзгеріп тұратын әлем мен экономиканың соңына тез ілесуге 

кепілдік береді.199 

2.6.20-сурет. Қазақстан мен ЭЫДҰ білім беру деңгейі бойынша біліктілікті арттыру 

 

Дереккөз: АТО (2019), Ұлттық есеп: Қазақстандағы ересектердің дағдылары: PIAAC зерттеуінің алғашқы 
нәтижелері 

ДЭФ Жаһандық бәсекеге қабілеттігінің индексіне сәйкес (2019), Қазақстанның 

жұмыс берушілері ТжКБ жүйесінің сапасын мүмкін болатын 7 баллдың 

3,8 баллымен бағалап отыр. 2018 ж. ДЭФ әлемдік экономикадағы жаңа технологиялар мен 

инновацияның дамуына байланысты ЖБИ-дің әдіснамасын жаңартты. Осы әдіснамаға сәйкес 

жаңа көрсеткіштердің бірі сауалнама әдісімен бағаланатын «Кәсіби дайындық сапасы» болып 

табылады. 2019 ж. Қазақстан осы көрсеткіш бойынша 141 елдің ішінде 90-шы орынды иеленді. 

Үздік нәтижеге Швейцария қол жеткізді.200 ТжКБ саласын жұмыс берушілермен бағалаудың 

төменгі деңгейін ТжКБ жүйесі еңбек нарығындағы сұранысты қанағаттандырмау және сапаны 

арттыруды қажет ету фактісі растайды. 

ТжКБ түлектерінің білім сапасымен қанағаттанбаушылық еңбек нарығында 

сұранысты болжау жүйесінің жоқтығы бірден бір себеп болуы мүмкін. ҚР «Атамекен» 

 
196 АТО (2019), Ұлттық есеп: Қазақстандағы ересектердің дағдылары: PIAAC зерттеуінің алғашқы нәтижелері 
197 Сол жерде 
198 Сол жерде 
199 Сол жерде 
200 The Global Competitiveness Report 2019 
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ҰКП зерттеулеріне сәйкес, еңбек нарығында жұмыс күшіне сұраныс пен ұсыныстың сәйкес 

келмейтіндігі байқалады. Экономика саласына байланысты білікті кадрлардың бір бөлігінің 

жетіспеушілігі және басқаларының көптігі орын алған. Кәсіпорындарда маусымдық жұмысшылар 

мен орта буындағы мамандардың жетіспеушілігі байқалады. Аса сұранысқа ие мамандардың 

тізіміне келесі мамандықтар кіреді: трактористтер/механизаторлар, көлік жүргізушілер, 

даяшылар, сауда өкілдері, дәнекерлеушілер, әр сала жұмысшылары/жүк тиеушілер, 

аспазшылар, тәрбиешілер, тас қалаушылар және кеңсе-менеджерлері. Шамамен 48 мыңдай 

адам сатушы, дүкендердегі супервайзер, күзетшілер, call-орталықтардағы операторлар, 

атшабарлар, автожуушылар, қонақ үй қызметкері, дөңгелек жөндеушілер мен бақташылар 

мамандықтарына қажет етіледі.201 Сонымен қатар кадрларды қолданыстағы болжау сапаны 

есепке алмай тек қана сандық мәліметтерге негізделген. Жұмыс берушілерге қажетті 

дағдыларды, білімді және құзыреттікті айқындау жүйесі жоқ. 

БҒДМБ-ны іске асыру аясында WorldSkills ұлттық қозғалысы кеңінен дами бастады. 

2015-2019 жж. аралығында құзыреттікпен қамту біршама ұлғайып, WorldSkills қатысушылары 

мен сарапшыларының саны артып отыр (2.6.21-сурет). Қозғалыстың институттық дамуы 

жақсарды. 3 комитеттен тұратын WorldSkills Kazakhstan Бас Ассамблеясы жұмыс істейді: 

стратегиялық, техникалық және өнеркәсіптік. Қозғалыстың институттық негізін кәсіби 

шеберліктің өңірлік конкурстары құрайды. Республиканың барлық өңірлері осы қозғалысқа 

белсенді түрде қосылды.202 

2.6.21-сурет. WorldSkills Ұлттық чемпионатының дамуы 

 
Дереккөз: «Talap» КЕАҚ 

Екінші жыл қатарынан WorldSkills Ұлттық чемпионатында Шығыс Қазақстан облысы 

көш бастап келеді. WorldSkills Kazakhstan 2019 республикалық чемпионатында жүлделер 

тізіміне Шығыс Қазақстан облысынан басқа алғашқы үштікке Шымкент қаласы мен Ақмола 

облысы кірді. Шымкент қаласы өз деңгейін біршама жақсартты: 14 қатысушымен 12-ші орынға, 

22 қатысушымен 2-ші орынға дейін көтерілді. Ақмола облысы да бірқалыпты нәтиже көрсете 

алды: 2017 жылы 25 қатысушымен 2-ші орын, 2018 жылы 28 қатысушымен 3-ші орын және 2019 

жылы 32 қатысушымен 3-ші орынды иеленді (2.6.16-кесте). 

2.6.16-кесте. Өңірлер бөлінісіндегі WorldSkills Kazakhstan-2019 сайысының нәтижесі 

№ Өңір 
Медаль 

бойынша 
ортақ балл 

Құзыреттер 
саны 

Алтын Күміс Қола 
Айрықша 
медальон 

1 ШҚО 64 38 9 4 2 12 

2 Шымкент қ.  40 22 5 3 3 5 

3 Ақмола 37 32 4 4 1 7 

4 Нұр-Сұлтан қ. 36 26 4 2 3 8 

5 Түркістан 35 31 4 2 2 9 

6 Маңғыстау  34 29 4 1 4 7 

7 Алматы қ. 32 31 4 2 1 8 

8 Павлодар 29 22 2 3 4 4 

9 Қарағанды 26 27 0 5 1 9 

10 Ақтөбе 24 27 1 3 3 5 

11 Қостанай 22 17 1 3 1 7 

 
201 https://atameken.kz/ru/news/34999--tysyach--stol-ko-kadrov-ne-hvataet-na-rynke 
202 «Talap» КЕАҚ 

2015

•құзыреттер 
саны: 7

•қатысушылар 
саны: 100

•сарапшылар 
саны: 100

2016

•құзыреттер 
саны: 15

•қатысушылар 
саны: 136

•сарапшылар 
саны: 100

2017

•құзыреттер 
саны: 30

•қатысушылар 
саны: 221

•сарапшылар 
саны: 200

2018

•құзыреттер 
саны: 30

•қатысушылар 
саны:400

•сарапшылар 
саны: 400

2019

•құзыреттер 
саны: 38

•қатысушылар 
саны: 412

•сарапшылар 
саны400
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12 Алматы 14 14 1 2 1 2 

13 БҚО 13 19 1 1 1 4 

14 СҚО 12 14 2 0 1 2 

15 Қызылорда 7 14 0 1 0 4 

16 Атырау 6 20 0 0 0 6 

17 Жамбыл 5 14 0 0 1 3 

Дереккөз: «Talap» КЕАҚ 

WorldSkills халықаралық чемпионатында қатысқан 5 жыл ішінде Қазақстанның 

деңгейі 36 орынға жақсарды. 2015 жылдан бастап Қазақстан 5 халықаралық чемпионатқа 

қатысып, өзінің орнын едәуір жақсартты: 2015 жылы 50-ші орыннан 2019 жылы 14-ші орынға 

дейін (2.6.22-сурет).  

2.6.22-сурет. Қазақстанның WorldSkills және EuroSkills халықаралық 
чемпионаттарына қатысуы 

 
 

 

 

2.6.23-сурет. Қазақстанның WorldSkills Kazan халықаралық чемпионатына 
қатысуы, 2019 ж. 

 
Дереккөз: Sputnik 

2019 ж. WorldSkills халықаралық чемпионаты Ресейде өтті (Қазан қ.). Қазақстанның 

құрамасы чемпионатқа қатысқан кезеңдегі өзінің ең үздік нәтижесін көрсетіп, 14-ші орын алды. 

Ұлттық құраманың екі сайыскері Александр Бетцольд және Исажан Раисов еліміздің ең үздік 

өкілі ретінде «Medallion for Excellence» және «Вest of national» медальдарымен марапатталды. 

Осы чемпионат аясында жасөспірім ойыншылар арасында (WorldSkills Juniors) жарыс өтті. Онда 

қазақстандық Турар Ердаулетов («Мұнай-сәндік жұмыстар») и Али Аскерханов («Ұшқышсыз ұшу 

жүйелерін пайдалану») күміс және қола медальдармен марапатталды. 

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру 

Экономика саласын бәсекеге қабілетті кадрлармен қамтамасыз ету негізінде жоғары 

және жоғары оқу орнынан кейінгі білім жатыр. Жоғары білімі бар, жұмыспен қамтылған  

22-28 жастағы азаматтардың үлесін арттыру 2016-2019 жж ҚР БҒДМБ мақсатты 

индикаторларының бірі болып табылады. Жоғары білімге қол жетімділігін жаппай кеңейту, 

әрқашан жастардың дағдыларын жақсарта алмайды. Мұндай тұжырымға PIAAC бағдарламасының 

ересектер халықаралық бағалау нәтижелері келтіреді. 

50-
орын

2015
28-

орын
2016

24-
орын

2017
10-

орын
2018

14-
орын

2019

Швеция EuroSkills 
чемпионаты 

28 қатысушы ел 
 

БАЭ WorldSkills 
чемпионаты 

77 қатысушы ел 
 

Венгрия WorldSkills 
чемпионаты 

29 қатысушы ел 

 

Ресей WorldSkills 
чемпионаты 

63 қатысушы ел 
 

Бразилия WorldSkills 
чемпионаты 

74 қатысушы ел 
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Жастарды жоғары біліммен қамту оның сапасын жоғарылатумен теңдес болуы тиіс 

PIAAC зерттеуі ҚР жастарының арасында жоғары білімді екі есе көп болса да 24-29 жастағы 

азаматтардың дағдыларын 55-56 жастағы ересектермен салыстыруға болатындығын көрсетті. 

Бұл Қазақстандағы Жоғары білімді жастардың жоғары дағдылар алуға еш әсер ете 

алмайтындығын білдіреді. Сонымен қатар, Қазақстан халық арасында орта білімділер мен 

жоғары білімділердің арасында айтарлықтай алшақтық байқалмайтын елдер қатарына жатады. 

Жоғары білім алған адамдар (257) мен тек орта білім алғандардың (239) арасында оқу 

сауаттылығы нәтижелерінің айырмашылығы төмен, 18 балл (2.6.24-сурет ). Математикалық 

сауаттылықтан да осыны көруге болады. Жоғары білім алған үлкендер орта есеппен орта білімі 

барлардан 17 балл артық алды. PIAAC-қа қатысқан ЭЫДҰ елдерінде жоғарыда айтылған топтар 

арасындағы айырмашылық оқу сауаттылығынан 61 баллды, математикалық сауаттылықтан – 70 

баллды құрайды.203 Бұл орайда еліміздегі Білім берудің ұлттық саясатында жоғары білім берудің 

сапасын арттыру жолдарын қарастыру керек. 

2.6.24-сурет. Білім деңгейіне байланысты оқу және математикалық  
сауаттылық нәтижелері, балл 

  

Дереккөз: «Қазақстандағы ересектердің дағдылары: PIAAC зерттеуінің алғашқы нәтижелері» Ұлттық есебі 

Бұл бөлімде жоғары білім алу жүйесінің сапасы мен тиімділігі 5 көрсеткіш бойынша 

бағаланады. Ол (1) сапаны қамтамасыз ету жүйесі (аккредитация), (2) студенттердің оқу 

жетістіктерін Сырттай бағалау нәтижелері, (3) қазақстандық ЖОО университеттердің әлемдік 

рейтингіне енуі, (4) ЖОО-ы оқу бағдарламаларының рейтинг нәтижелері, (5) ЖОО және жоғары 

оқу орнынан кейінгі жүйеде ашықтықты қамтамасыз ету. 

Сапаны қамтамасыз ету жүйесі (аккредиттеу) 

2017 жылы Министрлік ЖОО-ларды аттестациялаудан аккредиттеуге толықтай 

көшірді. Аккредиттеуді өз еркімен өтуге, мемлекеттік грант негізінде қаржыландыруға 

қарамастан жоғарғы және екінші жоғарғы білімі бар кадрларды дайындау тек қана халықаралық 

аккредиттеуден өткен жоғарғы оқу орындарында ғана іске асырылады. Бұл сапаны қаматасыз 

ету бойынша жоғарғы оқу орындарының шетелдік немесе ұлттық аккредиттелген органдарында 

– халықаралық еуропалық желілер мүшелерінде аккредиттеуден өту үшін қосымша 

ынталандыратын құрал болып табылады. ҚР аккредиттелген агенттігінің Ұлттық тізіліміне 

10 агенттік кіреді. Қазақстандағы аккредиттеуге жоғарғы оқу орындарын (институттық 

аккредиттеу) және білім беру бағдарламаларын (мамандандырылған аккредиттеу) бағалау 

 
203 АТО (2019), Ұлттық есеп: Қазақстандағы ересектердің дағдылары: PIAAC зерттеуінің алғашқы нәтижелері 

239

247

243

253

257

264

240

265

276

279

292

301

Негізгі орта білім 
және одан төмен

Жалпы орта білім

9 сынып негізіндегі 
кәсіби білім

11 сынып негізіндегі 
кәсіби білім

Бакалавр деңгейі

Магистр деңгейі

Оқу сауаттылығы

ЭЫДҰ Қазақстан

238

244

242

254

255

257

231

262

274

277

292

304

Математикалық сауаттылық

ОЭСР Казахстан
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жатады. 2019 жылдың қорытындысы бойынша институттық аккредиттеуден 115 жоғарғы оқу 

орны өтті. Бұл еліміздегі барлық азаматтық жоғарғы оқу орындарының 97,4%.  

Студенттердің оқу жетістіктерін сырттай бағалау нәтижелері 

Жоғарғы оқу орындарында ОЖСБ білім беру қызметтерінің сапасын бағалау және 

ОЖСБ-мен қарастырылған жалпы білім беру пәндерін студенттермен игеру деңгейін 

анықтау үшін айқындау жұмыстары жүргізіледі. 2019 жылы үшінші курстың 57 656 

студенті тестілеуге қатысты. Бұл тестілеуге қатысуға өтініш берген студенттердің жалпы 

санының 94,3%. 2019 жылы тестілеу 174 мамандық және 12 дайындау бағыты бойынша өткізілді 

(2.6.25-сурет). «Техникалық ғылым және технология» (15 298 адам), «Білім беру» (14 169 адам), 

«Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» (6 862 адам) дайындау бағыттары бойынша 

қатысушылардың саны көп болды.  

2.6.25-сурет. Дайындық бағыттарының бөлісінде ОЖСБ-ға қатысушылар  
саны, 2019 ж., адам 

 
Дереккөз: ҰТО 

Еліміз бойынша студенттердің ОЖСБ орташа нәтижесі 67,69 баллды құрады. Бұл 

2016-2019 жж. БҒДМБ жүзеге асырудың барлық төрт жылы ішіндегі өте төменгі балл. 2019 жылы 

тестілеу алғаш рет басқа жүйемен өткізілді. Кешендік тестілеу нысанында сыртқы бағалау тек 

қана төрт білім беру пәндері бойынша өткізілді: Қазақстанның қазіргі заманғы тарихы, 

философия, ақпараттық-коммуникациялық технология (ағылшын тілінде) және шетел тілі 

(ағылшын, неміс). Тестілеу барысын бақылауды іске асыру үшін Министрліктің өкілдері, оның 

ішінде жоғарғы оқу орындарының қызметкерлері, білім беру саласындағы сапаны қамтамасыз 

ету жөніндегі Департамент қызметкерлері, сондай-ақ арнайы мониторингтің топтары тартылды. 

Министрліктің барлығы 416 өкілі сыртқы бағалаудың ашықтығын қадағалауды іске асырды 

(2.6.26-сурет).  

2 499

15 042

3 769

1 667

7 385

16 262

2 930

2 965

846

192

5 264

2 317

2 408

14 169

3 487

1 609

6 862

15 298

2 789
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2.6.26-сурет. Жоғары білімдегі ОЖСБ орташа балының динамикасы, балл 

 
Дереккөз: ҰТО 

Дайындық бағыттары бойынша «Әскери іс және қауіпсіздік» (76,83) және «Білім 

беру» (71,97) бағытының студенттері ең жоғары нәтижеге ие болды. 2018 жылдың 

нәтижелерімен салыстыру бағалау әдіснамасының өзгеруіне байланысты қате болады.  

Ең төменгі орташа баллды «Өнер» (55,47 балл) және «Денсаулық сақтау және әлеуметтік 

қамтамасыз ету (медицина)» (60,39 балл) мамандықтарында оқитын студенттер көрсетті. 

Сондай-ақ республика бойынша «Ветеринарлық медицина» (61,97), «Гуманитарлық ғылымдар» 

(67,13), «Құқықтану» (66,36), «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» (61,75), «Әлеуметтік 

ғылымдар, экономика және бизнес» (66,03), «Қызметтер» (62,15) бағыттарында оқитын үшінші 

курс студенттері орташа деңгейден төмен нәтижелерді көрсетті (2.6.27-сурет).  

2.6.27-сурет. Дайындық бағыттары бойынша жоғары білімдегі ОЖСБ-ның  
орташа балы, 2019 ж., балл 

 
Дереккөз: ҰТО 

Басқа университеттермен салыстырғанда өңірлік университеттер жоғары 

нәтижелер көрсетті. Ең жоғары нәтижені жекеменшік университет «Болашақ» Қызылорда 

университетінің студенттері көрсетті (106,47). ЖБ ОЖСБ орташа балы бойынша көшбасшы 

үштігін Қостанай облысының университеттері: Рудный индустриалдық институты (101,65), 

Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты (101,09) жауып отыр. 

Жалпы алғанда, көшбасшылардың алғашқы ондығына 7 мемлекеттік және 3 жекеменшік ЖОО 

ұсынылған (2.6.19-кесте). ЖБ ОЖСБ орташа балының көрсеткіштері бойынша алғашқы 40 ЖОО 

тізімінде ұлттық жоғары оқу орындары жоқ (2.6.17-кесте).  
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2.6.17-кесте. ОЖСБ орташа баллдары жоғары үздік 10 ЖОО, 2019 ж., балл 

№ ЖОО атауы Орташа балы 

1 «Болашақ» Қызылорда университеті 106,47 

2 Рудный индустриалдық институты  101,65 

3 Ы. Алтынсарин атындағы Арқалық мемлекеттік педагогикалық институты  101,09 

4 Қазақ инновациялық гуманитарлық-заң университеті 100,33 

5 Қазақстан-Американдық еркін университет 96,18 

6 Е. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 95,67 

7 Шәкәрім атындағы Семей мемлекеттік университеті 94,68 

8 Қорқыт ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 94,15 

9 С. Аманжолов атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік университеті 93,43 

10 Қарағанды мемлекеттік техникалық университет  92,39 

Дереккөз: ҰТО 

Ең төменгі нәтижені акционерлік және жеке меншік жоғары оқу орындарының 

студенттері көрсетті (2.6.18-кесте). Жалпы білім пәндері бойынша ең нашар дайындалған, 

студенттер Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті – 41,96 балл. Нәтижелері ең 

жоғары және ең төмен ЖОО көрсеткіштері арасындағы алшақтық 64,51 баллды құрады. Үш 

акционерленген және бес жекеменшік жоғары оқу орындарынан басқа ең нашар ондықтың ішінде 

екі ұлттық ЖОО бар: Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы (45,38) және Қазақ 

ұлттық аграрлық университеті (45,70). Елдегі басқа ұлттық жоғары оқу орындары да орташа балы 

орташадан төмен нәтижені көрсетті: С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық медицина 

университеті (48,39), Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық университеті (51,76), 

Т. Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясы (51,85), Қазақ ұлттық қыздар 

педагогикалық университеті (52,20), Қазақ ұлттық өнер университеті (52,50).  

2.6.18-кесте. ОЖСБ орташа баллдары төмен 10 ЖОО, 2019 ж. 

№ ЖОО атауы Орташа балы 

1 Қазақ медициналық үздіксіз білім беру университеті  41,96 

2 Алматы университеті 42,88 

3 Қазақстан теңіз университеті  43,85 

4 М. Тынышпаев атындағы Қазақ көлік және коммуникация академиясы  44,96 

5 Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясы  45,38 

6 Қазақ экономика, қаржы және халықаралық сауда университеті  45,70 

7 Қазақ ұлттық аграрлық университет 45,79 

8 Алматы экономика және статистика академиясы  45,86 

9 Еуразиялық технология университеті 47,27 

10 Қазақ спорт және туризм академиясы 47,37 

Дереккөз: ҰТО 

ОЖСБ аясында жалпы білім беретін пәндер бойынша бағалау дайындалатын 

мамандардың сапасы туралы толыққанды сын айтуға мүмкіндік бермейді. Сыртқы 

тестілеу жоғары оқу орындарының мамандарды дайындау негіздері шоғырланған бейіндік 

пәндер бойынша бағалауды қамтымайды. Осыған байланысты сыртқы бағалау жоғары оқу 

орындарының жалпы білім беретін пәндер циклінің типтік оқу бағдарламаларының меңгеру 

дәрежесі бойынша тиімділігіне мониторинг жүргізуге мүмкіндік береді.  

Қазақстан ЖОО-ларының әлемдік университеттер рейтингінде ұсынылуы 

Рейтингтер жаһандық және ұлттық деңгейдегі жоғары білім беру секторының 

ықпалды буыны болды. Рейтингтер бүгінде студенттер мен талапкерлер, ата-аналар, жұмыс 

берушілер және орталық органдардың жоғары оқу орындарының сапасы туралы пікірлерін 

қалыптастыруда үлкен рөл атқарады.204 Ұлыбритания мен Австралиядағы 14 мыңнан астам 

халықаралық студенттердің сауалнамасына сәйкес, респонденттердің 77% университеттердің 

 
204 Marmolejo F. (2015), Why Are University Rankings So Important  
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халықаралық рейтингтерін және пәндік рейтингтерді оқу орнын таңдауда өте маңызды фактор 

деп атап өтті.205 Халықаралық білім беру кеңістігінде ең танымал рейтингтік жүйелер QS World 

University Rankings (QS WUR), Times Higher Education World University Rankings (The WUR) және 

әлемдік университеттердің Шанхай академиялық рейтингі (Shanghai ARWU) болып табылады). 

Қазақстандық ЖОО-лар QS WUR университеттерінің әлемдік рейтингінде барынша 

ұсынылған. 2016 жылдан бастап QS WUR рейтингінде көрсетілген қазақстандық жоғары оқу 

орындарының саны 8-ден 10-ға дейін өсті. 2016-2019 жж. арналған БҒДМБ іске асыру 

жылдарында Қазақстаннан ЖОО тізімін Қазақ ұлттық аграрлық университеті мен Қарағанды 

мемлекеттік техникалық университеті толықтырды. Рейтингте ең табысты нәтижені жыл сайын 

әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті көрсетеді. Төрт жыл ішінде ЖОО 29 позицияға, 

рейтингтің 207 жолағына көтеріліп, 2019 жылы әлемнің үздік 200 ЖОО қатарына кіру алдында 

тұр. Соңғы жылы Қазақстанның қалған жоғары оқу орындарының нәтижелері төмендеуде. Тек 

Қазақ ұлттық аграрлық университеті ғана «651-700» тобында өз позициясын сақтап қалды 

(2.6.19-кесте). 

2.6.19-кесте. QS WUR-да қазақстандық ЖОО-ның алып отырған орындары 

ЖОО атауы 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ =207 220 =236 236 

Л. Гумилев атындағы ЕҰУ   418 =394 336 =345 

Қ. Сатпаев атындағы Қаз ҰТУ 561-570 =464 411-420 411-420 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ =491 480 501-550 601-650 

Абай атындағы Қаз ҰПУ 561-570 =481 491-500 501-550 

Академик Е. Букетов атындағы ҚарМУ 801-1000 651-700 651-700 701+ 

КБТУ 751-800 651-700 651-700 651-700 

ҚазҰАУ 651-700 651-700 -/- -/- 

КарГТУ 801-1000 751-800 -/- -/- 

Абылай хан атындағы ҚазХҚжӘТУ 801-1000 801-1000 801-1000 701+ 

Ескерту: «-/-» сараланбаған дегенді білдіреді. 

Дереккөз: QS WUR 

QS рейтингтік агенттігі сондай-ақ Еуропа мен Орталық Азияның дамушы елдерінің 

жоғары оқу орындарын саралайды. QS Emerging Europe and Central Asia University Rankings 

(QS EECA) рейтингі 2019 жылы осы аймақ елдерінен 350 жоғары оқу орнын ұйымдастырды. 

Рейтинг Еуропа мен Орталық Азияның дамушы елдеріндегі жоғары оқу орындарының тиімділігін 

9 индикатор бойынша салыстырады. Индикаторлар білім беру бағдарламаларының тиімділігін, 

зерттеу әлеуетін, шетелдік студенттер мен ПОҚ қатысуын, интернетте орналасуын, жұмыс 

берушілер арасындағы беделін қамтиды.  

QS EECA рейтингінде Еуропа мен Орталық Азияның 28 дамушы елінің ЖОО-лары 

сараланды. Рейтингтегі университеттердің үштен бірі – Ресей. Үздік 3 рейтингті Ресейдің 

жоғары оқу орындары – М. Ломоносов атындағы Мәскеу мемлекеттік университеті, Санкт-

Петербург мемлекеттік университеті және Новосибирск мемлекеттік университеті құрайды. 

Ресейден кейін университеттер саны бойынша 51 жоғары оқу орны бар Түркия басым. Қазақстан 

24 жоғары оқу орнымен Польшадан озып келеді, оны 25 жоғары оқу орны ұсынады. Рейтингте 

Орталық Азия елдері арасында Қырғызстанның 2 жоғары оқу орны және Өзбекстанның 1 жоғары 

оқу орны сараланды (2.6.28-сурет).  

 
205 Grove J. (1990), University Rankings Most Important Factor for International Students  
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2.6.28-сурет. Елдер бөлінісінде QS EECA рейтингінде жоғары оқу орындарының 
ұсынылуы, 2019 ж., бірлік 

 
Дереккөз: QS EECA 

Өңірлік рейтингте Қазақстан 24 ЖОО-ды ұсынады. 2018 жылмен салыстырғанда төрт 

жоғары оқу орны алғаш рет дәрежеленген университеттер тізіміне қосылды – Қазақстан 

менеджмент, Экономика және болжау институты, С. Асфендияров атындағы Қазақ ұлттық 

медицина университеті, Қазақ ұлттық қыздар педагогикалық университеті және М. Дулати 

атындағы Тараз мемлекеттік университеті. Қазақстанның бұрын ұсынылған жоғары оқу 

орындарының ішінде QS WUR университеттерінің әлемдік рейтингіне ұқсас нәтижені тек Әл-

Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті ғана көтере алды (=18-орын). І. Жансүгіров Жетісу 

мемлекеттік университеті өз позициясын 251-300 орынға сақтап қалды, қалған ЖОО-лар теріс 

нәтиже көрсетті (2.6.20-кесте). 

2.6.20-кесте. QS EECA-дағы қазақстандық ЖОО-лар, орын 

ЖОО атауы 2019-2020 2018-2019 2017-2018 2016-2017 

Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ =18 19 10 11 

Л. Гумилев атындағы ЕҰУ  51 40 24 33 

Қ. Сатпаев атындағы Қаз ҰТУ 73 70 50 =49 

ҚБТУ 94 77 68 =70 

ҚазҰАУ 97 96 77 86 

М. Әуезов атындағы ОҚМУ 124 99 78 84 

Абай атындағы Қаз ҰПУ 105 =103 =86 91 

КИМЭП 149 -/- -/- -/- 

Академик Е. Букетов атындағы ҚарМУ 151 =127 112 101-110 

С. Асфендияров атындағы Қаз ҰМУ 152 -/- -/- -/- 

Д. Серікбаев атындағы ШҚМТУ =190 161-170 142 131-140 

КазУМОиМЯ 241-250 161-170 =147 111-120 

КарГТУ =197 171-180 114 111-120 

АТУ 221-300 191-200 =147 151-200 

Нархоз университеті 251-300 201-250 161-170 -/- 

С. Торайғыров атындағы ПМУ 251-300 201-250 161-170 151-200 

 Х. Яссауи атындағы МКТУ 211-220 201-250 171-180 151-200 

 И. Жансүгіров атындағы ЖМУ 251-300 251-300 201-250 -/- 

 М. Қозыбаев атындағы СҚМУ 301-350 201-250 201-250 151-200 

С. Сейфуллина атындағы АТУ 251-300 201-250 201-250 151-200 

Шәкәрім атындағы Семей МУ 301-350 251-300 201-250 151-200 

Қорқыт ата атындағы Қыздар МУ 301-350 251-300 251-300 -/- 

Қыздар ҰПУ 301-350 -/- -/- -/- 

М. Дулати атындағы Тараз МУ 301-350 -/- -/- -/- 

ИнЕУ -/- -/- 251-300 151-200 

Жангир хана атындағы ЗКАТУ -/- -/- 251-300 -/- 

Ескерту: «-/-» сараланбаған дегенді білдіреді. 
Дереккөз: QS EECA 
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Екінші жыл қатарынан еліміздің екі ұлттық университеті Times Higher Education 

рейтингтік басылымында танылып отыр. THE WUR университеттерінің жыл сайынғы 

рейтингіне әлемнің 80-нен астам елінен 1 397 жетекші ЖОО кірді (2018 ж. – 1 258, 2017 ж. – 

1 102). Рейтингтің көшбасшысы – Оксфорд университеті, екінші орында – Калифорния 

технологиялық институты, үшінші орында – Кембридж университеті. Қазақстанның жоғары оқу 

орындары арасында әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті 1 001+тобына түсті. 

Л. Гумилев атындағы Еуразия ұлттық университеті бір жыл бұрынғыдай осы топта тұрақтап отыр 

(2.6.21-кесте). 

2.6.21-кесте. THE нұсқасы бойынша әлемнің үздік ЖОО рейтингісінің нәтижелері,  
2019-2020 жж., орын 

Орны ЖОО Ел 

1 Оксфорд университеті Ұлыбритания 

2 Калифорния технология институты АҚШ 

3 Кембридж университеті Ұлыбритания 

4 Стэнфорд университеті АҚШ 

5 Массачусетс технология институты АҚШ 

6 Принстон университеті АҚШ 

7 Гарвард университеті АҚШ 

8 Йель университеті АҚШ 

9 Чикаго университеті  АҚШ 

10 Импер колледж Лондон Ұлыбритания 

11 Пенсильван университеті АҚШ 

23 Университет Цинхуа Қытай 

25 Сингапур Ұлттық университет Сингапур 

=189 М.В. Ломоносов атындағы  Ресей 

201-250 Мәскеу физика-техникалық институт Ресей 

251-300 Жоғары экономика мектебі  Ресей 

401-500 Университет ИТМО Ресей 

1 001+ Әл-Фараби атындағы Қаз ҰУ Қазақстан 

1 001+ Л. Гумилев атындағы ЕҰУ Қазақстан 

Дереккөз: THE WUR 

Жоғары оқу орындарының әлемдік рейтингтерге кіруі тиісті қаржыландыруды бөле 

отырып, олардың бәсекеге қабілеттілігін арттырудың кешенді стратегиясын іске 

асыруды талап етеді. Бұл ретте жоғары оқу орындары үшін университеттердің жаһандық 

рейтингіне кіру өз мақсатына айналмауы тиіс. Рейтингтер-бұл институционалдық жоғары білім 

беру жүйесінің тиімділігінің көрсеткіші. Қазақстандық жоғары оқу орындарының жаһандық 

жоғары оқу орындар рейтингтеріне қатысу мүмкіндіктерін арттыру үшін ПОҚ-ның 

жарияланымдық белсенділігін ынталандыру, жоғары оқу орындарының зерттеу қызметінің 

сапасын арттыру талап етіледі. 

ЖОО-лардың білім беру бағдарламалары рейтингісінің нәтижелері 

2017 жылдан бастап Министрліктің жоғары оқу орындарының сапасын бағалаудың 

өзіндік құралы бар. «Атамекен» ҰКП-мен бірге жоғары оқу орындарының білім беру 

бағдарламаларының рейтингі әзірленді. Бүгінгі таңда рейтинг жоғары оқу орындарына жоғары 

білімі бар кадрларды даярлауға арналған мемлекеттік білім беру тапсырысын орналастыру 

өлшемдерінің бірі болып табылады. Сонымен қатар, бұл құрал талапкерлерге және олардың 

ата-аналарына білім беру бағдарламасы мен жоғары оқу орнын таңдауға көмектеседі. Жұмыс 

берушілер өздері үшін жоғары оқу орындарының сұранысқа ие мамандарды даярлаудағы 

қызметінің нақты нәтижелері туралы дәлелді база ала алады.  

Жоғары оқу орындарын бағалауда түлектердің мансаптық перспективалары 

маңызды үлес алады. Бұл критерийлердің салмағы 60% құрайды, оған жұмыстың 

тұрақтылығы (21%), жұмысқа орналасу деңгейі (12,6%), түлектер жалақысының тәжірибелі 

әріптестердің жалақысына қатынасы (12%), жұмыс іздеу ұзақтығы (9%), орташа жалақы (3%), 

оқу кезіндегі жұмыс (2,4%) кіреді. Рейтингтің екінші ірі критерийі білім беру бағдарламаларының 

сапасы болып табылады, оның үлесіне 38% келеді. Білім беру бағдарламаларының сапасын 
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сарапшылар оларды әзірлеу кезінде жұмыс берушілермен ынтымақтастық (2%), 

мамандандырылған аккредиттеудің болуы (2%), бағдарламаның еңбек нарығының талаптарына 

сәйкестігі (12%), пәннің практикаға бағдарлануы (5%), көздердің қазіргі заманғы базасының 

болуы (3%) және басқа да көрсеткіштер бойынша бағалайды. Студенттердің жетістіктері 2% 

салмағы бар рейтингтің үшінші критерийін анықтайды және студенттердің академиялық 

ұтқырлығы мен стартап-алаңдарының болуын қамтиды (2.6.29-сурет).  

2.6.29-сурет. ЖОО-лардың білім беру бағдарламалары рейтингісінің  
критерийлері, 2019 ж., % 

 

Дереккөз: «Атамекен» ҰКП 

Рейтинг барысында 90 мамандық пен 2 мың білім беру бағдарламасы қамтылған. 

Қамтылған мамандықтардың ең көп саны «Техникалық ғылымдар және технологиялар» – 29, 

«Білім» – 15, «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және бизнес» – 9 бағыттары бойынша байқалады. 

«Ветеринария» – 2, «Өнер» – 2 бағыттары бойынша мамандықтар аз. Жоғары оқу орындарын 

бағалауға Қазақстанның барлық өңірлерінен 700 сарапшы тартылды, олар 6 мың сараптамалық 

қорытынды берді.  

ЖОО түлектерін жұмысқа орналастыру үлесі 74%-ды құрады. Бұл дайындық бағыттары 

бойынша 2018 жылғы көрсеткіштен 4%-ға жоғары, ветеринариялық мамандықтар түлектерінің 

жұмысқа орналасуының ең жоғары деңгейі – 79% (2.6.30-сурет). Сондай-ақ, көрсеткіштер 

«Техникалық ғылымдар және технологиялар» (77,7%), «Әлеуметтік ғылымдар, экономика және 

бизнес» (76%) бағыттары бойынша мамандық түлектерінің жұмысқа орналасуының орташа 

деңгейінен жоғары. Жоғары оқу орындарын бітірушілердің ең аз үлесі «Өнер» (62%) және 

«Денсаулық сақтау» (66%) бағыттары бойынша тіркелген. Түлектердің жұмысқа орналасуының 

орташа деңгейінен төмен көрсеткіштер «Қызметтер» (73,4%), «Білім» (73%), «Жаратылыстану 

ғылымдары» (72%) бағыттары бойынша белгіленеді. Бұл ретте Қазақстанның жоғары оқу 

орындарының жартысынан астамын (61 ЖОО) жұмысқа орналастыру деңгейі 50%-дан төмен 

болды. Бұл жоғары оқу орындарының түлектері еңбек нарығында өздерін қолдана алмайды. Бұл 

жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларының еңбек нарығының қажеттіліктерінен 

алшақтығын көрсетеді.  
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2.6.30-сурет. Жоғары оқу орындарын бітірушілерді даярлау бағыттары 
бөлінісінде жұмысқа орналастыру деңгейі, 2019 ж., % 

 
Дереккөз: «Атамекен» ҰКП 

Жоғары оқу орындарын бітірген түлектер орта есеппен 101,2 мың теңге алады. Бұл 

Қазақстандағы орташа айлық жалақының жартысы (54%) 2019 жылы – 187,5 мың теңге. 

Даярлау бағыттары бойынша техникалық мамандықтар түлектері ең көп табыс табады – 114,6 

мың теңге, ел бойынша орташа айлық жалақының 61,1%. Әлеуметтік ғылымдар, экономика мен 

бизнесті оқыған түлектер 111,3 мыңнан астам теңге алады. Еңбекақы деңгейі бойынша үшінші 

бағыт гуманитарлық ғылымдар болып табылады – 107,3 мың теңге. Түлектердің ең төменгі 

жалақы деңгейі бар топ-3 бағытқа «Ветеринария» – 79,7 мың теңге, «Білім» – 88 мың теңге 

кірді. «Ауыл шаруашылығы ғылымдары» – 86,9 мың теңге (2.6.31-сурет). Осы бағыттар бойынша 

жалақының төмен деңгейі осы салалар бойынша елдегі халықтың төмен жалақысымен 

түсіндіріледі. Мәселен, 2019 жылы халықтың білім берудегі орташа айлық жалақысы 127,2 мың 

теңгені (ел бойынша орташа жалақының 67,8%-ы), ауыл, орман және балық шаруашылығында-

115,3 мың теңгені (ел бойынша орташа жалақының 61,5%-ы) құрады. 

2.6.31-сурет. Дайындық бағыттары бойынша ЖОО түлектерінің орташа  
жалақысы, 2019 ж., теңге 

 
Дереккөз: «Атамекен» ҰКП 

Рейтинг нәтижелері жұмыс берушілердің білім беру бағдарламаларының сапасына 

қанағаттанғандығын анықтады. Қазақстандық жоғары оқу орындарының білім беру 

бағдарламаларының 73%-ы жұмыс берушілердің үмітіне сәйкес келмейді. Академиялық 

автономия жағдайында, жоғары оқу орындарының білім беру бағдарламаларын әзірлеу кезінде 

еңбек нарығының қажеттіліктерін ескеруге барлық мүмкіндіктері болған кезде, бұған жол 

берілмейді. Жоғары оқу орындары деңгейінде әлеуметтік әріптестерге сапалы сауалнама жүргізу 
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арқылы жұмыс берушілерді білім беру бағдарламаларын әзірлеуге тарту осы мәселенің әлеуетті 

шешімі болады.  

Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесінде ашықтықты 
қамтамасыз ету 

Білім беру Қазақстанның ең жемқор 3 саласының қатарына кіреді. Бұл ҚР МҚІА ұлттық 

мониторингінің және Transparency International зерттеулерінің нәтижелері. Сыбайлас 

жемқорлық тәуекелдеріне негізінен жоғары білім беру жүйесі ұшырайды. Әрбір сегізінші студент 

жоғары оқу орындарында сыбайлас жемқорлықтың бар екенін растайды, әрбір 12-і пара берді.206 

Бұл фактілер жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім берудегі ашықтықты қамтамасыз 

ету жүйесінде түбегейлі өзгерістерді талап етті.  

Бұл мәселені шешу үшін 2019 жылы министрлік «ADAL BILIM» Сыбайлас 

жемқорлыққа қарсы іс-қимыл бойынша жобалық кеңсе құрды. Бұл бастама Елбасы 

Н.Ә. Назарбаевтың жоғары оқу орындарындағы сыбайлас жемқорлықты жою бойынша 

шараларды зерделеу және қабылдау жөніндегі тапсырмасына жауап болды. Жобалық кеңсе 

университеттерді басқару және қаржыландыру жүйесіндегі нақты мәселелерге жедел жауап 

берумен айналысады. Алғаш рет жоғары білім деңгейі бойынша тәуекелдер картасы 

дайындалып, таратылды, ол кез келген ЖОО-да сыбайлас жемқорлыққа қарсы егжей-тегжейлі 

аудит жүргізуге мүмкіндік береді.  

ЭЫДҰ сарапшылары жоғары білім берудегі парасаттылық пен сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдеріне тәуелсіз зерттеу жүргізуді ұсынды.207 2009 жылы Шығыс Еуропа мен 

Орталық Азия елдері үшін сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес жөніндегі ЭЫДҰ желісіне мүше 

25 ел Білім берудегі сыбайлас жемқорлықтың алдын алу жұмысының басымдығын анықтады. 

Нәтижесінде білім беру жүйесіндегі ашықтықты бағалау бойынша хаттама әзірленді 

(Interconnected Protocols for Assessing the Integrity of National Education Systems, INTES). Хаттама 

білім беру қызметінің бағыттарын одан әрі жетілдіру үшін олардың сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдеріне тұрақтылығы тұрғысынан бағалайды. Хаттама жұмысының ерекшелігі тәртіп 

бұзушыларды анықтау және жазалау емес, білім беру саласындағы стейкхолдерлердің қызметтік 

жағдайын одан әрі теріс пайдалануына жол бермеу үшін білім беру жүйесін жақсарту тәсілдерін 

түсіну болып табылады. Осыған байланысты, ашықтықты қамтамасыз етудің халықаралық 

тәжірибесін басшылыққа ала отырып, INTES хаттамасын ұлттық деңгейде сынақтан өткізу 

қажет. 

 
206 Jas Otan (2019), Опрос студентов на наличие коррупции в вузах 
207 OECD (2017), Anti-corruption reforms in Kazakhstan 
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• Мектепке дейінгі білім беру сапасын бағалау мақсатында мектеп жасына дейінгі 

балалардың біліктері мен дағдыларының даму деңгейін қадағалау бойынша 

индикаторлар жүйесі енгізілді. Мектеп жасына дейінгі білім беру мен оқытудың осы 

жалғыз сапалық көрсеткіші халықаралық стандарттарды ескере отырып пысықтауды 

талап етеді. Әр түрлі әлеуметтік-экономикалық мәртебесі бар мектеп жасына дейінгі 

балалардың танымдық, коммуникативті және эмоционалды дағдыларының бұзылуын, 

сондай-ақ басқа контекстік факторларды ескере отырып зерттеу қажет. 

• Желінің қарқынды өсуі, сондай-ақ мектеп жасына дейінгі ұйымдарының жұмыс істеуіне 

қойылатын талаптарды ырықтандыру олардың сапасына кешенді зерттеу жүргізуді, ата-

аналардың мектепке дейінгі ұйымдар ұсынатын қызметтердің сапасына қанағаттану 

деңгейін, сондай-ақ реттеушілік ықпал етудің қосымша құралдарын және МДҰ жүйесінде 

реттеуді қатаңдатуды, атап айтқанда лицензиялауды кезең-кезеңімен қайтаруды талап 

етеді. Бұл ретте МДҰ ашу мен ұйымдарына қойылатын талаптардың артуына байланысты 

желіні күрт қысқартудың немесе қамтудың алдын алу мақсатында мектепке дейінгі 

ұйымдар мен олардың контингентінің санына жылына бірнеше рет мониторинг жүргізу 

қажет.  

• 4 жыл бойы 9-сынып ОЖСБ қорытындысы бойынша орташа көрсеткіш 40 баллдан 

аспайды. Оң нәтижеге қол жеткізу үшін Ұлттық бағалау нәтижелерін пайдалану қажет. 

ОЖСБ тетігін жетілдіру, оның ұлттық бағалау жүйесі ретіндегі рөлін күшейту қажет. 

• 4-ші сынып оқушыларының ОЖСБ нәтижелері 3 баллға, 9-шы және 11-ші сыныптардың 

нәтижелері қала құрдастарының көрсеткіштерінен 7 баллға төмен. Білім беруде теңдікті 

қамтамасыз ету жөніндегі одан әрі саясатты әзірлеу үшін Ұлттық бағалау нәтижелерін 

тарату және қолдану қажет. 

• «НЗМ» АҚ, Алматы және Нұр-Сұлтан қалаларының мектептері республикалық ғылыми 

жобалар конкурсының қорытындылары бойынша білім беру ұйымдары рейтингінің 

жоғарғы орындарын жүйелі түрде иеленеді. 

• Халықаралық Олимпиадалық қозғалыстың жалпы рейтингінде Қазақстан құрамасы 

әлемдік пәндік олимпиадаларға қатысушы 125 елдің ішінде бейресми 34-ші орында.  

• PISA-2018 қорытындысы бойынша Қазақстанда білім беру ретінде жоғары өңіраралық 

саралау сақталуда. Өңірлердің максималды және минималды нәтижелері арасындағы 

баллдық айырмашылық оқу бойынша 84, математика бойынша 73 және жаратылыстану 

бойынша 70 баллды құрады. 

• Оқушылардың 54%-ы компьютерлік сауаттылықтың ең төменгі деңгейіне жеткен жоқ. 

Олардың орташа нәтижесі-395 балл, бұл ICILS орташа көрсеткішінен 101 баллға төмен. 

Білім алушылардың цифрлық сауаттылығын қамтамасыз ету міндеті ерекше назар 

аударуды талап ететін қазіргі заманғы білім беру сын-қатерлері болып қала береді. 

• Мектеп пен оқушылардың білім беру ресурстарына қолжетімділігін туғызатын тең 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету керек; студенттердің алуда артта жүйелік түрде білім 

қалуының алдын алу; түзету бағдарламаларын және ұйымдастырушылық шараларды 

енгізу; оқу, математикалық, жаратылыстану және компьютерлік сауаттылықты 

дамытудың тиімді әдістерін енгізу; сабақ барысында АКТ-ны қолдануда мұғалімдерге 

әдістемелік қолдау көрсету. 

• ТжКБ түлектерінің біліктілігін растауға арналған тәуелсіз сертификаттау 

орталықтарының желісі дамымаған күйінде қалып отыр. Бүгінгі күні 36 сертификаттау 

орталығы тіркелген, бұл ТжКБ саласының түлектерін жеткілікті қамтуды қамтамасыз 

етпейді. Сертификаттау орталықтарының желісін одан әрі дамыту, сондай-ақ тетіктерді 

әзірлеу, оның ішінде тәуелсіз сертификаттау рәсімін реттеу үшін нормативтік құқықтық 

базаны жетілдіру қажет. 
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• Қазақстанда ТжКБ түлектері мониторингінің икемді жүйесі жоқ. Түлектердің жұмысқа 

орналасуы туралы тек статистикалық деректерді жинау олардың әрі қарайғы 

траекториясы туралы сенімді және толық деректерді алуға мүмкіндік бермейді. Алынған 

білім мен дағдылардың еңбек нарығының сұраныстарына сәйкестігі мен өзектілігі, 

түлектердің жұмысқа орналасуы, олардың кәсіби қызметі, ТжКБ бағдарламаларына 

қанағаттануы, одан әрі оқыту/қайта оқыту қажеттілігі және т. б. туралы нақты деректер 

алу мақсатында ТжКБ бітірушілерінің мониторингі жүйесін құру қажет. 

• PIAAC мәліметтері бойынша, Қазақстан халқының жартысы оқырман (49%) және 

математикалық (52%) сауаттылық бойынша тек 2-ге жетеді. Зерттеуге дейін 12 ай бұрын 

халықтың тек 17%-ы бейресми оқуға қатысты. Мемлекеттік органдар мен басқа да 

мүдделі тараптардың қатысуымен ұлттық стратегияны әзірлеу талап етіледі. 

Дағдыларды болжау жүйесін нығайту қажет. Әдістерді жетілдіру (мысалы, сандық және 

сапалық ақпарат, қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді болжамдар, ұлттық және/немесе 

жергілікті деңгейлер) және мүдделі тараптарды тарту болжамды деректер туралы 

ақпараттың өзектілігін және пайдаланылуын арттыруы мүмкін. 

• QS WUR рейтингінде белгіленген қазақстандық жоғары оқу орындарының саны 

10 деңгейінде сақталуда, бұл ретте көптеген жоғары оқу орындарының позициялары 

төмендеуде. Жоғары оқу орындарының халықаралық рейтингтердегі жағдайын арттыру 

үшін оларға инновациялық шешімдерді ұсынатын басқару жүйесін дамыту, таланттардың 

(ПОҚ және студенттер, оның ішінде шетелдік) жоғары шоғырлануын, сондай-ақ оқыту 

мен озық зерттеулер жүргізуге арналған ресурстарды арттыру қажет. 

• «Атамекен» ҰКП білім беру бағдарламалары рейтингісінің нәтижелері бойынша 

Қазақстанның жоғары оқу орындарының жартысынан астамын (61 ЖОО) жұмысқа 

орналастыру деңгейі 50%-дан төмен болды. Бұл жоғары оқу орындарының түлектері 

жұмыс берушілер үшін сұранысқа ие емес, бұл еңбек нарығы мен жоғары білім сапасы 

арасындағы теңгерімсіздікті көрсетеді. Жоғары оқу орындары жұмыс берушілер мен 

түлектерге сауалнама жүргізу арқылы түлектердің талап етілмеу себептерін анықтап, 

одан әрі білім беру саясатын әзірлеу кезінде оның нәтижелерін ескеруі қажет.  

• Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру жүйесі сыбайлас жемқорлық 

тәуекелдеріне осал болып қала береді. Қажетті реформалар бойынша 

ақпараттандырылған шешімдер қабылдау және сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін 

төмендетуге бағытталған шараларды әзірлеу мақсатында жоғары білім беру 

саласындағы ашықтықты толық ауқымды зерттеу қажет.
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2019 жыл – бұл 2016-2019 жылдарға арналған БҒДМБ іске асырылуының аяқталған жылы. 

Осыған байланысты 2019 жылдың қорытындылары бойынша рейтинг Қазақстан өңірлерінің 

2016-2019 жылдарға арналған іс-шараларын іске асыру жөніндегі қызметінің нәтижелерін өзіндік 

бағалау және салыстыру болып табылады. Өңірлердің білім беру жүйелерінің рейтингі соңғы 3 

жылдың көрсеткіштері негізінде есептеледі.  

2020 жылдың қорытындысы бойынша білім беру жүйелерінің рейтингі Елбасының, Мемлекет 

басшысының жаңа тапсырмаларына және 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ міндеттеріне 

сәйкес жаңартылған әдістеме бойынша жасалатын болады. 

Бағалаудың мақсаты өңірлердегі білім беру жүйесінің ағымдағы жағдайын жүйелі негізде талдау, 

оларды саралау, сондай-ақ білім беру қызметін жақсарту бойынша ұсыныстар әзірлеу болып 

табылады. Салыстырмалы талдау өңірлік білім беру жүйелеріне басқа өңірлердің 

көрсеткіштерімен және жалпы республикалық орташа көрсеткішпен салыстырғанда өз 

қызметінің нәтижелерін динамикада көруге, оң және теріс жақтарын талдауға, білім беру 

қызметін жетілдіру бойынша тәжірибе алмасуға мүмкіндік береді, сондай-ақ бәсекелестікті 

дамытады. 

Рейтингтің негізгі міндеттері: (1) Қазақстан Республикасының өңірлерінде ұсынылатын білім 

беру қызметтерін бағалау; (2) өңірлік білім беруді басқаруды жетілдіру бағыттарын анықтау 

болып табылады. 

Бағалау объектісі болып Қазақстан Республикасы өңірлерінің білім беру жүйесінің келесідей үш 

деңгейі табылады: мектепке дейінгі, орта (бастауыш, негізгі, жалпы орта), техникалық және 

кәсіптік білім беру. 

Қазақстан өңірлерін саралау есепті кезеңде бағалау жүргізу тәртібін айқындайтын әдістемеге 

сәйкес жүргізілді. 

Өңірлік білім беру жүйелерінің қорытынды рейтингі төрт топқа топтастырылған көрсеткіштер 

негізінде шығарылады. А және B топтары көрсеткіштерінің (білім беру сапасы мен қолжетімділігі) 

қорытындылары бойынша нәтижелілік индексі есептеледі, C және D (қаржы ресурстары және 

материалдық-техникалық қамтамасыз ету) көрсеткіштері тобының негізінде өңірлердің 

ресурстармен қамтамасыз етілу индексі есептелді. Әрі қарай, әр білім деңгейі үшін тиімділік 

индексі, содан кейін жалпы қорытынды индексі көрсетіледі (3.1-сурет). Қорытынды интегралдық 

көрсеткіш 48 көрсеткіш бойынша есептелген. 

Деректерді математикалық өңдеу үшін барлық көрсеткіштер сандық жағынан өлшемді; 

алынатын деректерді салыстыруды қамтамасыз ету үшін жыл сайынғы негізде жиналады; 

дереккөздер мемлекеттік статистика, Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің 

және өзге де мемлекеттік органдардың ведомстволық есептілігі болып табылатын ресми, 

тексерілетін ақпарат болып табылады (мысалы, Қазақстан Республикасы Қаржы министрлігі). 

Жоғарыда айтылғандай, көрсеткіш индексі талданып отырған жылдағы өңірдің базалық 

көрсеткішінің мәнін Қазақстанның барлық өңірлерінің соңғы 3 жылдағы көрсеткіштерінің ең 

жоғарғы және ең төменгі мәндерімен салыстыру негізінде есептеледі. Қажетті статистикалық 

ақпарат болмаған жағдайда, есеп 1-2 жылғы қолда бар статистикалық деректер бойынша 

жүргізіледі. 

Әр көрсеткіштің өзіндік салмақ коэффициенті бар. Өңірлер рейтингін қалыптастыру тиімділіктің 

интегралдық индикаторының мәні бойынша жүзеге асырылады.  
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3.1-сурет. Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігін бағалаудың  
көпдеңгейлі жүйесі 
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3.1. Өңірлік білім беру жүйелерінің қорытынды индексі  

«Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі» қорытынды индексінде Павлодар облысы көш 
бастап тұр. Орта білім беру және ТжКБ көрсеткіштерін жақсарту арқылы Алматы қаласы мен 
Солтүстік Қазақстан облысы екінші және үшінші позициялардан көрінді. Соңғы үш жыл ішінде 
төмен көрсеткіштер Атырау мен Түркістан облыстарында байқалуда. Рейтингтің төменгі 
көрсеткіштер үштігіне Шымкент қаласы да кіреді (3.1.1-сурет). Бұл ретте, бұл өңірлер МДТО 
қамту, МДТО мен ТжКБ-ның қолжетімділік көрсеткіштері мен кадрлық әлеуеті, апатты және үш 
ауысымды мектептер санының азаюы, оқулықтар тапшылығын қысқару көрсеткіштері бойынша 
өсімді көрсетті. Түркістан облысы Солтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстарымен бірге 
интегралдық көрсеткіш индексінің өсуі бойынша көшбасшылар үштігіне енді.  

3.1.1-сурет. «Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі»  
интегралдық көрсеткішінің индексі 

 

Павлодар облысы тиімділік дәрежесі бойынша (өте жоғары, жоғары, орта және төмен) жоғары 

көрсеткіш деңгейін сақтап қалды және оны жақсартты. Сондай-ақ орташа тиімділігі бар өңірлер 

саны артты (11). Нұр-Сұлтан және Алматы қалалары, Шығыс Қазақстан, Солтүстік Қазақстан, 

Қостанай, Батыс Қазақстан, Ақтөбе, Қызылорда, Жамбыл, Қарағанды және Ақмола 

облыстарының білім беру жүйелерінің қызметі «орташа» деп бағаланады. Төрт өңірде білім беру 

жүйелері қызметінің тиімділігі «төмен» деңгейде болды (3.1.1-кесте). 

Тиімділігі «төмен» деп бағаланған өңірлер өз көрсеткіштерін жақсартып, «орташа» деңгейге қол 

жеткізу үшін орта білім және ТжКБ деңгейлерінің сапасына және ресурстармен қамтамасыз 

етілуіне ерекше назар аударуы қажет. Мысалы, Алматы облысында үйірмелер мен секциялар 

желісін кеңейтумен бірге, инклюзивті білім беру мәселесіне аса назар аудару қажет. Бұл 

көрсеткіштердің төмендеуі, сондай-ақ 4-сынып ОЖСБ-ның орташа балының төмен болуы, 

республика бойынша жұмысқа орналасқан жетім балалар түлектерінің төмен үлесі орта білім 

берудегі «нәтижелік» индексінде соңғы орынға түсуге себеп болды. Осыған байланысты, өңірге 

ТжКБ-ның қолжетімділігін арттыру бойынша тиісті жұмыс жүргізу қажет, өйткені 14-24 жас 

аралығындағы жастарды ТжКБ-мен қамту республика бойынша ең төменгі орында болып отыр. 

Шымкент қаласында 4-сыныптың ОЖСБ-ның орташа балы ҚР бойынша ең төмен, одан әрі оқуын 

жалғастырмаған 11-сынып оқушыларының үлесі бойынша өңір соңғы орында. Жұмыс берушілер 

ТжКБ мамандарын даярлауға мүдделі емес, мемлекеттік білім беру гранты есебінен 

колледждерде оқитындардың үлесі ел бойынша ең төмен болып отыр. Осыған байланысты, 

Шымкент қаласында ТжКБ ұйымдарында дуальды оқыту қағидаттарын енгізу бойынша тиісті 
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жұмыс жүргізу қажет. Өңірдегі экономика салаларына қажетті кадрлар даярлау бойынша 

кәсіпорындар мен колледждер арасындағы өзара іс-қимылды тиісті деңгейде жүргізу қажет. 

Білім алушыларды мектеп оқулықтарымен және тегін ыстық тамақпен қамтамасыз ету 

мәселелері де әрдайым күн тәртібінде болуы тиіс. 

Атырау облысы 9-сынып ОЖСБ орташа балының төмендеуі орын алған төрт өңірге кірді. Одан 

әрі оқуын жалғастырмаған 9-сынып оқушыларының ең үлкен үлесі де осы өңірге тиесілі. ТжКБ-

ның типтік жастағы жастарды қамту үлесі де төмендеді. Мұның бәрі Атырау облысының 

оқушылары 9-сыныпқа қарай оқуға деген ынтасын және одан әрі білім алуға деген 

қызығушылығын жоғалтатынын көрсетеді. ЖАО «Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасы 

шеңберінде жастарды алғашқы мамандықты тегін алу мүмкіндігі туралы хабардар ету бойынша 

жұмыс жүргізуі қажет. 

Түркістан облысының білім басқармасы білім беру жүйесінің тиімділік индексінің айтарлықтай 

өсуіне қарамастан, рейтингтегі позицияларды жақсарту мақсатында 11-сынып түлектерінің одан 

әрі оқуға деген қызығушылығының төмендеу себептеріне талдау жүргізіп, мамандық алу 

мүмкіндіктері туралы ақпарат беру бойынша іс-шараларды өткізуге колледждер мен жоғары оқу 

орындарын тартуы қажет. Өңірде жеке меншік ұйымдармен ынтымақтастық арқылы қосымша 

білім беру саласын дамытуға, инклюзивті білім беру үшін жағдай жасалуы қажет. Сондай-ақ 

оқушы орындарының тапшылығын одан әрі төмендету мақсатында, бала туу мен көші-қонды 

ескере отырып, бірінші кезекте мектептер құрылысын қажет ететін мәселелерге облыс бойынша 

талдау жүргізу қажет. Бұл мәселелер өңірдегі орта білімнің қол жетімділік индексі ҚР бойынша 

ең төмен болуына әкелді. 

3.1.1-кесте. 2019 жылғы «Өңірлік білім беру жүйелері қызметінің тиімділігі» 
интегралды көрсеткіші бойынша өңірлер бөлінісі 

Өңір 
Тиімділік 

Өте жоғары  Жоғары  Орташа  Төмен 

Павлодар  0,713   

Алматы қ.   0,650  

СҚО    0,629  

ШҚО   0,622  

Нұр-Сұлтан қ.   0,621  

Қызылорда   0,612  

Қостанай   0,600  

Ақтөбе   0,593  

Қарағанды   0,593  

Жамбыл   0,588  

Ақмола   0,580  

БҚО   0,574  

Маңғыстау    0,528 

Алматы    0,493 

Шымкент қ.    0,481 

Атырау     0,466 

Түркістан    0,465 

Ескерту: тиімділік шкаласы: 
жоғары – 0,7-ден артық немесе тең, бірақ 0,8-ден кем;  

орташа – 0,55-тен артық немесе тең, бірақ 0,7-ден кем;  

төмен – 0,55-тен кем.  

Бұл шкала БҰҰДБ-ның Адами даму жөніндегі есебінде қолданылған адами даму индексі көрсеткіштерінің 
деңгейлерін өлшеу негізінде құрылды. 

2019 жылы қарастырылып отырған өңірлердің ең жоғары және ең төменгі мәндері тиімділік 

индексіндегі білім берудің үш деңгейінің ішінде МДТО жүйесі жоғары мәнге ие. Мұндағы алғашқы 

үштікте Павлодар облысы, Нұр-сұлтан қаласы және Маңғыстау облысы көш бастап тұр. 

Рейтингті Шығыс Қазақстан, Қостанай және Батыс Қазақстан облыстары аяқтайды. Орта білім 

деңгейінде Павлодар, Шығыс Қазақстан облыстары және Алматы қаласы көш басында 

орналасты. Білім берудің осы деңгейінде неғұрлым артта қалған өңірлер қатарында Түркістан, 
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Атырау облыстары және Шымкент қаласы болды. ТжКБ жүйесінде өңірлердің тиімділік индексі 

басқа деңгейлермен салыстырғанда төмен. Рейтингтегі жоғары орындарды Павлодар, Ақмола 

облыстары және Алматы қаласы иеленді. Орта білім мен ТжКБ-де минималды нәтижелерді 

келесідей тиімділік деңгейі «төмен» өңірлер көрсетті: Шымкент қаласы, Алматы, Атырау және 

Түркістан облыстары 0,55 баллдан кем жинаған (3.1.2-кесте). 

3.1.2-кесте. 2019 жылғы білім деңгейлері бойынша өңірлердің тиімділік  
индексінің рейтингі 

Өңір 

Мектепке 

дейінгі тәрбие 

мен оқыту  

Өңір Орта білім Өңір ТжКБ 

Павлодар 0,776 Павлодар  0,714 Павлодар  0,606  

Нұр-Сұлтан қ. 0,734 ШҚО 0,663 Алматы қ. 0,594 

Маңғыстау 0,696 Алматы қ. 0,661 Ақмола 0,564 

СҚО 0,687 СҚО 0,644 Нұр-Сұлтан қ. 0,545 

Алматы қ. 0,659 Қызылорда 0,638 Маңғыстау 0,534 

Жамбыл 0,654 Қостанай 0,629 Қарағанды  0,529  

Ақтөбе  0,649 Ақтөбе 0,612 ШҚО 0,524 

Алматы 0,635 Жамбыл 0,606 Қостанай 0,511 

Шымкент қ.  0,635 Қарағанды  0,606  Қызылорда 0,474 

Қызылорда 0,634 БҚО 0,593 СҚО 0,472 

Ақмола 0,629 Нұр-Сұлтан қ. 0,593 БҚО 0,466 

Атырау 0,599 Ақмола 0,564 Ақтөбе  0,424 

Қарағанды 0,598 Алматы 0,459 Жамбыл 0,408 

Түркістан 0,596 Маңғыстау 0,457 Алматы 0,389 

БҚО 0,591 Шымкент қ. 0,452 Түркістан 0,367 

Қостанай 0,585 Атырау 0,446 Шымкент қ. 0,344 

ШҚО 0,582 Түркістан  0,434 Атырау 0,326 
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3.2. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 

А тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың сапасы 

Мектепке дейінгі ұйымдарда балалардың қабілеттері мен дағдыларын дамыту 

индикаторларының жүйесіне сәйкес МДТО сапасына бағалау жүргізілді (3.2.1-кесте). 

3.2.1-кесте. Мектепке дейінгі білім беру сапасының көрсеткіші 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

А1 

Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен 

дағдыларын дамыту индикаторларының жүйесіне сәйкес 

қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа деңгейлі  

5-6 жастағы балалардың үлесі 

% 

2019 ж. мониторинг нәтижелері бойынша 5-6 жастағы балалардың 82,1%-да қабілеттер мен 

дағдылар дамуының жоғары және орташа деңгейі анықталды, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 7,9 

пайыздық пунктіне (74,2%) артық. Нұр-сұлтан қаласы мен Павлодар облысы көшбасшылық 

позицияларын сақтап қалды. Солтүстік қазақстан облысы осы көрсеткіш бойынша 2018 жылғы 

рейтингтің соңғы орындарынан екінші позицияға көтерілді. Жалпы республикалық 

табалдырықты 10 өңір еңсере алды. Ең төменгі көрсеткіштер Маңғыстау, Қостанай және Атырау 

облыстарында тіркелді (3.2.2- кесте). 

3.2.2-кесте. Мектепке дейінгі жастағы балалардың қабілеттері мен дағдыларын 
дамыту индикаторларының жүйесіне сәйкес қабілеттері мен дағдылары жоғары 

және орташа деңгейлі 5-6 жастағы балалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 82,1 +7,9 – 74,2 

Нур-Султан қ. 1 97,5 +4,2 1 93,3 

СҚО 2 93,4 +45,5 16 47,9 

Павлодар 3 88 +5,6 3 82,4 

Қызылорда 4 87,6 +16,9 12 70,7 

Алматы қ. 5 86,4 +5,8 4 80,6 

Ақтөбе 6 85,1 +9,1 8 76 

Түркістан 7 83,5 +8,5 10 75 

Жамбыл 8 82,9 -8,3 2 91,2 

Алматы 9 82,3 +14 15 68,3 

Ақмола 10 82,1 +12,1 13 70 

БҚО 11 80 +0,4 5 79,6 

Қарағанды 12 78,8 +10,3 14 68,5 

Шымкент қ. 13 77,4 +2 9 75,4 

ШҚО 14 75,8 -0,3 7 76,1 

Атырау 15 74,8 +2,5 11 72,3 

Қостанай 16 73,9 -4,8 6 78,7 

Маңғыстау 17 71,7 +27,1 17 44,6 

Дереккөз: ҰБДҚ 

МДТО-ның сапа индексіндегі өңірлердің рейтингі мектепке дейінгі жастағы балалардың 

қабілеттері мен дағдылары жоғары және орташа деңгейлі 5-6 жастағы балалардың 

көрсеткіштеріне ұқсас болып келеді, өйткені бұл топта бағалау бір көрсеткіш бойынша 

жүргізіледі. Мәні 1-ге тең индекстің максималды нәтижесіне Нұр-Сұлтан қаласы қол жеткізді. 

Мектепке дейінгі білім сапасы индексінде айтарлықтай өсімді Солтүстік Қазақстан және 

Маңғыстау облыстары көрсетті (3.2.3-кесте).  
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3.2.3-кесте. А тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі  
білім сапасының индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Нұр-Сұлтан қ. 1 1,000 +0,000 1 1,000 

СҚО 2 0,922 +0,854 16 0,068 

Павлодар 3 0,820 +0,045 3 0,775 

Қызылорда 4 0,813 +0,277 12 0,536 

Алматы қ. 5 0,791 +0,052 4 0,739 

Ақтөбе 6 0,766 +0,121 8 0,645 

Түркістан 7 0,735 +0,111 10 0,624 

Жамбыл 8 0,723 -0,233 2 0,956 

Алматы 9 0,712 +0,226 14 0,486 

Ақмола 10 0,710 +0,189 13 0,521 

БҚО 11 0,669 -0,050 5 0,719 

Қарағанды 12 0,646 +0,156 15 0,490 

Шымкент қ. 13 0,621 -0,010 9 0,631 

ШҚО 14 0,590 -0,056 7 0,646 

Атырау 15 0,571 +0,003 11 0,568 

Қостанай 16 0,553 -0,147 6 0,700 

Маңғыстау 17 0,512 +0,512 17 0,000 

В тобы. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытудың қолжетімділігі 

Мектепке дейінгі білімге қолжетімділік әр баланың дамуында, оның әлеуметтенуіне және оқуын 

одан әрі сәтті жалғастырудағы маңызды компонент болып табылады. Осыған байланысты МДТО 

қолжетімділігін бағалау келесі үш көрсеткіштен тұрады (3.2.4-кесте). 

3.2.4-кесте. Мектепке дейінгі білім қолжетімділігінің көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

В1 
МДТО қамтылған 3-6 жастағы балалардың осы жастағы 

балалардың жалпы санынан үлесі 
% 

В2 
Жарты күндік шағын орталықтардың мектепке дейінгі 

ұйымдардың жалпы санынан үлесі 
% 

В3 

Ерекше білім беру қажеттіліктері бар балаларға тәрбиелеу 

және оқытуға жағдай жасаған балабақшалардың жалпы 

балабақшалардың санынан үлесі 

% 

2019 ж. 13 өңірде 3-6 жас аралығындағы балалар мектепке дейінгі біліммен толық қамтылған 

(2018 ж. – 5 өңір). Бұл көрсеткіш ҚР бойынша 98,5%-ды құрайды және жыл сайын өсуде (2018 ж. 

– 95,2%, 2017 ж.– 90,5%). Алматы, Нұр-сұлтан қ. және Алматы облысын қоспағанда, елдің барлық 

өңірлерінде республика бойынша орташа деңгейден артық және өсімді көрсетеді (3.2.5-кесте).  

3.2.5-кесте. МДТО-мен қамтылған 3-6 жастағы балалардың осы жастағы балалардың 

жалпы санынан үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 98,5 +3,3 – 95,2 

БҚО 

1-13 

100 – 

1-5 

100 

Қызылорда 100 – 100 

Павлодар 100 – 100 

СҚО 100 – 100 

ШҚО 100 – 100 

Қарағанды 100 +0,4 7 99,6 

Ақмола 100 +1,0 8 99 
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Ақтөбе 100 +1,6 9 98,4 

Жамбыл 100 +2,9 10 97,1 

Маңғыстау 100 +3,0 11-12 97 

Атырау 100 +4,8 13 95,2 

Түркістан 100 +5,3 14 94,7 

Шымкент қ. 100 +10,2 15 89,8 

Костанай 14 99,8 +0,1 6 99,7 

Алматы 15 98,4 +1,4 11-12 97 

Нұр-Сұлтан қ. 16 96,1 +12,4 16 83,7 

Алматы қ. 17 87 +4,3 17 82,7 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Қысқа уақыт болатын жарты күндік шағын орталықтардың үлесі 2018 ж. 16,6%-дан 2019 ж.,  

15,1%-ға дейін қысқаруда (кесте. 3.2.6). Бірде-бір өңірде шағын орталықтар толық жұмыс күніне 

көшкен жоқ. Алайда Шығыс Қазақстан облысынан басқа барлық өңірлер көрсеткіштің төмендегенін 

көрсетті. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан жарты күндік шағын орталықтардың ең көп 

үлесі Солтүстік Қазақстан, Батыс Қазақстан және Қостанай облыстарына тиесілі. 

3.2.6-кесте. Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарының жалпы санынан жарты күндік 

шағын-орталықтардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 15,1 -1,5 – 16,6 

Шымкент қ. 1 0,2 -0,2 1-2 0,4 

Маңғыстау 2 0,3 -0,1 1-2 0,4 

Қызылорда  3 0,4 -0,4 3 0,8 

Түркістан 4 4,5 -1,4 4 5,9 

Алматы 5 4,8 -1,5 5 6,3 

Жамбыл 6 5,5 -1,2 6 6,7 

Павлодар 7 6,8 -3,9 7 10,7 

Нұр-Сұлтан қ. 8 10,5 -0,9 8 11,4 

Алматы қ. 9 16 -0,1 9 16,1 

ШҚО 10 21,5 +3,3 10 18,2 

Қарағанды 11 21,8 -1,7 11 23,5 

Ақтөбе 12 27,6 -3,1 13 30,7 

Ақмола 13 27,9 -1 12 28,9 

Атырау 14 30,9 -0,5 14 31,4 

СҚО 15 31,6 -1,5 15 33,1 

Қостанай 16 32,2 -7,7 17 39,9 

БҚО 17 36,6 -2,3 16 38,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жыл сайын ел бойынша ЕБҚ-сы бар балаларға жағдай жасайтын балабақшалардың саны өсуде. 

Мәселен, 2019 ж. ел бойынша балабақшалардың 28,5%-ы осындай жағдай жасаса, 2018 ж. бұл 

көрсеткіш 20,1%-ды құрады (3.2.7-кесте). Павлодар облысы бірінші позицияны сақтап қалды. 

Одан әрі Нұр-Сұлтан қ. бірге Солтүстік Қазақстан және Ақмола облыстары да айтарлықтай өсім 

көрсеткен. Көрсеткіштер 10 өңірде және Алматы мен Нұр-Сұлтан қалаларында республикалық 

мәннен жоғары. Соңғы орындарда Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстары орналасты. 

3.2.7-кесте. Жалпы балабақшалар санынан ЕБҚ-сы бар балаларға тәрбие және 

оқытуға жағдай жасаған балабақшалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 30 +9,9 – 20,1 

Павлодар 1 85,2 +11,8 1 73,4 

СҚО 2 65,4 +49,4 13 16 
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Ақмола 3 51,6 +31,3 9 20,3 

Қостанай 4 47,6 +27,5 12 20,1 

БҚО 5 39,3 +17,2 5 22,1 

Қарағанды 
6-7 

37,3 +5,9 3 31,4 

Жамбыл 37,3 +7,4 4 29,9 

Ақтөбе 8 35 +14,5 
7-8 

20,5 

ШҚО 

9-11 

32,7 +12,2 20,5 

Маңғыстау 32,7 +12,5 10-11 20,2 

Нұр-Сұлтан қ. 32,7 +22,4 14 10,3 

Алматы қ. 12 30,1 -11,1 2 41,2 

Атырау 13 24,3 +4,1 10-11 20,2 

Шымкент қ. 14 23,6 +14,0 16 9,6 

Қызылорда 15 18,5 -2,5 6 21 

Алматы 16 16,7 +6,6 15 10,1 

Түркістан 17 12,7 +3,6 17 9,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділік индексі келесідей көрінеді (3.2.8-кесте). 2019 ж. 

Павлодар облысы көшбасшы болды, МДТО қолжетімділік рейтингінде Маңғыстау және Жамбыл 

облыстары үздіктер қатарында. В тобының көрсеткіштері бойынша нашар нәтижелерді 

Алматы қ., Атырау және Батыс Қазақстан облыстары көрсетті. 

3.2.8-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша мектепке дейінгі білім берудің 

қолжетімділік индексі  

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1 0,951 +0,026 1 0,925 

Маңғыстау 2 0,772 +0,055 3 0,717 

Жамбыл 3 0,753 +0,037 4 0,716 

Шымкент қ. 4 0,733 +0,157 9 0,576 

Қызылорда 5 0,709 -0,046 2 0,755 

СҚО 6 0,685 +0,179 13 0,506 

Түркістан 7 0,655 +0,057 8 0,598 

Ақмола 8 0,652 +0,109 10 0,543 

Алматы 9 0,647 +0,019 7 0,628 

Нұр-Сұлтан қ. 10 0,642 +0,217 17 0,425 

Қарағанды 11 0,635 -0,004 5 0,639 

ШҚО 12 0,617 -0,014 6 0,631 

Қостанай 13 0,600 +0,126 16 0,474 

Ақтөбе 14 0,583 +0,060 11 0,523 

БҚО 15 0,536 +0,042 14 0,494 

Атырау 16 0,512 +0,988 15 0,476 

Алматы қ. 17 0,463 -0,058 12 0,521 

Өңірлік білім беру жүйелерінің «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі А және В 

топтарының көрсеткіштерінен тұрады (мектепке дейінгі білім берудің сапасы мен қолжетімділігі). 

Жоғары көрсеткіштерге Павлодар облысы, Нұр-Сұлтан қаласы және Солтүстік Қазақстан облысы 

қол жеткізді. Нәтижелік бойынша 0,6-дан төмен мәнді келесідей екі өңір көрсетеді: Атырау және 

Қостанай облысы (3.2.9-кесте). 

3.2.9-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1 0,885 +0,035 1 0,850 

Нұр-Сұлтан қ. 2 0,821 +0,109 3 0,712 

СҚО 3 0,804 +0,517 17 0,287 

Қызылорда 4 0,761 +0,115 4 0,646 
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Жамбыл 5 0,738 -0,098 2 0,836 

Түркістан 6 0,695 +0,084 7 0,611 

Ақмола 7 0,681 +0,149 14 0,532 

Алматы 8 0,680 +0,123 13 0,557 

Шымкент қ. 9 0,677 +0,073 9 0,604 

Ақтөбе 10 0,674 +0,090 11 0,584 

Маңғыстау 11 0,642 +0,284 16 0,358 

Қарағанды 12 0,640 +0,076 12 0,564 

Алматы қ. 13 0,627 -0,003 6 0,630 

ШҚО 14 0,604 -0,034 5 0,638 

БҚО 15 0,603 -0,003 8 0,606 

Қостанай 16 0,577 -0,010 10 0,587 

Атырау 17 0,542 +0,020 15 0,522 

С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар  

Қаржылық және кадрлық ресурстарды тиімді басқару, педагогтердің адами капиталын арттыру 

мектепке дейінгі білім берудің сапасы мен қолжетімділігінің кепілі болып табылады. Олардың 

тиімділігін бағалау үшін 3.2.10-кестеде көрсетілген көрсеткіштер қолданылады. 

3.2.10-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

С1 
Жергілікті бюджеттің шығыстарында мектепке дейінгі білім 

беруге арналған шығыстардың үлесі  
% 

С2 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы 

санынан «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы 

бойынша жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар 

педагогтердің үлесі 

% 

С3 
Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы 

санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің үлесі 
% 

С4 

Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы 

санынан «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы 

бойынша жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар жас 

педагогтердің (жасы 30-ға дейін) үлесі 

% 

С5 
Жаңадан ашылған орындардың жалпы санынан жекеменшік 

мектепке дейінгі ұйымдардағы орындардың үлесі 
% 

Қазақстан Республикасын бойынша орташа есеппен жергілікті бюджеттің шығыстарындағы 

мектепке дейінгі білім беру шығындарының үлесі 4,3% құрады. Қызылорда облысы көш бастап 

тұр. Екінші және үшінші орындарды сәйкесінше Түркістан мен Жамбыл облыстары алады. 

Шымкент қаласы республикалық маңызы бар қалаға айналғанын ескерсе, 2018 жылдың  

2-жартыжылдығында МДТО қаржылық көрсеткіштері үлестік қатынаста жоғары болды. 

Шығыстардың ең аз үлесі Атырау, Солтүстік Қазақстан және Шығыс Қазақстан облыстарына 

келеді (3.2.11-кесте). 

3.2.11-кесте. Жергілікті бюджеттен мектепке дейін білім беру ұйымдарына 

жұмсалатын шығындардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 4,3  -0,5 – 4,8 

Қызылорда 1  7,5  +0,2 2  7,3  

Түркістан 2  7,1  +0,7 3-4  6,4  

Жамбыл 3  6,3  – 5  6,3  

Маңғыстау 4  5  -1,4 3-4  6,4  

Павлодар 5  4,9  +0,1 
7-8 

  4,8  

Алматы 6-7  4,8  –  4,8  
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Қарағанды  4,8  +0,7 10-11  4,1  

Ақтөбе 8  4,7  +0,5 9  4,2  

БҚО 9 4,1  – 10-11 4,1  

Алматы қ. 10 4  +0,2 12 3,8 

Ақмола 11 3,5  -1,9 6 5,4 

Қостанай 12 3,4 -0,1 13-14 3,5 

Шымкент қ. 13 3,2  -16,2 1 19,4 

Нұр-Сұлтан қ. 14 2,9 -0,5 15 3,4  

ШҚО 15 2,8 -0,7 13-14 3,5 

СҚО 16 2,6  – 
16-17 

2,6  

Атырау 17 2,4  -0,2 2,6 

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҰБДҚ 

«Мектепке дейінгі тәрбиелеу және оқыту» мамандығы бойынша жоғары және техникалық 

кәсіптік білімі бар мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің жалпы республикалық үлесінің өсуі 

екінші жыл қатарынан байқалды, 2019 ж. 53,3%-ға дейін. Бұл межені 7 өңір еңсерді. 

Көшбасшылықты Атырау, Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары сақтап қалды. Барлық 

өңірлер осы көрсеткіштің өсуін көрсетті. Соңғы орындарды Нұр-Сұлтан қаласы, Павлодар және 

Жамбыл облыстары иеленді (3.2.12-кесте). 

3.2.12-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы 

санынан «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және 

техникалық кәсіптік білімі бар педагогтердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 53,3 +17,8 – 35,5 

Атырау 1 71,2 +15,7 2 55,5 

Ақтөбе 2 64,3 +9,8 3 54,5 

БҚО 3 63,8 +2,5 1 61,3 

Қарағанды 4 62,1 +13 4 49,1 

Маңғыстау 5 59,9 +20,7 5 39,2 

Түркістан 6 59,6 +32,7 15 26,9 

Шымкент қ. 7 56,4 +38,1 17 18,3 

СҚО 8 51,4 +17,8 11 33,6 

Алматы 9 51,1 +14,1 7-8 37 

ШҚО 10 50,3 +11,9 6 38,4 

Қызылорда 11 50,2 +21,9 14 28,3 

Қостанай 12 46,6 +9,6 7-8 37 

Ақмола 13 46,5 +15,1 13 31,6 

Алматы қ. 14 46,3 +14,9 12 31,2 

Жамбыл 15 44,4 +8,3 9 36,1 

Нур-Султан қ. 16 43,2 +21,2 16 22 

Павлодар 17 37,7 +2,3 10 35,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жыл сайын жоғары және бірінші санаттағы МДТО жүйесінің педагогикалық кадрларының саны 

артып келеді. 2019 ж. олардың жалпы санынан республика бойынша үлесі 22,9%-ды құрады. Осы 

көрсеткіш бойынша рейтингте бұрынғысынша Павлодар, Қарағанды облыстары және Алматы 

қаласы көш бастап тұр. Жалпыреспубликалық көрсеткішті 11 өңір еңсере алды. Минималды 

көрсеткіштер-Түркістан, Алматы және Қызылорда облыстарында тіркелді (3.2.13- кесте). 

3.2.13-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагог қызметкерлерінің жалпы 
санынан жоғары және бірінші санаттағы педагогтердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 22,9 +1,8 – 21,1 

Павлодар 1 38,6 +6,1 1 32,5 
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Қарағанды 2 31,3 +1,9 3 29,4 

Алматы қ. 3 30 +0,3 2 29,7 

СҚО 4 29,2 +4 5 25,2 

Қостанай 5 27,7 +1,7 4 26 

Атырау 6 24,5 +0,4 6 24,1 

Шымкент қ. 7 24,4 +2,7 10 21,7 

БҚО 8 24,1 +3 12 21,1 

Жамбыл 9 23,8 +1,3 8 22,5 

Ақтөбе 10 23,5 +0,8 7 22,7 

Ақмола 11 23,2 +1,7 11 21,5 

Нұр-Сұлтан қ. 12 22,6 +2 13 20,6 

Маңғыстау 
13-14 

22,4 +0,6 9 21,8 

ШҚО 22,4 +2,1 14 20,3 

Қызылорда 15 20,7 +2,4 15 18,3 

Алматы 16 17,8 +0,7 16 17,1 

Түркістан 17 11,5 +1,6 17 9,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

30 жасқа дейінгі жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар жас педагог қызметкерлердің саны 

өсіп, олар 13 228 (+4 250) адамды құрады. Жас мамандардың басым бөлігі әлі де Ақтөбе, Батыс 

Қазақстан және Атырау облыстарында. Еліміздің 11 аймағы орташа республикалық өте деңгейді 

еңсере алды. Жас мамандардың санының аздығы Алматы қаласы, Жамбыл және Алматы 

облыстарында байқалды (3.2.14-кесте). 

3.2.14-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардағы педагогикалық қызметкерлердің жалпы 
санынан «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» мамандығы бойынша жоғары және 

техникалық кәсіптік білімі бар жас педагогтердің (30 жасқа дейінгі) үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 

2018 ж. 

айырмашылығы, 

% 

Орны Мәні, % 

ҚР – 13,6 +4,1 – 9,5 

Ақтөбе 1 20,8 +2,8 1 18 

БҚО 2 18 +0,6 2 17,4 

Атырау 3 17,2 +3,1 3 14,1 

Маңғыстау 4 17,1 +5,3 5 11,8 

Қостанай 5 16 +3 4 13 

Қызылорда 6 15,4 +6,1 9 9,3 

Түркістан 7 15,3 +8,4 15 6,9 

Нұр-Сұлтан қ. 8 14,2 +5,1 10 9,1 

Ақмола 9 14 +5,3 11 8,7 

СҚО 10 13,8 +3,9 8 9,9 

Қарағанды 11 13,7 +3 7 10,7 

Шымкент қ. 12 13 +7,2 17 5,8 

Павлодар 13 11 -0,5 6 11,5 

ШҚО 14 10,9 +2,3 12 8,6 

Алматы 15 10 +2,9 14 7,1 

Алматы қ. 16 9,3 +2,8 16 6,5 

Жамбыл 17 9,1 +1,5 13 7,6 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жаңадан ашылған орындардың жалпы санынан жеке мектепке дейінгі ұйымдардағы 

орындардың үлесі 72,7%-ды құрады. 2019 ж. Алматы, Түркістан және Маңғыстау облыстары көш 

бастап тұр, ал Алматы қ. максималды нәтижеге қол жеткізді. 2019 ж. Солтүстік Қазақстан 

облысында және Шымкент қ. жеке мектепке дейінгі ұйымдарда жаңадан ашылған орындардың 

болмауын айта кету керек (3.2.15-кесте). 
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3.2.15-кесте. Жаңадан ашылған орындардың жалпы санынан жекеменшік мектепке 
дейінгі ұйымдардағы орын үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 72,7 -9,9 – 82,6 

Алматы қ. 1 100 +4 4 96 

Түркістан 2 99,8 +1,3 2 98,5 

Маңғыстау 3 97,9 +97,9 15-17 0 

Ақтөбе 4 91,8 -5,3 3 97,1 

БҚО 5 80 +19,4 12 60,6 

Жамбыл 6 78,8 +20,3 13 58,5 

Алматы 7 74,8 -17,2 5-6 92 

ШҚО 8 70,1 -21,9 5-6 92 

Қостанай 9 62,5 -19,4 9 81,9 

Ақмола 10 58,4 -19,3 11 77,7 

Қарағанды 11 54,3 -27,5 10 81,8 

Қызылорда 12 54,2 -28,7 8 82,9 

Нұр-Сұлтан қ. 13 46,8 -36,5 7 83,3 

Атырау 14 35,7 -6,4 14 42,1 

Павлодар 15 7 +7 15-17 0 

Шымкент қ. 
16-17 

0 -100 1 100 

СҚО 0 – 15-17 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2018 ж. сияқты Ақтөбе және Батыс Қазақстан облыстары С тобының қаржылық және кадрлық 

ресурстары индексінің көрсеткіштері бойынша ең жақсы нәтижелерді көрсетті, екінші орында 

Маңғыстау облысы. 7 өңір 2017-2018 жж. индексте 0,5-тен жоғары мәнге жетті. Аталған 

индексте әлсіз нәтижелерді Нұр-сұлтан қаласы, Солтүстік Қазақстан және Алматы облыстары 

көрсетті (3.2.16-кесте). 

3.2.16-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық  
ресурстар индексі  

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Ақтөбе 1 0,681 -0,030 1 0,711 

Маңғыстау 2 0,624 +0,265 15 0,359 

БҚО 3 0,616 -0,027 2 0,643 

Түркістан 4 0,552 +0,236 16 0,316 

Атырау 5 0,527 -0,010 5 0,537 

Алматы қ. 6 0,514 +0,045 7 0,469 

Қостанай 7 0,506 -0,033 4 0,539 

Қызылорда 8 0,494 +0,081 11 0,413 

Павлодар 9 0,484 +0,069 10 0,415 

Қарағанды 10 0,463 -0,131 3 0,594 

Шымкент қ.  11 0,447 -0,058 6 0,505 

Жамбыл 12 0,445 +0,045 12 0,400 

Ақмола 13 0,442 +0,026 9 0,416 

ШҚО 14 0,424 -0,021 8 0,445 

Алматы 15 0,415 +0,017 13 0,398 

СҚО 16 0,373 +0,081 17 0,292 

Нұр-Сұлтан қ. 17 0,303 -0,057 14 0,360 

D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ 

Мектепке дейінгі ұйымдардың жабдықталуын бақылау балалардың МДТО ұйымдарында болу 

жағдайларын жақсартуда өте маңызды. Балабақшалар саны жыл сайын, оның ішінде МЖӘ 
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тетіктерін пайдалана отырып өсуде. Осыған байланысты МДТО желісінің дамыған 

инфрақұрылымын құру бойынша өңірлердің қызметін бағалау, мектеп жасына дейінгі балаларды 

тәрбиелеу жағдайлары мен оқу ортасы сапасының маңызды көрсеткіші болып табылады (3.2.17- 

кесте). 

3.2.17-кесте. Материалдық-техникалық базаның көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

D1 
Балабақшалардың жалпы санынан апатты жағдайдағы 

балабақшалардың үлесі 
% 

D2 
Балабақшалардың жалпы санынан ыстық сумен қамтамасыз 

етілмеген балабақшалардың үлесі 
% 

D3 
Балабақшалардың жалпы санынан кәріз жүйесі жоқ 

балабақшалардың үлесі 
% 

D4 

Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан АКТ 

жабдықпен (дербес компьютерлер, мультимедиялық 

проекторлар, сенсорлық интерактивті тақталар және 

дамытушы компьютерлік ойындармен) жарақтандырылған 

мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі 

% 

2019 ж. апатты жағдайдағы балабақшалар саны үштен алтыға дейін өсті. 11 өңірде апатты 

жағдайдағы балабақшалар жоқ. Республика бойынша барлығы 11 МДТО объектісі апатты 

жағдайда, оның 10-ы 2018 жылғыдай Қызылорда облысына, екі-екіден Қарағанды және Батыс 

Қазақстан облыстарына, бір-бірден Ақмола, Ақтөбе және Қостанай облыстарына тиесілі (кесте. 

3.2.18). Осы көрсеткіш бойынша жағдайдың нашарлап бара жатқанын негізге ала отырып, ЖАО 

балабақшалардағы апаттардың алдын алу (уақтылы ағымдағы және күрделі жөндеу) бойынша 

жұмысты күшейтуі қажет. 

3.2.18-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан апаттық жағдайдағы 
балабақшалардың үлесі, бірлік 

 

2018 2019 

Балабақшалардың 

жалпы саны 

Апаттық 

жағдайдағы 

балабақшалар 

Балабақшалардың 

жалпы саны 

Апаттық 

жағдайдағы 

балабақшалар 

% 

ҚР 6 159 12 6 633 17 0,3 

Ақмола 232 1 244 1 0,4 

Ақтөбе 351 0 366 1 0,3 

Алматы 666 0 802 0 0 

Атырау 194 0 202 0 0 

БҚО 262 0 275 2 0,7 

Жамбыл 355 1 400 0 0 

Қарағанды 224 0 236 2 0,8 

Қостанай 189 0 187 1 0,5 

Қызылорда 566 10 574 10 1,7 

Маңғыстау 235 0 266 0 0 

Түркістан 1 097 0 1187 0 0 

Павлодар 176 0 155 0 0 

СҚО 81 0 81 0 0 

ШҚО 314 0 339 0 0 

Нұр-Сұлтан қ. 331 0 339 0 0 

Алматы қ. 496 0 561 0 0 

Шымкент қ. 390 0 419 0 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2018 жылмен салыстырғанда ыстық сумен қамтамасыз етілмеген бала-бақшалардың үлесі  

3,2%-ға қысқарып, 14,5%-ды құрады. Үздіктер үштігі өзгерген жоқ. 2018 жылғыдай ыстық сумен 

тек қана Павлодар облысының барлық балабақшалары қамтамасыз етілген. Максималды 

көрсеткішке Нұр-Сұлтан мен Алматы қалалары жақындады. Ыстық сумен қамтамасыз етілудің 
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ең төменгі көрсеткіштері Түркістан, Ақтөбе және Жамбыл облыстарында тіркеліп отыр (3.2.19-

кесте). 

3.2.19-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан ыстық сумен қамтамасыз етілмеген 
бала бақшалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 14,5 -3,2 – 17,7 

Павлодар 1 0 – 1 0 

Нұр-Сұлтан қ. 
2-3 

1,2 – 2 1,2 

Алматы қ. 1,2 -2,2 3 3,4 

Маңғыстау 4 4,1 -4,8 7 8,9 

Ақмола 5 4,9 -2,9 4 7,8 

Шымкент қ. 
6-7 

6,2 -1,7 5 7,9 

СҚО 6,2 -3,7 9 9,9 

Алматы 
8-9 

7 -1,6 6 8,6 

Қостанай 7 -2,5 8 9,5 

Қарағанды 10 11,4 -2,4 10 13,8 

Атырау 11 12,4 -2.5 11 14,9 

ШҚО 12 13 -2,6 12 15,6 

Қызылорда 13 13,2 -3,2 13 16,4 

БҚО 14 20 -4,4 14 24,4 

Жамбыл 15 22 -5 15 27 

Ақтөбе 16 23,8 -5,3 16 29,1 

Түркістан 17 35,7 -5,8 17 41,5 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Кәріз жүйесі жоқ балабақшалардың саны 2019 ж. 4,7%-ға азайды және 452 бірлікті құрады, ал 

2018 ж. олардың саны 709 бірлік болды. Республика бойынша бұл көрсеткіш 6,8%-ды құрайды. 

Павлодар және Ақтөбе облыстарында кәріз жүйесі жоқ балабақшалардың үлесі артты. Келесідей  

3 өңірде: Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Түркістан облыстарындағы балабақшаларды 

абаттандырудың осы түрі әлі нашар жағдайда (3.2.20-кесте). 

3.2.20-кесте. Балабақшалардың жалпы санынан кәріз жүйесі жоқ  
балабақшалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 6,8 -4,7 – 11,5 

Нұр-Сұлтан қ. 

1-4 

0 -1,8 3 1,8 

Алматы қ. 0 -4 6 4 

Қарағанды 0 – 1-2 0 

Қостанай 0 -4,2 8-9 4,2 

Маңғыстау 5 0,3 -4,4 10 4,7 

Ақмола 6 0,4 2,2 5 2,6 

Павлодар 7 0,7 +0,7 1-2 0 

СҚО 8 1,2 -1,3 4 2,5 

Алматы 9 1,3 -4,4 11 5,7 

ШҚО 10 4,1 – 7 4,1 

Жамбыл 11 4,8 -5,9 14 10,7 

Шымкент қ. 12 5,5 -2,7 12-13 8,2 

Қызылорда 13 6,1 -6,4 15 12,5 

Атырау 14 7 -1,2 12-13 8,2 

Ақтөбе 15 10,5 +6,3 8-9 4,2 

БҚО 16 11,2 -9 16 20,2 

Түркістан 17 22,2 -9,2 17 31,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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Мектепке дейінгі ұйымдардың АКТ-жабдығымен жарақтандырылуы (дербес компьютерлер, 

мультимедиялық проекторлар, сенсорлық интерактивті тақталар және дамытушы компьютерлік 

ойындар) 2018 жылғы көрсеткішпен салыстырғанда орта есеппен сол деңгейде қалды. Атырау 

өңірі алдыңғы екі жылдағы көшбасшы Нұр-сұлтан қаласын екінші орынға ауыстырды, одан әрі 

позицияда Маңғыстау облысы тұр. Соңғы орындарды Солтүстік Қазақстан, Ақмола және 

Түркістан облыстары алады (3.2.21-кесте). 

3.2.21-кесте. Мектепке дейінгі ұйымдардың жалпы санынан АКТ-жабдықпен 
жарақтандырылған мектепке дейінгі ұйымдардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 23 -0,4 – 23,4 

Нұр-Сұлтан қ. 1 51,4 -0,6 2 52 

Атырау 2 47,9 -12,7 1 60,6 

Маңғыстау 3 45,4 +0,4 3 45 

Алматы қ. 4 37,2 -5,8 4 43 

БҚО 5 28,4 +2,6 6 25,8 

Қызылорда 6 24,5 +1,8 10 22,7 

Жамбыл 7 23,3 -0,7 8 24 

Ақтөбе 8 22,1 -1,2 9 23,3 

Қарағанды 9 21,3 -6,3 5 27,6 

Павлодар 10 19,3 +3,4 11 15,9 

Шымкент қ. 11 18,3 -6,5 7 24,8 

Қостанай 12 18,2 +2,9 13 15,3 

ШҚО 13 17,4 +2,3 
14-15 

15,1 

Алматы 14 17,3 +2,2 15,1 

Түркістан 15 15,8 +1,6 16 14,2 

Ақмола 16 12,8 -2,9 12 15,7 

СҚО 17 10,2 +1,8 17 8,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Осымен төртінші жыл қатарынан Нұр-Сұлтан қ. МТДО-дағы АКТ және материалдық-техникалық 

база индексі бойынша көшбасшы болып табылады. 0,7-ден артық белгіні 8 өңір ғана асып түсті, 

оның ішінде алғашқы үштікке Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары және Маңғыстау облысы кіреді. Осы 

индекс бойынша төменгі көрсеткіштер (0,5 белгісінен төмен) Түркістан, Қызылорда облыстарына 

тиесілі (3.2.22-кесте). 

3.2.22-кесте. D тобының көрсеткіші бойынша мектепке дейінгі білім берудің  
МТБ және АКТ индексі D 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Нұр-Сұлтан қ. 1 0,950 +0,012 1 0,938 

Маңғыстау 2 0,901 +0,062 4 0,839 

Алматы қ. 3 0,883 +0,017 3 0,866 

Атырау 4 0,811 -0,033 2 0,844 

Павлодар 5 0,802 +0,009 5 0,793 

Алматы 6 0,745 +0,053 10 0,692 

Шымкент қ. 7 0,721 – 7 0,721 

СҚО 8 0,717 +0,038 11 0,679 

ШҚО 9 0,687 +0,025 12 0,662 

Қостанай 10 0,687 -0,012 8 0,699 

Ақмола 11 0,687 +0,004 9 0,683 

Жамбыл 12 0,657 +0,101 13 0,556 

Қарағанды 13 0,630 -0,134 6 0,764 

Ақтөбе 14 0,555 +0,016 14 0,539 

БҚО 15 0,539 +0,008 15 0,531 

Қызылорда 16 0,462 +0,007 16 0,455 

Түркістан 17 0,399 +0,114 17 0,285 
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С және D екі топтарының бағалауы бойынша «ресурспен қамтамасыз етілу» жиынтық көрсеткішінің 

индексі есептелді, оның нәтижелері бойынша Маңғыстау, Атырау облыстары және Алматы қаласы 

жоғары мәндерге ие болды және рейтингте топ бастады. Ең төменгі мәндер Түркістан, Қызылорда 

және Солтүстік Қазақстан облыстарынан байқалды (3.2.23-кесте). 

3.2.23-кесте. Ресурспен қамтамасыз етілу жиынтық көрсеткіш индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Маңғыстау 1 0,762 +0,136 9 0,599 

Алматы қ. 2 0,698 +0,031 3 0,667 

Атырау 3 0,669 -0,022 1 0,691 

Павлодар 4 0,643 +0,039 8 0,604 

Нұр-Сұлтан қ. 5 0,626 -0,023 4 0,649 

Ақтөбе 6 0,618 -0,007 5 0,625 

Қостанай 7 0,596 -0,037 6 0,619 

Шымкент қ. 8 0,584 -0,029 7 0,613 

Алматы 9 0,580 +0,035 13 0,545 

БҚО 10 0,577 -0,010 10 0,587 

Ақмола 11 0,564 +0,015 12 0,549 

ШҚО 12 0,556 +0,003 11 0,553 

Жамбыл 13 0,551 +0,073 15 0,478 

Қарағанды 14 0,546 -0,133 2 0,679 

СҚО 15 0,545 +0,060 14 0,485 

Қызылорда 16 0,478 +0,044 16 0,434 

Түркістан 17 0,476 +0,176 17 0,300 

МДТО тиімділігінің индексі өңірлер сараланған «Нәтижелілік» және «Ресурсты қамтамасыз 

етілу» көрсеткіштері арқылы есептелген. Есептеулерге сәйкес, МДТО саласында Павлодар, 

Маңғыстау облыстары және Нұр-сұлтан қаласы ең тиімді болып табылады. Солтүстік Қазақстан 

облысы айтарлықтай өсім көрсетті. Рейтингте төмен көрсеткіш Шығыс Қазақстан, Қостанай және 

Батыс Қазақстан облыстарына ие (3.2.24-кесте). 

3.2.24-кесте. Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту тиімділігінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1 0,776 +0,036 1 0,740 

Нұр-Сұлтан қ. 2 0,734 +0,050 2 0,684 

Маңғыстау 3 0,696 +0,229 16 0,467 

СҚО 4 0,687 +0,311 17 0,376 

Алматы қ. 5 0,659 +0,012 4 0,647 

Жамбыл 6 0,654 -0,021 3 0,675 

Ақтөбе 7 0,649 +0,047 7-8 0,602 

Алматы 
8-9 

0,635 +0,083 12 0,552 

Шымкент қ. 0,635 +0,027 6 0,608 

Қызылорда 10 0,634 +0,084 13 0,550 

Ақмола 11 0,629 +0,089 14 0,540 

Атырау 12 0,599 +0,001 10-11 0,598 

Қарағанды 13 0,598 -0,018 5 0,616 

Түркістан 14 0,596 +0,125 15 0,471 

БҚО 15 0,591 -0,007 10-11 0,598 

Қостанай 16 0,585 -0,017 7-8 0,602 

ШҚО 17 0,582 -0,018 9 0,600 
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• Мектепке дейінгі білім беру сапасының индексі бойынша өңірлер арасындағы алшақтық 

айтарлықтай қысқарды. Солтүстік Қазақстан және Маңғыстау облыстары 5-6 жастағы 

балалардың қабілеттері мен дағдыларының деңгейін екі еседен астам арттыра алды. 

Индекстің ең жоғарғы мәні тек Нұр-сұлтан қаласында тіркелді.  

• Қабілеттер мен дағдыларды дамытудың жоғары және орташа деңгейі 5-6 жастағы 

балалардың 82,1% анықталды, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 7,9%-ға артық. 

• 2019 ж. мектепке дейінгі білім берудің қолжетімділік индексі қамту көрсеткіштерінде, 

толық күн болатын мектепке дейінгі ұйымдардың саны мен ЕБҚ-сы балалар үшін жағдай 

жасауда өңірлердің салыстырмалы теңдігін көрсетеді. Ең жоғарғы мәні (0,951) Павлодар 

облысына, ең төменгі мәні (0,463) Алматы қаласына тиесілі 

• 3 өңірде 3-6 жастағы балаларды мектепке дейінгі біліммен қамту көрсеткіші 

республикалық деңгейден төмен (98,5%). ЖАО өңірлердің демографиялық және көші-

қон көрсеткіштерін ескере отырып, балаларды барынша МДТО қамту жөніндегі жұмысты 

жалғастыру қажет. 

• Балалар толық күн болатын шағын орталықтарды дамыту мәселесіне назар аудару 

қажет. 

• ЕБҚ-сы бар балаларға жағдай жасайтын балабақшалардың саны өсіп келеді және 

олардың саны жалпы МДТО-ның 30%-ын құрайды. Бұл бағыттағы жұмысты ЖАО, атап 

айтқанда, мектепке дейінгі ұйымдарды арнайы ОӘК, оқытудың техникалық 

компенсаторлық құралдарымен қамтамасыз ету, оқу бөлмелерін бейімдеу, арнайы 

педагогтерді даярлау және т.б. жалғастыруы тиіс. 

• Өңірлердің қаржылық және кадрлық ресурстарының индексі 9 өңірде өсті. Маңғыстау, 

Түркістан облыстары үлкен жұмыс атқарды. 

• МДТО барлық педагогтерінің жартысынан көбі «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту» 

мамандығы бойынша жоғары және техникалық кәсіптік білімі бар (53,3%), алайда 

жоғары және бірінші санатты мектепке дейінгі ұйымдар педагогтерінің үлесі МДТО 

барлық педагогтерінің төрттен бір бөлігін құрайды (22,9%). Осыған байланысты 

өңірлерде мектепке дейінгі ұйымдар қызметкерлерінің біліктілігін арттыру және қайта 

даярлау жұмыстарын күшейту қажет. 

• МТБ және АКТ индексі бес өңірде «өте жоғары» (0,8 мәннен жоғары) деңгейде: Нұр-

Сұлтан мен Алматы қалалары, Маңғыстау, Атырау, Павлодар облыстары болса, Алматы, 

Шығыс Қазақстан облыстарында және Шымкент қаласында бұл индекстің көрсеткіші 

«жоғары» деңгейде (0,7 мәннен жоғары). Алайда, осы индекстегі 3 өңір «төмен» 

деңгейде (0,55-тен төмен). Бұл МДТО жабдықтау деңгейіндегі алшақтықты көрсетеді. 

• Өңірлерде апатты балабақшаларды жою, АКТ-құралдармен жарақтандыру және МДТО 

ұйымдарын абаттандырудың барлық түрлерімен қамтамасыз ету мәселелері өзекті болып 

қалуда. ЖАО-дан өңірдің мектепке дейінгі ұйымдары инфрақұрылымының мәселелерін 

шешу бойынша жұмыс жүргізуді талап етіледі. 
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3.3. Орта білім  

А тобы. Орта білім сапасы және өзге де түпкілікті нәтижелер 

Өңірлік білім беру жүйелерін бағалаудың негізгі көрсеткіштері орта білім сапасы мен 

қолжетімділігі болып табылады. Орта білім беру сапасын және өзге де нәтижелерді есептеу 

мынадай көрсеткіштерге негізделген (3.3.1-кесте). 

3.3.1-кесте. Орта білім беру сапасының және өзге де түпкілікті нәтижелердің 
көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

А1 
ОЖСБ-ның орташа балы: (а) 9-сыныптарда, 

(b) 4-сыныптарда 
балл 

А2 
«Алтын белгі» белгісімен марапаттауға үміткерлер санынан 

«Алтын белгі» белгісін растаған үміткерлердің үлесі 
% 

А3 

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларды бітірушілердің жалпы санынан алынған жетім 

балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған 

балаларға арналған білім беру ұйымдарының жұмысқа 

орналастырылған түлектерінің үлес 

% 

А4 

Бітірушілердің жалпы санынан одан әрі оқуын 

жалғастырмаған оқушылардың үлесі: (а) 9-сыныптарда,  

(B) 11-сыныптарда 

% 

А5 

Математика (А) және жаратылыстану (b) бойынша TIMSS 

халықаралық зерттеуіндегі 4 және 8 сынып оқушыларының 

нәтижелері 

балл 

А6 

Жаратылыстану (А), математика (b) және оқу сауаттылығы 

(с) бойынша PISA халықаралық зерттеуінде қазақстандық  

15 жастағы білім алушылардың нәтижелері 

балл 

2019 жылы 9-сыныптағы ОЖСБ-ның ең жоғары және ең төменгі баллдары арасындағы алшақтық 

қысқарып, екі еседен аз болды. Рейтингте Алматы қаласы, Павлодар және Шығыс Қазақстан 

облыстары үздік болып табылады. Орташа республикалық деңгей 40,1 (+1,4) баллды құрайды. 

Бұл деңгейді 10 өңір мен республикалық маңызы бар 2 қала еңсере алмады. Рейтингтің соңғы 

позицияларында Солтүстік Қазақстан, Маңғыстау және Батыс Қазақстан облыстары орналасты 

(3.3.2-кесте). 

3.3.2-кесте. 9-сынып ОЖСБ орташа балы 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

ҚР – 40,1 +1,4 – 38,7 

Алматы қ. 1 56,4 -3,3 1 59,7 

Павлодар 2 48,1 +8,5 8 39,6 

ШҚО 3 45,3 -2,5 2 47,8 

Жамбыл 4 45,2 +4,4 5 40,8 

Қостанай 5 43,3 +8,5 12 34,8 

Қарағанды 6 39,6 -0,1 7 39,7 

Түркістан 7 39,1 +9,5 16 29,6 

Ақмола 8 38,6 -5,8 4 44,4 

Ақтөбе 9 37,8 -1,3 10 39,1 

Қызылорда 10 36,5 -3,3 6 39,8 

Нұр-Сұлтан қ. 11 34,4 -11 3 45,4 

Атырау 12 34,3 -4,9 9 39,2 

Алматы 13 33,4 +2,7 15 30,7 

Шымкент қ. 14 33,1 +3,8 17 29,3 

БҚО 15 33 -1,5 13 34,5 
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Маңғыстау 16 31,2 -6,6 11 37,8 

СҚО 17 28,9 -2,1 14 31 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы 4-сынып ОЖСБ-ның орташа балы (-0,2) төмендеп, 19,8 баллды құрады. 4-сынып 

ОЖСБ бойынша көшбасшылықты Алматы қаласы қайта растады, ал одан кейінгі позицияда 

ШҚО. Үштікті Павлодар облысы аяқтап тұр. Жалпы республикалық шекті республикалық маңызы 

бар 2 қала мен 4 өңір ғана еңсере алды. Бұл көрсеткішті Шымкент қаласы, Алматы және 

Маңғыстау облыстары аяқтайды (3.3.3-кесте). 

3.3.3-кесте. 4-сынып ОЖСБ орташа балы 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

ҚР – 19,8 -0,2 – 20 

Алматы қ. 1 24,2 -1,1 1 25,3 

ШҚО 
2-3 

22,1 +0,7 4-5 21,4 

Павлодар 22,1 +2,5 7 19,6 

Нұр-Сұлтан қ. 4 21,3 -1,7 2 23 

Ақмола 5 20,4 -1,2 3 21,6 

Атырау 6 20 -1,4 4-5 21,4 

Жамбыл 7 19,8 +0,3 8 19,5 

Қостанай 
8-9 

19,7 +0,7 13-14 19 

Түркістан 19,7 +2,9 17 16,8 

Қарағанды 
10-11 

18,8 -0,9 6 19,7 

Ақтөбе 18,8 -0,4 10-12 19,2 

Қызылорда 
12-13 

18,3 -1,1 9 19,4 

СҚО 18,3 -0,7 13-14 19 

БҚО 14 17,4 -1,8 
10-12 

19,2 

Маңғыстау 15 17,3 -1,9 19,2 

Алматы 16 16,9 -0,4 15 17,3 

Шымкент қ. 17 15,9 -1,3 16 17,2 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Үміткерлердің жалпы санынан «Алтын белгі» белгісін растағандар саны қысқартылып, 78,7%-

ды құрады (2018 ж. – 82%, 2017 ж. – 93,8%). Үздік көрсеткіштерді Павлодар, Батыс Қазақстан 

және Ақмола облыстары көрсетті. 2019 жылы жалпы республикалық деңгейдің төмендеуіне 

қарамастан, оны 6 өңір мен республикалық маңызы бар 2 қала еңсере алмады. Минималды 

көрсеткіштер Нұр-Сұлтан, Алматы қалаларында және Түркістан облысында тіркелді (3.3.4- 

кесте). 

3.3.4-кесте. Үміткерлердің жалпы санынан «Алтын белгі» төсбелгісін растаған 
үміткерлердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 78,7 -3,3 – 82 

Павлодар 1 96,8 -1,8 2 98,6 

БҚО 2 93,6 +5,9 8 87,7 

Ақмола 3 89,4 +27,3 16 62,1 

Қарағанды 4 88,3 -11,7 1 100 

Ақтөбе 5 87,8 -9,9 3 97,7 

СҚО 6 85,9 +0,5 10 85,4 

Шымкент қ. 7 84,5 +16,1 15 68,4 

Жамбыл 8 84,2 -4,2 7 88,4 

Маңғыстау 9 83,6 -3,1 9 86,7 

Қызылорда 10 78,5 +32,1 17 46,4 

Алматы 11 77,8 -2,9 11 80,7 

ШҚО 12 76,2 -3,3 12-13 79,5 
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Атырау 13 75,2 -4,3 79,5 

Қостанай 14 75 -14,3 6 89,3 

Алматы қ. 15 69,3 -22,9 5 92,2 

Түркістан 16 67,1 -7,2 14 74,3 

Нур-Султан қ. 17 64,6 -28,9 4 93,5 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың жалпы санынан жұмысқа 

орналастырылған түлектерінің үлесі артып, 98,9%-ды (+0,9%) құрады. Төртінші жыл қатарынан 

жұмыспен қамтудың төмен көрсеткіші Алматы облысында тіркелді, бұл алты жұмысқа жарамсыз 

түлектің мүгедектік алуымен байланысты болды. Бұл ретте өңірдің көрсеткіші айтарлықтай 

өскенін атап өту қажет (+11%). Рейтингтің соңында Шығыс Қазақстан облысы орналасты 

(99,3%). Барлық қалған өңірлер осы санаттағы түлектерді 100% жұмысқа орналастыруды 

қамтамасыз етті (3.3.5-кесте).  

3.3.5-кесте. Жетім балалар мен ата-анасының қамқорлығынсыз қалған балалардың 
жалпы санынан жұмысқа орналастырылған түлектерінің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 98,9 +0,9 – 98 

Ақтөбе 

1-15 

100 – 

1-15 

100 

Атырау 100 – 100 

БҚО 100 – 100 

Жамбыл 100 – 100 

Қарағанды 100 – 100 

Қостанай 100 – 100 

Қызылорда 100 – 100 

Маңғыстау 100 – 100 

Павлодар 100 – 100 

СҚО 100 – 100 

Түркістан 100 – 100 

Нур-Султан қ. 100 – 100 

Алматы қ. 100 – 100 

Шымкент қ. 100 – 100 

Ақмола 100 +5,1 16 94,9 

ШҚО 16 99,3 -0,7 1-15 100 

Алматы 17 89,1 +11 17 78,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мектептерде немесе колледждерде оқуын жалғастырмаған 9-сынып түлектерінің саны 2018 

жылғы 402 адамнан 2019 жылы 581 адамға дейін өсті, бұл негізгі орта білімді аяқтаған 

оқушылардың жалпы санының 0,23%-ын құрады. 581 оқуын жалғастырмаған 9-сынып түлегінің 

52,5% жұмысқа орналасты, ал 47,5% еш жерде оқымайды және жұмыс істемейді. Әрі қарай 

оқуын жалғастырмаған 9-сынып түлектерінің аз саны Қызылорда облысы, Нұр-Сұлтан және 

Алматы қалаларына келеді. 9-сыныпты бітіргеннен кейін жұмысқа орналаспағандардың ең көп 

үлесі Солтүстік Қазақстан, Атырау және Қостанай облыстарында тіркелген (3.3.6-кесте). 

3.3.6-кесте. Түлектердің жалпы санынан одан әрі оқуды жалғастырмаған 9-сынып 
оқушыларының үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 0,23 +0,06 – 0,17 

Қызылорда 1 0,01 -0,02 2 0,03 

Нұр-Сұлтан қ. 2 0,05 -0,06 8-9 0,11 

Алматы қ. 3 0,09 – 4-5 0,09 

Алматы 4 0,11 -0,11 11-12 0,22 

Түркістан 5 0,15 +0,09 3 0,06 
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Қарағанды 6 0,16 +0,07 4-5 0,09 

ШҚО 7 0,18 -0,14 14 0,32 

БҚО 8 0,19 +0,08 8-9 0,11 

Ақтөбе 9 0,21 +0,21 1 0 

Маңғыстау 10 0,22 -0,11 15 0,33 

Павлодар 11 0,23 +0,13 6-7 0,1 

Шымкент қ. 12 0,34 -0,12 17 0,46 

Жамбыл 13 0,35 +0,13 11-12 0,22 

Ақмола 14 0,46 +0,27 10 0,19 

Қостанай 15 0,51 +0,21 13 0,3 

СҚО 16 0,57 +0,12 16 0,45 

Атырау 17 0,85 +0,75 6-7 0,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы оқуды әрі қарай жалғастырмаған 11-сынып түлектерінің ең аз үлесі Шығыс 

Қазақстан, Батыс Қазақстан және Ақтөбе облыстарына келеді. Оқуды әрі қарай жалғастырмаған 

және жұмысқа орналаспаған 11-сынып түлектерінің ең көп үлесі Түркістан, Алматы 

облыстарында және Шымкент қаласында тіркелді (3.3.7-кесте). 

3.3.7-кесте. Түлектердің жалпы санынан одан әрі оқуды жалғастырмаған 11-сынып 
оқушыларының үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 9,2 -18,4 – 27,6 

ШҚО 1 2,9 -15,9 7 18,8 

БҚО 2 4 -21,7 9 25,7 

Ақтөбе 3 4,1 – 1 4,7 

Нұр-Сұлтан қ. 4 4,8 -22,1 12 26,9 

Атырау 5 4,9 -23 13 27,9 

СҚО 6 5 -19,9 8 24,9 

Қызылорда 7 5,9 -6,9 4 12,8 

Павлодар 8 6,3 +0,6 2 5,7 

Ақмола 9 8,5 -23,2 14 31,7 

Алматы қ. 10 8,6 -5,9 6 14,5 

Қостанай 11 8,8 -4,6 5 13,4 

Маңғыстау 12 9,3 -17,3 11 26,6 

Қарағанды 13 10,4 +0,7 3 9,7 

Жамбыл 14 10,6 -15,9 10 26,5 

Алматы 15 11,4 -24,7 15 36,1 

Шымкент қ. 16 12,6 -29 16 41,6 

Түркістан 17 15,7 -34,7 17 50,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Қазақстан 2018 ж. TIMSS-ке (математика және жаратылыстану пәндерінен 4-ші және 8-ші 

сыныптар) қатыспауына байланысты есептеу әдістемесінде өткен үш жылдағы осы халықаралық 

зерттеуге қатысу нәтижелері ескерілген. PISA бойынша (жаратылыстану, оқу және математика 

пәндері бойынша 15 жастағы білім алушылар) есептеу әдістемесінде PISA-2018 ж. нәтижелері 

есепке алынды.  

А тобының көрсеткіштерін салыстыру нәтижелері бойынша орта білім сапасының индексі және 

басқа да түпкілікті нәтижелер есептелген. Осылайша, 2019 ж. 0,8 мәнімен Алматы қ. 

көшбасшылық орынды иеленсе, екінші және үшінші орындарды тиісінше Шығыс Қазақстан және 

Жамбыл облыстары алады. Осы көрсеткіш бойынша соңғы орында Маңғыстау, Атырау және 

Алматы облыстары тұр (3.3.8-кесте). 
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3.3.8-кесте. А тобының көрсеткіштері бойынша орта білім беру сапасының және 
өзге де түпкілікті нәтижелердің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Алматы қ. 1 0,887 +0,009 1 0,878 

ШҚО 2 0,750 +0,059 3 0,691 

Жамбыл 3 0,698 -0,013 2 0,711 

Қарағанды 4 0,648 -0,018 6 0,666 

Қызылорда 5 0,632 -0,036 4-5 0,668 

Нұр-Сұлтан қ. 6 0,629 -0,031 7 0,660 

СҚО 7 0,618 +0,040 8 0,578 

Павлодар 8 0,616 -0,052 4-5 0,668 

Қостанай 9 0,603 +0,112 11 0,491 

Шымкент қ. 10 0,569 +0,141 13 0,428 

Ақтөбе 
11-12 

0,554 +0,014 10 0,540 

Түркістан 0,554 +0,207 14 0,347 

Ақмола 13 0,541 +0,083 12 0,458 

БҚО 14 0,531 -0,032 9 0,563 

Алматы 15 0,337 +0,009 15 0,328 

Атырау 16 0,300 -0,021 16 0,321 

Маңғыстау 17 0,296 -0,021 17 0,317 

B тобы. Орта және қосымша білімнің қолжетімділігі 

B тобында білім алуға қолжетімділіктің ЕБҚ-сы бар балалар үшін білім беру мүмкіндіктерінің 

теңдігі, қосымша бағдарламалар, оқушы орындарының тапшылығының болмауы сияқты негізгі 

үш көрсеткіштер айқындалды, сондай-ақ мектептер жоқ елді мекендерде тұратын балаларды 

оқу орнына және үйіне дейін тасымалдауды қамтамасыз ету (3.3.9- кесте). 

3.3.9-кесте. Орта және қосымша білім қолжетімділігінің көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

В1 

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер санынан 

инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған  

мектептердің үлесі 

% 

В2 

Мектеп оқушыларының жалпы санынан (а) қалалық, (b) 

ауылдық жерлерде қосымша біліммен қамтылған 

балалардың үлесі 

% 

В3 Оқушы орындарының тапшылығы адам 

В4 

Тасымалдауға мұқтаж балалардың жалпы санынан мектепке 

және мектептен үйге жайлы тасымалдаумен қамтылған 
оқушылардың үлесі 

% 

«Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер санынан инклюзивті білім беру үшін жағдай 

жасаған мектептер үлесі» көрсеткішінің есебі өсімді көрсетіп отыр, мектептердің 64,9% осындай 

жағдай жасаған (2018 ж. – 60%, 2017 ж. – 55%). Көшбасшылардың үштігіне айтарлықтай өсім 

көрсеткен Павлодар облысы, Алматы мен Нұр-Сұлтан қалалары кірді. Орташа республикалық 

көрсеткіштен төмен мәндерді 6 өңір көрсетті. Рейтингтің соңында Түркістан, Алматы және 

Солтүстік Қазақстан облыстары көрінді (3.3.10-кесте). 

3.3.10-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің жалпы санынан 
инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 64,9 +4,9 – 60 

Павлодар 1 87,4 +27,2 9-10 60,2 
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Алматы қ. 2 86,8 -12,7 1 99,5 

Нұр-Сұлтан қ. 3 80,5 -7,5 2 88 

Ақмола 4 78 +18,4 
12-13 

59,6 

Қостанай 5 72,9 +13,3 59,6 

ШҚО 6 72,2 +13,3 14 58,9 

БҚО 7 72 +0,2 3 71,8 

Ақтөбе 8 70,9 +10,7 9-10 60,2 

Маңғыстау 9 70,3 +10,3 11 60 

Қызылорда 10 69,6 +23,2 16 46,4 

Жамбыл 11 65,8 +3,6 6 62,2 

Шымкент қ. 12 64,2 +0,8 4-5 63,4 

Атырау 13 60 -0,6 8 60,6 

Қарағанды 14 59,7 +4,6 15 55,1 

СҚО 15 55,6 -5,4 7 61 

Алматы 16 51,8 +8,8 17 43 

Түркістан 17 43,3 -20,1 4-5 63,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. ҚР БҒМ ведомстволық бағынысты қосымша білім беру ұйымдарының жұмыс істеуі 4,7%-

ға қысқарып, 806 құрады (2018 ж. - 846). Ұйымдардың қысқаруына қарамастан, оқушылар саны 

ел бойынша 3,1%-ға өсті (2019 ж. – 695 101 адам, 2018 ж. - 674 206 адам) және ел бойынша 

оқушылардың жалпы санының 20,8% құрады. Оқушыларды қосымша біліммен қамту бойынша 

2018 ж. көшбасшылар Батыс Қазақстан, Павлодар, Солтүстік Қазақстан облыстарында жоғары 

көрсеткіштер тіркелді. Ең төменгі көрсеткіштер Алматы қ., Түркістан және Алматы облыстарында 

болды (3.3.11-кесте). 

3.3.11-кесте. Мектеп оқушыларының жалпы санынан қосымша біліммен қамтылған 
оқушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 20,8 -0,4 – 21,2 

БҚО 1 52,5 +0,6 1  51,9  

Павлодар 2  39,5  -0,5 3  40  

СҚО 3 38,9 -6,7 2  45,6  

Ақтөбе 4  38,3  +5 5  35,3  

Қостанай 5  37,1  -1,7 4  38,8  

ШҚО 6  30,8  -0,3 6  31,1  

Жамбыл 7  30,3  +1,9 7  28,4  

Атырау 8  26,9  +4,9 11  22  

Қарағанды 9  26,2  -0,8 8  27  

Қызылорда 10  22,9  +0,4 10  22,5  

Ақмола 11  21,5  +0,5 12  21  

Маңғыстау 12  20,1  -3,1 9  23,2  

Нұр-Сұлтан қ. 13  16  -0,5 13  16,5  

Шымкент қ. 14  10,2  +0,5 15-16  9,7  

Алматы 15  9,1  -1,3 14  10,4  

Алматы қ. 16  8,8  -0,9 15-16  9,7  

Түркістан 17  7,9  -1,1 17  9  

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. қалалық жерлерде қосымша білім берумен қамту 22,9% (ерте 24%) құрады. Қосымша 

білім берумен қамтылған оқушылардың ең көп үлесі Орал, Петропавл және Павлодар 

қалаларында тіркелген. Ең аз үлес – Алматы, Шымкент және Қызылорда қалаларында (3.3.12- 

кесте). 
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3.3.12-кесте. Қалалық жерлердің білім жүйесінде, мектеп оқушыларының жалпы 
санынан қосымша біліммен қамтылған оқушылар үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 22,9 -1,1 – 24 

БҚО 1 58,1 +3,7 2 54,4 

СҚО 2 48,5 -12,1 1 60,6 

Павлодар 3 40,4 -0,7 4 41,1 

Қостанай 4 38,9 -6,8 3 45,7 

Ақтөбе 5 36,8 +0,1 6 36,7 

Маңғыстау 6 35,4 -3,6 5 39 

ШҚО 7 33,8 -1,1 7 34,9 

Ақмола 8 32,3 +0,2 8 32,1 

Атырау 9 29,1 +6,5 12 22,6 

Қарағанды 10 28,9 -1,6 9 30,5 

Жамбыл 11 22,3 -1,7 11 24 

Алматы 12 20,3 -7,3 10 27,6 

Нұр-Сұлтан қ. 13 16 -0,5 13 16,5 

Шымкент қ. 14 10,2 +0,5 15-16 9,7 

Түркістан 15 10 +0,2 14 9,8 

Алматы қ. 16 8,8 -0,9 15-16 9,7 

Қызылорда 17 6,9 -2 17 8,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Балаларды қосымша біліммен неғұрлым көп қамту Батыс Қазақстан, Ақтөбе және Павлодар 

облыстарының ауылдық аумақтарында байқалады. Маңғыстау, Түркістан және Алматы 

облыстарында бұл көрсеткіш кеңейтуді талап етеді (3.3.13-кесте). 

3.3.13-кесте. Мектеп оқушыларының жалпы санынан ауылдық жерлердің білім 
жүйесінде қосымша білім берумен қамтылған балалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 18,2 +0,5 – 17,7 

БҚО 1 45,3 -3,6 1 48,9 

Ақтөбе 2 41,8 +9,6 5 32,2 

Павлодар 3 37,3 -0,7 2 38 

Жамбыл 4 36 +4,2 6 31,8 

Қызылорда 5 35,9 +2,8 4 33,1 

Қостанай 6 34,8 +4,1 7 30,7 

СҚО 7 31,3 -2,7 3 34 

ШҚО 8 26,5 +0,5 8 26 

Атырау 9 24,3 +2,9 9 21,4 

Қарағанды 10 16,3 -0,3 10 16,6 

Ақмола 11 12,3 +0,3 11 12 

Маңғыстау 12 8,8 -2,9 12 11,7 

Түркістан 13 7,3 -1,1 13 8,4 

Алматы 14 5,6 +0,5 14 5,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. оқушы орындарының тапшылығы азайып, 164 126 құрады (2018 жылы – 196 882). 

Орындардың жетіспеушілігі негізінен Түркістан, Алматы облыстарында және Алматы қаласында 

басым. Батыс Қазақстан, Қарағанды және Солтүстік Қазақстан облыстарының мектептерінде 

оқушы орындарымен қамтамасыз ету бойынша қолайлы жағдай байқалады (3.3.14-кесте). 
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3.3.14-кесте. Оқушы орындарының тапшылығы, адам 

 

2019 2018 

Орны Мәні, адам 
2018 ж. 

айырмашылығы, адам 
Орны Мәні, адам 

БҚО 1 462 -933 4 1 395 

Қарағанды 2 570 -639 2 1 209 

СҚО 3 635 -476 1 1 111 

Қостанай 4 928 -411 3 1 339 

Павлодар 5 1 835 +261 5 1 574 

Маңғыстау 6 7 584 -6 628 12 14 212 

Атырау 7 7 848 -3 639 10 11 487 

Қызылорда 8 7 958 -1 110 7 9 068 

ШҚО 9 8 132 -2 570 9 10 702 

Ақтөбе 10 8 985 +2 959 6 6 026 

Ақмола 11 8 991 -1 122 8 10 113 

Жамбыл 12 12 221 -5 408 14 17 629 

Шымкент қ. 13 12 584 -186 11 12 770 

Нұр-Сұлтан қ. 14 14 994 -1 203 13 16 197 

Алматы 15 18 862 -3 859 15 22 721 

Алматы қ. 16 24 645 +779 16 23 866 

Түркістан 17 26 976 -8 490 17 35 466 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Ескерту: оқушы орындарының тапшылығын есептеу формуласы: күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 

мектептердің жобалық қуаты * ауысым коэффициенті* − 1-12 сыныптар бойынша мектеп контингенті = тапшылық 

* - мектепті пайдалануға беру 1991 жылға дейін – 1 оқушыға шаққанда 1,5  

 - мектепті пайдалануға беру 1991 жылдан бастап – 1 оқушыға шаққанда 2 (1 және 3 ауысымдық мектептер 

есептелмейді). 

2019 ж. 10 өңірде шалғайдағы ауылдардан балаларды жақын маңдағы мектептерге 

тасымалдаумен 100% қамту қамтамасыз етілді. Республика бойынша орташа мәннен төмен 

көрсеткіш (99,7%) – Түркістан және Маңғыстау облыстарына тиесілі (3.3.15-кесте). 

3.3.15-кесте. Тасымалдауға мұқтаж балалардың жалпы санынан мектепке және кері 
жайлы тасымалдаумен қамтылған оқушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 99,7 +1,8 – 97,9 

Ақмола 

1-10 

100 – 

1-8 

100 

Ақтөбе 100 – 100 

Алматы 100 – 100 

БҚО 100 – 100 

Қостанай 100 – 100 

Қызылорда 100 – 100 

СҚО 100 – 100 

ШҚО 100 +1 10 99 

Қарағанды 100 +2 12 98 

Жамбыл 100 +26 13 74 

Павлодар 11 99,9 -0,1 1-8 100 

Атырау 12 99,7 +0,3 9 99,4 

Түркістан 13 98,7 – 11 98,7 

Маңғыстау 14 96,8 +63,8 14 33 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Батыс Қазақстан облысы В тобының көрсеткіштері бойынша орта білім берудің қолжетімділік 

индексінің тұрақты көшбасшысы болып табылады. Павлодар облысы рейтингтің екінші 

позициясын алып, бір позицияға көтерілді. Одан кейін Қостанай облысы. Орта білімнің 

қолжетімділігі бойынша соңғы орындарды Түркістан облысы, Алматы, Шымкент қалалары 

иеленді (3.3.16-кесте). 



334 │ Орта білім  
 

АТО 2020 | ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА      

3.3.16-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша орта білімге қолжетімділік индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

БҚО 1 0,861 +0,016 1 0,845 

Павлодар 2 0,852 +0,111 3 0,741 

Қостанай 3 0,792 +0,060 4 0,732 

Ақтөбе 4 0,742 +0,057 5 0,685 

СҚО 5 0,736 -0,040 2 0,776 

ШҚО 6 0,704 +0,080 7 0,624 

Ақмола 7 0,678 +0,086 8 0,592 

Қарағанды 8 0,670 +0,033 6 0,637 

Қызылорда 9 0,665 +0,113 10 0,552 

Жамбыл 10 0,653 +0,169 12 0,484 

Маңғыстау 11 0,642 +0,313 17 0,329 

Атырау 12 0,641 +0,053 9 0,588 

Нұр-Сұлтан қ. 13 0,476 -0,022 11 0,498 

Алматы 14 0,462 +0,050 14 0,412 

Шымкент қ. 15 0,381 +0,019 16 0,362 

Алматы қ. 16 0,378 -0,067 13 0,445 

Түркістан 17 0,349 -0,016 15 0,365 

«Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексіне сәйкес Павлодар, Шығыс Қазақстан және 

Қостанай облыстары максималды мәнге ие болды. Минималды көрсеткіштер – Алматы, Түркістан 

және Маңғыстау облыстарына тиесілі (3.3.17-кесте). 

3.3.17-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1 0,734 +0,030 1-2 0,704 

ШҚО 2 0,727 +0,070 5 0,657 

Қостанай 3 0,697 +0,086 8 0,611 

БҚО 4 0,696 -0,008 1-2 0,704 

СҚО 5 0,677 – 3 0,677 

Жамбыл 6 0,676 +0,079 10 0,597 

Қарағанды 7 0,656 +0,005 6 0,651 

Қызылорда 8 0,649 +0,039 9 0,610 

Ақтөбе 9 0,648 +0,035 7 0,613 

Алматы қ. 10 0,632 -0,030 4 0,662 

Ақмола 11 0,609 +0,084 12 0,525 

Нұр-Сұлтан қ. 12 0,552 -0,027 11 0,579 

Шымкент қ. 13 0,475 +0,080 14 0,395 

Атырау 14 0,470 +0,016 13 0,454 

Маңғыстау 15 0,469 +0,146 17 0,323 

Түркістан 16 0,452 +0,096 16 0,356 

Алматы 17 0,400 +0,030 15 0,370 

С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар 

ЖАО-ның қаржылық және кадрлық ресурстарын бағалау төмендегі көрсеткіштерге негізделген 

(3.3.18-кесте). 

3.3.18-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстарының көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

C1 
Жергілікті бюджет шығындарындағы орта білім беруге 

арналған шығыстардың үлесі 
% 
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C2 

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп 

мұғалімдерінің жалпы санынан магистр дәрежесі бар 

мұғалімдердің үлесі 

% 

C3 

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер 

мұғалімдерінің жалпы санынан жоғары және бірінші санатты 

мұғалімдердің үлесі 

% 

C4 

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп 

мұғалімдерінің жалпы санынан жас мұғалімдердің (34 жасқа 

дейінгі) үлесі 

% 

Жергілікті бюджет шеңберінде орта білім беру шығыстары 2018 жылмен салыстырғанда 3,9%-

ға қысқарды. Ең жоғары шығындар Қызылорда және Алматы облыстарында байқалады. Жалпы 

орта білім беруге жұмсалатын шығындардың ең аз үлесі Шығыс Қазақстан, Батыс Қазақстан 

және Жамбыл облыстарында байқалады (3.3.19-кесте). 

3.3.19-кесте. Жергілікті бюджет шығындарындағы орта білім беруге арналған 
шығыстардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 14,6 -3,9 – 18,5 

Қызылорда 1 34,5 -7,7 2 42,2 

Алматы 2 24,4 +0,5 4 23,9 

СҚО 3 21,8 +2,1 8 19,7 

Қарағанды 4 20,1 +2,5 11 17,6 

Түркістан 5 19,1 +1,8 12 17,3 

Қостанай 6 18,4 +2 13 16,4 

Ақмола  7 13,7 -4,6 9 18,3 

Маңғыстау 8 12,1 -3,2 14 15,3 

Алматы қ. 9 11,7 +2,1 16 9,6 

Ақтөбе 10 11,1 -8,9 7 20 

Нур-Султан қ. 11 10,4 +2 17 8,4 

Павлодар 12 9,8 -8,2 10 18 

Шымкент қ. 13 9,1 -35,1 1 44,2 

Атырау 14 8,6 -1,8 15 10,4 

Жамбыл 15 8,1 -17,7 3 25,8 

БҚО 16 7,7 -15,9 5 23,6 

ШҚО 17 7,5 -13,2 6 20,7 

Дереккөз: ҚР ҚМ, ҰБДҚ 

Елде жыл сайын магистр дәрежесі бар педагогтер саны артып келеді. 2019 ж. мектептерде 

магистр-мұғалімдердің үлесі 0,5%-ға артып, күндізгі жалпы білім беретін мектептердегі 

мұғалімдердің жалпы санының 2,2%-ын құрады. Осы көрсеткіш бойынша өсімді барлық өңірлер 

көрсетіп отыр. Төртінші жыл қатарынан Алматы және Нұр-сұлтан қалалары көш бастап тұр, одан 

кейін Павлодар облысы. Рейтингті Маңғыстау, Батыс Қазақстан және Түркістан облыстары 

аяқтайды (3.3.20-кесте). 

3.3.20-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы 
санынан магистр дәрежесі бар мұғалімдердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 2,2 +0,5 – 1,7 

Нур-Султан қ. 
1-2 

5,8 +1,5 2 4,3 

Алматы қ. 5,8 +0,9 1 4,9 

Павлодар 3 3,3 +0,8 
3-4 

2,5 

ШҚО 
4-5 

3 +0,5 2,5 

Алматы 3 +1,2 6 1,8 

Шымкент қ. 6-8 2,1 +0,2 5 1,9 
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Ақмола 2,1 +0,4 
7-9 

1,7 

Қарағанды 2,1 +0,4 1,7 

Қостанай 9 2 +0,4 10 1,6 

СҚО 10 1,9 +0,2 7-9 1,7 

Қызылорда 11 1,8 +0,4 11 1,4 

Ақтөбе 
12-13 

1,6 +0,3 
12-13 

1,3 

Жамбыл 1,6 +0,3 1,3 

Атырау 14 1,5 +0,4 14 1,1 

Маңғыстау 15 1,3 +0,3 15 1 

БҚО 16 1,1 +0,2 16 0,9 

Түркістан 17 1 +0,2 17 0,8 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектеп мұғалімдерінің жалпы санынан жоғары және 

бірінші біліктілік санаты бар мұғалімдердің үлесі сапалы педагогикалық құрамның көрсеткіші 

болып табылады. 2019 ж. олардың ел бойынша үлесі артып, 55,5%-ды құрады. Үздік нәтижелерді 

Павлодар облысы мен Шымкент және Нұр-Сұлтан қалалары көрсетті. Ең төменгі көрсеткіштер 

Маңғыстау, Алматы және Түркістан облыстарында байқалады (3.3.21-кесте). 

3.3.21-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің 
жалпы санынан жоғары және бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 55,5 +1 – 54,5 

Павлодар 1 65 +0,5 1 64,5 

Шымкент қ. 2 60,4 +1,3 2 59,1 

Нұр-Сұлтан қ. 3 60 +0,3 5 57,7 

Қарағанды 4 59 +0,2 3 58,8 

СҚО 5 58,3 +0,4 4 57,9 

Қостанай 6 57,7 +1,7 9 56 

Қызылорда 7 57,6 +3,6 10 54 

ШҚО 8 57,5 +0,8 7 56,7 

Алматы қ. 9 57,1 +0,1 6 57 

Жамбыл 10 56,1 -0,1 8 56,2 

Атырау 11 56 +3 13 53 

Ақмола 12 55,1 +1,6 12 53,5 

БҚО 13 54,2 +0,4 11 53,8 

Ақтөбе 14 52,6 +1 15 51,6 

Түркістан 15 52,2 +2,1 16 50,1 

Алматы 16 51,7 -1,1 14 52,8 

Маңғыстау 17 48 +2,2 17 45,8 

Дереккөз: ҰБДҚ 

34 жасқа дейінгі жас мұғалімдер саны өсті және күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін 

мектептердегі мұғалімдердің жалпы санының 33%-ын құрады. Аталған көрсеткіш бойынша 10 

өңір жалпы республикалық деңгейден өтті. Рейтингтің алғашқы үштігінде Маңғыстау, Ақтөбе 

және Қостанай облыстары тұр. Жас мұғалімдердің педагогикалық құрамы Шымкент қаласының, 

Түркістан және Қарағанды облыстарының мектептерінде нашар жаңартылады (3.3.22-кесте). 

3.3.22-кесте. Күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер мұғалімдерінің 
жалпы санынан жоғары және бірінші санатты мұғалімдердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 33 -0,7 – 33,7 

Маңғыстау 1 45 +0,7 1 44,3 

Ақтөбе 2 38,8 -1,4 2 40,2 

Қостанай 3 36,5 +0,2 3 36,3 

Павлодар 4 35,2 -0,3 5-6 35,5 
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БҚО 
5-6 

35,1 -1,6 4 36,7 

Алматы 35,1 +0,5 8-9 34,6 

Алматы қ. 7 35 -0,2 7 35,2 

Қызылорда 8 34,9 -0,6 5-6 35,5 

Атырау 9 34,5 – 10 34,5 

Нұр-Сұлтан қ. 10 34,4 -0,2 8-9 34,6 

СҚО 11 32,9 -1 11 33,9 

Жамбыл 12 32,7 -0,9 12 33,6 

Ақмола 13 32,1 -0,8 13 32,9 

ШҚО 14 30,4 -0,6 14 31 

Шымкент қ. 15 28,7 -1,2 15 29,9 

Қарағанды 
16-17 

28,2 +0,2 17 28 

Түркістан 28,2 -1,4 16 29,6 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Қаржы және кадрлық ресурстар индексі бойынша С тобында Нұр-сұлтан, Алматы қалалары және 

Қызылорда облысы көш бастап тұр. Рейтингтің соңында Маңғыстау, Түркістан және Батыс 

Қазақстан облыстары тұр (3.3.23-кесте). 

3.3.23-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және кадрлық  
ресурстар индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Нұр-Сұлтан қ. 1 0,544 +0,062 5 0,482 

Алматы қ. 2 0,528 +0,005 2 0,523 

Қызылорда 3 0,489 -0,012 4 0,501 

Павлодар 4 0,482 -0,036 3 0,518 

Алматы 5 0,418 +0,038 9 0,380 

Қостанай 6 0,411 +0,037 11 0,374 

СҚО 7 0,394 -0,002 8 0,396 

Ақтөбе 8 0,386 +0,007 10 0,379 

Қарағанды 9 0,345 +0,023 14 0,322 

ШҚО 10 0,329 -0,074 6 0,403 

Ақмола 11 0,305 -0,024 13 0,329 

Шымкент қ. 12 0,293 -0,241 1 0,534 

Атырау 13 0,280 +0,533 16 0,253 

Жамбыл 14 0,261 -0,132 7 0,393 

БҚО 15 0,241 -0,121 12 0,362 

Түркістан 16 0,211 +0,021 17 0,190 

Маңғыстау 17 0,188 -0,128 15 0,316 

D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ 

Мектептердің техникалық жағдайы мен жабдықталу деңгейі оқушылардың оқу тиімділігіне, білім 

беру жүйелерінің икемділігіне айтарлықтай әсер етеді. Өңірлердегі апатты мектептер мен үш 

ауысымды оқыту мәселелері әлі де өзекті болып табылады. Мектептерде сапалы білім алу үшін 

жағдайлардың қамтамасыз етілу деңгейі алты көрсеткіш бойынша бағаланады (3.3.24-кесте). 

3.3.24-кесте. Материалдық-техникалық база және АКТ көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

D1 
Мектептердің жалпы санынан апатты жағдайдағы  

мектептер саны 
бірлік 

D2 
Мектептердің жалпы санынан үш ауысымда сабақ жүргізетін 

күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептер саны 
бірлік 

D3 

Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санынан асхана / 

буфеттер мен қамтамасыз етілген жалпы білім беретін 
мектептердің үлесі 

% 
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D4 
Оқушылардың жалпы санынан оқулықтармен қамтамасыз 

етілген оқушылардың үлесі 
% 

D5 
Аз қамтылған отбасы оқушыларының жалпы санынан тегін 

ыстық тамақпен қамтылған аз қамтылған отбасы 

балаларының үлесі 

% 

D6 
Мектептердің жалпы санынан 4 Мбит/с және одан жоғары 
жылдамдықпен кең жолақты Интернетке қолжетімділікпен 

қамтамасыз етілген мектептердің үлесі 

% 

2019 ж. апатты мектептердің жалпы саны 31-ден 37-ге дейін (+6 мектеп) өсті. 8 өңірде 

мектептердің апаттылық мәселесі шешілді. Қалған 9 өңірде мектептердің қауіпсіздік мәселесі әлі 

де өзекті. Ақмола облысында апатты мектептер қайта пайда болды (+3). Түркістан мен Атырау 

апатты жағдайдағы мектептер санын азайтты. Батыс Қазақстан (+3), Ақмола (+3), Қарағанды 

(+1) және Қызылорда (+1) облыстары жағдайды жақсарта алмады. Қостанай және Жамбыл 

облыстарындағы жағдай өзгеріссіз қалды (3.3.25-кесте). 

3.3.25-кесте. Мектептердің жалпы санынан апатты  
жағдайдағы мектептер саны, бірлік 

 

2019 2018 

Орны Мәні, бірлік 

2018 ж. 

айырмашылығы, 

бірлік 

Орны Мәні, бірлік 

Алматы 

1-8 

0 – 

1-9 

0 

Маңғыстау 0 – 0 

СҚО 0 – 0 

ШҚО 0 – 0 

Нұр-Сұлтан қ. 0 – 0 

Алматы қ. 0 – 0 

Шымкент қ. 0 – 0 

Павлодар 0 – 0 

Ақмола 

9-12 

3 +3 0 

Ақтөбе 3 +1 
10-11 

2 

Қызылорда 3 +1 2 

Қостанай 3 – 
12-13 

3 

Қарағанды 

13-15 

4 +1 3 

Жамбыл 4 – 14 4 

Атырау 4 – 15-16 5 

Түркістан 16 5 -2 17 7 

БҚО 17 8 +3 15-16 5 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. үш ауысымда оқытатын мектептер саны 9 бірлікке артып, 136 мектепті құрады. 

Павлодар, Шығыс Қазақстан, Қостанай және Жамбыл облыстары бұл мәселені шешті. 6 өңірде 

үш ауысымды білім беретін мектептер санын азайтуға мүмкіндік туды. Сонымен қатар, Нұр-

сұлтан қаласында (+3), Алматы (+4), Маңғыстау (+8), Батыс Қазақстан (+2), Қызылорда (+2) 

облыстарында үш ауысымда жұмыс режимі бар мектептер саны ұлғаюда (3.3.26-кесте). 

3.3.26-кесте. Мектептердің жалпы санынан үш ауысымда сабақ жүргізетін күндізгі 
мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің саны, бірлік 

 

2019 2018 

Орны Мәні, бірлік 

2018 ж. 

айырмашылығы, 

бірлік 

Орны Мәні, бірлік 

ШҚО 

1-4 

0 – 
1-4 

0 

Павлодар 0 – 0 

Костанай 0 -3 6-7 3 

Жамбыл 0 – 5 1 

Алматы қ. 5 1 +1 1-4 0 

Қызылорда 6 2 +2 1-4 0 
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Қарағанды 
7-8 

3 – 6-7 3 

СҚО 3 -2 
8-10 

5 

БҚО 
9-10 

7 +2 5 

Түркістан 7 -1 12 8 

Нұр-Сұлтан қ. 11 8 +3 8-10 5 

Ақмола 

12-14 

12 +1 13 11 

Атырау 12 -2 
14-15 

14 

Ақтөбе 12 -2 14 

Маңғыстау 15 14 +8 11 6 

Шымкент қ. 16 17 -2 16 19 

Алматы 17 38 +4 17 34 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы асхана/буфеттермен қамтамасыз етілген күндізгі жалпы білім беретін мектептердің 

үлесі 86,7% (-6%) құрайды. Нұр-Сұлтан қаласы, Павлодар және Қызылорда облыстары 

мектептерді асхана/буфеттермен қамтамасыз етуде көшбасшылар болып табылады. Ел 

бойынша ең төменгі көрсеткіштер – Қостанай, Атырау және Ақмола облыстарында тіркелді 

(3.3.27-кесте). 

3.3.27-кесте. Жалпы білім беретін мектептердің жалпы санынан асхана/ 
буфеттермен қамтамасыз етілген жалпы білім беретін мектептердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, %f354 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 86,7 -6 – 92,7 

Нур-Султан қ. 1 97,7 +0,1 4 97,6 

Павлодар 2 97 -1,6 2 98,6 

Қызылорда 3 96,6 -0,3 7 96,9 

СҚО 4 94,3 -3,2 5 97,5 

Алматы қ. 5 93,7 -5,8 1 99,5 

Маңғыстау 6 93,5 -2,3 10 95,8 

ШҚО 7 90,6 -1,5 12 92,1 

Ақтөбе 8 88,8 -7,9 8 96,7 

Шымкент қ. 9 88 -9 6 97 

Жамбыл 10 87,6 -4,5 13 92,1 

БҚО 11 86 -12,4 3 98,4 

Түркістан 12 83,7 -4,6 15 88,3 

Қарағанды 13 82,4 -3,3 17 85,7 

Алматы 14 82,1 -4,9 16 87 

Ақмола 15 74,4 -21,9 9 96,3 

Атырау 16 73,3 -20,5 11 93,8 

Костанай 17 63,9 -24,8 14 88,7 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 жылы оқушылар саны 3 105 334 адамнан 3 242 280-ге дейін өсті. Оқулықтармен 

қамтамасыз етілген оқушылардың үлесі де өсті (99,7%). Оқулықтармен 100% қамтамасыз етуді 

Батыс Қазақстан облысы ұйымдастыра алды. Минималды көрсеткішпен, одан кейін Алматы 

қаласы, Солтүстік Қазақстан, Ақмола, Қызылорда облыстары 99,9% тіркелді (3.3.28-кесте). 

3.3.28-кесте. Жалпы оқушылар санынан оқулықтармен қамтамасыз  
етілген оқушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 99,7 +3,3 – 96,4 

БҚО 

1-3 

99,9 -0,1 1-2 100 

Алматы қ. 99,9 – 3-4 99,9 

СҚО 99,9 +1,3 5 98,5 

Ақмола 4-6 99,8 +0,5 7 98,3 
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Қызылорда 99,8 +2,7 10 97 

Қарағанды 99,8 -0,1 3-4 99,6 

Жамбыл 

7-10 

99,7 +2,3 9 97,4 

Түркістан 99,7 +9,3 17 90,3 

Павлодар 99,7 -0,3 1-2 99,9 

ШҚО 99,7 +1,2 6 98,3 

Алматы 
11-12 

99,9 +1,7 8 98,2 

Нұр-Сұлтан қ. 99,9 +3,3 
11-12 

96,5 

Қостанай 

13-15 

99,6 +2,8 96,5 

Ақтөбе 99,6 +4,6 13 95 

Атырау 99,6 +7 16 92,5 

Шымкент қ. 16 99,1 +5,7 15 93,4 

Маңғыстау 17 99 +4,1 14 94,8 

Ескерту: қорландыру циклы 4 жылда бір рет өткізіледі, яғни егер 4 жыл бұрын бүкіл сынып бойынша белгілі бір 
пәннің барлық оқушылары қамтамасыз етілген болса, онда 4 жылдан кейін оқушылар санының артуымен кітап 
жеткіліксіз болуы мүмкін. Сондай-ақ, бір аудан аясында оқулықтарды ауыстыру тәжірибесі қолданылуы мүмкін. 
Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушылардың жалпы санынан тегін ыстық 

тамақпен қамтылған балалардың үлесінің төмендеуі жалғасуда. Бірде-бір өңір 100% деңгейде 

қамтамасыз ете алмады. Ел бойынша бұл көрсеткіш төмендеп, 73,5%-ды құрады. Батыс 

Қазақстан, Павлодар және Қостанай облыстарында балалар тегін ыстық тамақпен қамтамасыз 

етілген. Тегін тамақпен қамтамасыз етудің төмен деңгейі Түркістан, Алматы облыстарында және 

Шымкент қаласында тіркелген (3.3.29-кесте). 

3.3.29-кесте. Аз қамтылған отбасылардан шыққан оқушылардың жалпы санынан 
тегін ыстық тамақпен қамтылған балалардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 73,5 -11,7 – 85,2 

БҚО 1 96,2 – 3 96,2 

Павлодар 2 91,3 -6,6 1 97,9 

Қостанай 3 88,1 -0,3 8 88,4 

Алматы қ. 4 87,1 -7,5 4 94,6 

Жамбыл 5 83,7 -0,7 11 84,4 

Ақмола 6 82,6 -9,4 6-7 92 

Ақтөбе 
7-8 

82,4 -14,6 2 97 

ШҚО 82,4 -12 5 94,4 

Қарағанды 9 81,6 +0,7 13 80,9 

Атырау 10 78,6 +5,5 14 73,1 

СҚО 11 76,2 -7,9 12 84,1 

Нұр-Сұлтан қ. 12 74,9 -12,7 9 87,6 

Маңғыстау 13 71,1 -20,9 6-7 92 

Қызылорда 14 66,1 -20,4 10 86,5 

Алматы 15 55,1 -14,6 15 69,7 

Шымкент қ. 16 43,5 -26,1 16 69,6 

Түркістан 17 41,7 -24,5 17 66,2 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Қазіргі уақытта интернетке қосылу және оның сапасы маңызды рөл атқарады, білімге қол 

жеткізуге, білім беру қызметтерінің икемділігі мен ұтқырлығына әсер етеді. Барлық күндізгі 

мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің 6 606 (2018 ж. – 6 338, 2017 ж. – 4 354) немесе 

94,7% 4 Мбит/с және одан жоғары жылдамдықпен кең жолақты Интернет желісіне қосылған. 

Соңғы үш жылда көптеген өңірлер Интернет желісіне қолжетімділік деңгейін айтарлықтай 

арттырды. 10 өңірдің мектептері кең жолақты Интернет желісіне қосылуды қажет етеді (кесте. 

3.3.30). 
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3.3.30-кесте. Мектептердің жалпы санынан 4 Мбит/с және одан жоғары 
жылдамдықпен кеңжолақты Интернетке қолжетімділікпен қамтамасыз етілген 

мектептердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

 ҚР – 94,7 +4,3 – 90,4 

Ақмола 1 100 – 

1-4 

100 

Қызылорда 2 100 – 100 

Маңғыстау  3 100 – 100 

Павлодар 4 100 – 100 

Алматы қ. 5 100 +2 5 98,5 

ШҚО 6 100 +3,7 7-8 96,7 

Жамбыл 7 100 +6,3 11 93,7 

Нұр-Сұлтан қ. 8 98,9 +6 12 92,9 

Қарағанды 9 98,4 +3,3 9 95,3 

Ақтөбе 10 98 +3,5 10 94,5 

Шымкент қ. 11 94,9 -1,4 7-8 96,3 

Атырау 12 93,8 +9,3 15 86,2 

Алматы 13 92,8 -3,9 6 96,7 

Қостанай 14 91,8 +10,4 16 81,4 

СҚО 15 91,2 +5 14 86,2 

БҚО 16 87,1 +0,5 13 94 

Түркістан 17 83,9 +16,7 17 68,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. МТБ және АКТ индексі Павлодар облысы, Алматы қаласы және Шығыс Қазақстан 

облысының мектептерінде анағұрлым жоғары болды. Осы индекс бойынша төмен нәтижелерді 

Шымкент қаласы, Атырау және Түркістан облыстары көрсетті (3.3.31-кесте). 

3.3.31-кесте. D тобының көрсеткіштері бойынша мектепте білім берудің  
МТБ және АКТ индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1 0,895 -0,037 1 0,932 

Алматы қ. 2 0,865 -0,057 2 0,922 

ШҚО 3 0,840 +0,019 5 0,821 

СҚО 4 0,813 +0,013 7 0,800 

Жамбыл 5 0,782 +0,061 11 0,721 

Қызылорда 6 0,761 -0,048 6 0,809 

Ақтөбе 7 0,751 -0,045 8 0,796 

Қарағанды 8 0,748 +0,088 13 0,660 

Нұр-Сұлтан қ. 9 0,741 -0,019 10 0,760 

Ақмола 10 0,713 -0,127 3 0,840 

БҚО 
11-12 

0,695 -0,133 4 0,828 

Маңғыстау 0,695 -0,087 9 0,782 

Қостанай 13 0,679 +0,001 12 0,678 

Алматы 14 0,646 +0,061 14 0,585 

Түркістан 15 0,615 +0,141 17 0,474 

Шымкент қ. 16 0,554 +0,004 15 0,550 

Атырау 17 0,551 -0,069 16 0,482 

Екі топтың нәтижелері бойынша «Ресурстармен қамтамасыз етілу» жиынтық көрсеткіші индексі 

есептелді, онда Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары және Павлодар облысы рейтингте алда болды. 

Олар 0,64-тен жоғары мәндерді жинады. 0,5-тен төмен мәндері бар 5 өңір рейтинг соңына 

орналасқан (3.3.32-кесте). 
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3.3.32-кесте. «Ресурстармен қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткіш индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Алматы қ. 1 0,696 -0,027 2 0,723 

Павлодар 2 0,689 -0,036 1 0,725 

Нур-Султан қ. 3 0,643 +0,022 4 0,621 

Қызылорда 4 0,625 -0,030 3 0,655 

СҚО 5 0,603 +0,005 6 0,598 

ШҚО 6 0,584 -0,028 5 0,612 

Ақтөбе 7 0,568 -0,019 8 0,587 

Қостанай 8 0,545 +0,019 13 0,526 

Қарағанды 9 0,546 +0,055 14 0,491 

Алматы 10 0,532 +0,050 15 0,482 

Жамбыл 11 0,522 -0,035 10 0,557 

Ақмола 12 0,509 -0,076 9 0,585 

БҚО 13 0,468 -0,127 7 0,595 

Маңғыстау 14 0,441 -0,108 11 0,549 

Шымкент қ. 15 0,423 -0,119 12 0,542 

Атырау 16 0,415 +0,047 16 0,368 

Түркістан 17 0,413 +0,081 17 0,332 

Орта білім беру тиімділігінің индексі нәтижелілік және ресурстармен қамтамасыз етілу 

қорытындылары бойынша қалыптасады. Мектеп саласындағы білім беруді саралау нәтижесінде 

Павлодар облысы ең тиімді болып анықталды. Шымкент қаласында, Алматы, Маңғыстау, Атырау 

және Түркістан облыстарында бұл көрсеткіш 0,5-тен төмен (3.3.33-кесте). 

3.3.33-кесте. Орта білім беру тиімділігінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1  0,714  – 1  0,714  

ШҚО 2  0,663  +0,026 5  0,637  

Алматы қ. 3  0,661  -0,028 2  0,689  

СҚО 4  0,644  +0,003 4  0,641  

Қызылорда 5  0,638  +0,008 6  0,630  

Қостанай 6  0,629  +0,056 11  0,573  

Ақтөбе 7  0,612  +0,011 7  0,601  

Жамбыл 
8-9 

 0,606  +0,027 
9-10 

 0,579  

Қарағанды  0,606  +0,027  0,579  

БҚО 
10-11 

 0,593  -0,062 3  0,655  

Нұр-Сұлтан қ.  0,593  -0,005 8  0,598  

Ақмола 12  0,564  +0,012 12  0,552  

Алматы 13  0,459  +0,038 15  0,421  

Маңғыстау 14  0,457  +0,032 14  0,425  

Шымкент қ. 15  0,452  -0,009 13  0,461  

Атырау 16  0,446  +0,031 16  0,415  

Түркістан 17 0,434 +0,089 17 0,345 
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• 9-сынып ОЖСБ-ның орташа республикалық деңгейі 40,1 (+1,4) баллды құрайды.  

4-сынып ОЖСБ-ның орташа балы төмендеп, 19,8 (-0,2) баллды құрады. ЖАО 

көрсеткіштердің төмендеу себептерін жан-жақты зерделеп, оқушылардың үлгерімін 

арттыру бойынша жұмысты ұйымдастыру мәселесіне ерекше назар аудару қажет.  

• Үміткерлердің жалпы санынан «Алтын белгі» төсбелгісін растаған түлектердің үлесі 

қысқартылып, 78,7%-ды құрады (2018 ж. – 82%, 2017 ж. – 93,8%). Ең жақсы 

көрсеткіштерді Павлодар, БҚО және Ақмола облыстары көрсетті. Нұр-Сұлтан, Алматы 

қалалары мен Түркістан облысы ең төменгі көрсеткіштерге ие. 

• Мектеп немесе колледждерде оқуын жалғастырмаған 9-сынып түлектерінің саны негізгі 

орта білім беруді аяқтаған оқушылардың жалпы санының 0,23%-ын құрады (581 адам). 

Олардың 52,5% жұмысқа орналасты, 47,5% еш жерде оқымайды және жұмыс істемейді. 

• 9-сыныпты бітіргеннен кейін жұмысқа орналаспағандардың ең көп үлесі Атырау, 

Солтүстік Қазақстан және Қостанай облыстарында тіркелген. Түлектерді жұмысқа 

орналастыру мәселесі нақты шаралар қабылдау үшін жағдайды мұқият зерделеуді талап 

етеді. 

• Оқуды жалғастырмаған 11-сынып түлектерінің үлесі барлық өңірлер бойынша 

айтарлықтай қысқарды және орташа есеппен 9,2%-ды (-18,4%) құрады. Оқуды 

жалғастырмаған немесе жұмысқа орналаспаған 11-сынып түлектерінің ең көп үлесі 

Түркістан, Алматы облыстары мен Шымкент қаласына тиесілі. 

• Инклюзивті білім беру үшін жағдай жасаған мектептердің үлесі 64,9% құрады (2018 ж. – 

60%, 2017 ж. – 55%). Үздік үштікке Алматы, Нұр-Сұлтан қалалары және айтарлықтай 

өсім көрсеткен Павлодар облысы кірді. Орташа республикалық көрсеткіштен төмен 

мәндерді 6 өңір көрсетті. Түркістан, Алматы облыстары мен СҚО рейтинг тізімін 

аяқтайды. 

• Алматы қаласы, Түркістан және Алматы облыстарында оқушыларды қосымша біліммен 

қамтудың төмендігі байқалады. ЖАО қосымша білім беру ұйымдарының желісін кеңейту 

жөніндегі жұмысты күшейту қажет. Қосымша білім беру объектілерін салуға 

инвесторларды тарту, үйірмелер, секциялар ұйымдастыру үшін ата-аналар тарапынан 

еріктілерді, қоғамдық бірлестіктер, жастар ұйымдары өкілдерін қолдау, оларға жағдай 

жасау қажет. 

• Үш ауысымды және апатты мектептер, оқушы орындарының тапшылығы, жоғары 

жылдамдықты Интернеттің желісіне қосылу мәселелерін шешу үшін келесідей кешенді 

шаралар қабылдау қажет: білім беру процестерін, мектептерді басқару мен 

қаржыландыруды талдау және мониторингтеу, құрылыс орындарын анықтау, жөндеу 

жұмыстарын жүргізу, МТБ жақсарту және балаларды оқытуға және педагогтердің 

жұмысына қолайлы жағдай жасау үшін ведомствоаралық үйлестіруді жолға қою, 

оқытудың балама жолдарын дамыту, білім алуға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету. 
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3.4. Техникалық және кәсіптік білім беру  

А тобы. Техникалық және кәсіптік білім берудің сапасы 

Өңірде білім беру жүйелерінің жетістіктерін бағалау мақсатында ТжКБ деңгейін бағалаудың 

негізі критерийлері болып табылатын техникалық және кәсіптік білімнің сапасы мен 

қолжетімділігін қарастыру қажет. Білім беру сапасының көрсеткіштерін есептеу 4 көрсеткішке 

негізделген (3.4.1-кесте). 

3.4.1-кесте. ТжКБ сапасының және басқа да түпкі нәтижелердің көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

А1 
ТжКБ түлектерінің жалпы санынан үздік диплом алған ТжКБ 

ұйымдары түлектерінің үлесі 
% 

А2 
WorldSkills Kazakhstan Ұлттық чемпионатында алынған 

медальдар саны 
бірлік 

А3 

ТжКБ ұйымдары түлектерінің жалпы санынан мемлекеттік 

білім беру тапсырысы бойынша білім алып, оқуды 

аяқтағаннан кейін бірінші жылы жұмысқа орналасқан 

түлектерінің үлесі 

% 

А4 
Мемлекеттік колледждердің жалпы санынан аккредиттеу 

рәсімінен өткен мемлекеттік колледждердің үлесі 
% 

Үздік диплом алған түлектер саны 13 089 адамды құрады, бұл ел бойынша 9,1%-ға сәйкес 

келеді. 2018 жылғыдай үздіктер саны бойынша көшбасшы Нұр-Сұлтан қ. болды, одан кейінгі 

орында Павлодар облысы мен Алматы қаласы. 2019 ж. үздіктер санының төмендігі Маңғыстау, 

Түркістан және Жамбыл облыстарында тіркелді (3.4.2-кесте). 

3.4.2-кесте. ТжКБ түлектерінің жалпы санынан үздік диплом алған ТжКБ  
ұйымдары түлектерінің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 9,1 +0,3 – 8,8 

Нұр-Сұлтан қ. 1 15,9 +2,2 1 13,7 

Павлодар 
2-3 

11,3 -0,3 2 11,6 

Алматы қ. 11,3 +1,3 4-6 10 

ШҚО 
4-5 

10,1 -1,2 3 11,3 

Алматы 10,1 +0,1 4-6 10 

Қостанай 6 9,9 +1,2 9 8,7 

БҚО 7 9,8 +1,8 11 8 

Ақтөбе 

8-10 

9 -1 4-6 10 

Ақмола 9 – 7 9 

СҚО 9 +0,2 8 8,8 

Шымкент қ. 11 7,9 – 12 7,9 

Қарағанды 12 7,8 -0,6 10 8,4 

Қызылорда 13 7,2 +0,5 13 6,7 

Атырау 14 7,1 +1,5 15 5,6 

Жамбыл 15 6,5 +1,1 16 5,4 

Түркістан 16 5,4 -0,5 14 5,9 

Маңғыстау 17 3,7 -0,2 17 3,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 

WorldSkills Kazakhstan-2019 чемпионатында өткен жылғыдай бірінші орынды Шығыс Қазақстан 

облысы иеленді: 9 алтын, 4 күміс, 2 қола медаль. Командалық есепте күмісті Шымкент қ. алды 

(11 медаль). Төрт өңір (Ақмола облысы, Нұр-Сұлтан қ., Маңғыстау және Павлодар облыстары) 

9 медальдан алды. Атырау облысы бірде-бір медаль ала алмады (3.4.3-кесте). 
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3.4.3-кесте. WorldSkills Kazakhstan Ұлттық чемпионатында алынған  
медальдар саны, бірлік 

 

2019 2018 

Орны 
Мәні, 

бірлік 

2018 ж. 

айырмашылығы, бірлік 
Орны Мәні, бірлік 

ШҚО 1 15 +4 1 11 

Шымкент қ. 2 11 +7 9-10 4 

Нұр-Сұлтан қ. 

3-6 

9 – 2 9 

Ақмола 9 +2 4-5 7 

Маңғыстау 9 +3 6-7 6 

Павлодар 9 +7 12-14 2 

Түркістан 7 8 +2 6-7 6 

Алматы қ. 
8-9 

7 -1 3 8 

Ақтөбе 7 +4 11 3 

Қарағанды 10 6 +2 8-10 4 

Қостанай 11 5 -2 4-5 7 

Алматы 12 4 +4 16-17 0 

БҚО 
13-14 

3 -1 8-10 4 

СҚО 3 +1 
12-14 

2 

Жамбыл 
15-16 

1 -1 2 

Қызылорда 1 +1 16-17 0 

Атырау 17 0 -3 15 3 

Дереккөз: «Talap» КЕАҚ 

2019 ж. мемлекеттік тапсырыс бойынша оқыған және оқуды аяқтағаннан кейінгі бірінші жыл 

жұмысқа орналасқан ТжКБ ұйымдары түлектерінің көрсеткіші республика бойынша 88%-ды 

құрады. Түлектердің ең көп жұмысқа орналасуы Ақмола, Шығыс Қазақстан және Павлодар 

облыстарында тіркелді. 5 өңір республикалық деңгейден аса алмады. Артта қалған өңірлер 

қатарында Жамбыл облысы, Шымкент қ. және Қызылорда облысы бар (3.4.4-кесте). 

3.4.4-кесте. ТжКБ ұйымдары түлектерінің жалпы санынан мемлекеттік білім беру 
тапсырысы бойынша білім алып, оқуды аяқтағаннан кейін бірінші жылы жұмысқа 

орналасқан түлектерінің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 88 +1,7 – 86,3 

Ақмола 1 96 +2,9 2 94,9 

ШҚО 2 94,8 +1,9 1 96,7 

Павлодар 3 94,6 +1,3 3 93,3 

СҚО 4 94 +7,5 10 86,5 

Қостанай 5 93,8 +3,9 5 89,9 

Алматы қ. 6 93,7 +7,4 12 86,3 

Атырау 7 93,2 +15,7 16 77,5 

Нұр-Сұлтан қ. 8 91,4 +6 14 85,4 

Қарағанды 9 90,6 -1,4 4 92 

Ақтөбе 10 90,1 +10,7 15 79,4 

Маңғыстау 11 89,7 +3,1 8-9 86,6 

Алматы 12 89,4 +1,3 6 88,1 

БҚО 13 86,4 +0,8 13 85,6 

Түркістан 14 81,1 -5,3 11 86,4 

Қызылорда 15 80 -7,6 7 87,6 

Шымкент қ. 16 75,8 -10,8 8-9 86,6 

Жамбыл 17 62,2 +14,5 17 47,7 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. ЖАО-ның 443 мемлекеттік колледждің 67-сі аккредиттеуден өтті (кесте. 3.4.5). Бұл 

көрсеткіш әлі де жоғары емес. Аккредиттеу бойынша Алматы, Шымкент қалалары және Алматы 

облысының нәтижелері айтарлықтай артты. Аккредиттеуден өткен колледждердің ең аз саны 
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Түркістан, Жамбыл және Қостанай облыстарында тіркелген. Батыс Қазақстан облысында бірде-

бір колледж 2018-2019 жылдары аккредиттеуден өтпеген. 

3.4.5-кесте. Мемлекеттік колледждердің жалпы санынан аккредиттеу рәсімінен  
өткен мемлекеттік колледждердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

Алматы қ. 1 50 +46,8 16 3,2 

Шымкент қ. 2 36,4 +27,3 9-10 9,1 

Алматы 3 25 +15,2 8 9,8 

Қызылорда 4 23,5 +4,7 5-6 18,8 

Ақмола 5 23,1 +10,2 7 12,9 

Маңғыстау 6 18,8 -12,5 2 31,3 

СҚО 7 18,2 +9,1 9-10 9,1 

Атырау 8 17,6 +12 13 5,6 

Нұр-Сұлтан қ. 9 16,7 -10 3 26,7 

ШҚО 10 14,6 -17,5 1 32,1 

Павлодар 11 13,8 -5,6 4 19,4 

Қарағанды 12 8,9 +2,4 11-12 6,5 

Ақтөбе 13 7,7 +4 15 3,7 

Қостанай 14 7,1 -11,7 5-6 18,8 

Жамбыл 15 4,3 +0,5 14 3,8 

Түркістан 16 3,2 -3,3 11-12 6,5 

БҚО 17 0 – 17 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. техникалық және кәсіптік білім беру сапасының индексі бойынша өткен жылдың 

көшбасшысы Шығыс Қазақстан облысы үшінші орынға ие болды, ал Алматы қаласы осы 

көрсеткіш бойынша бірінші орынға шықты. Екінші орында Нұр-Сұлтан қаласы орналасты. Соңғы 

орындарда – Жамбыл, Түркістан және Батыс Қазақстан облыстары болды (3.4.6-кесте). 

3.4.6-кесте. А тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ сапасының және  
өзге де түпкі нәтижелердің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Алматы қ. 1 0,740 +0,247 7 0,493 

Нұр-Сұлтан қ. 2 0,687 -0,077 2 0,764 

ШҚО 3 0,669 +0,162 1 0,831 

Ақмола 4 0,601 +0,038 5 0,563 

Павлодар 5 0,595 +0,008 3 0,587 

Шымкент қ. 6 0,578 +0,160 
9-10 

0,418 

Алматы 7 0,523 +0,105 0,418 

СҚО 8 0,472 +0,066 11 0,406 

Қостанай 9 0,467 -0,106 4 0,573 

Ақтөбе 10 0,463 +0,085 14 0,378 

Маңғыстау 11 0,439 -0,079 6 0,518 

Қарағанды 12 0,431 -0,007 8 0,438 

Атырау 13 0,380 +0,105 16 0,275 

Қызылорда 14 0,364 -0,038 12 0,402 

БҚО 15 0,362 +0,013 15 0,349 

Түркістан 16 0,338 -0,041 13 0,379 

Жамбыл 17 0,166 +0,070 17 0,096 

В тобы. Техникалық және кәсіптік білім берудің қолжетімділігі 

Өңірлік білім беру жүйелерінің осы рейтингінде ТжКБ қолжетімділігі келесі 3 көрсеткішпен 

бағаланады (3.4.7-кесте). 



3-тарау. Өңірлік білім беру жүйелерінің рейтингі │ 347 
 

ҚР БІЛІМ БЕРУ ЖҮЙЕСІНІҢ АХУАЛЫ МЕН ДАМУЫ ТУРАЛЫ ҰЛТТЫҚ БАЯНДАМА | АТО 2020       

3.4.7-кесте. ТжКБ қолжетімділігінің көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

B1 
Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық және 

кәсіптік біліммен қамту 
% 

B2 

ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан 

жұмыс берушілер қаражаты есебінен ТжКБ ұйымдарында 

білім алушылардың үлесі 

% 

B3 

ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан 

мемлекеттік білім беру тапсырысы есебінен ТжКБ 

ұйымдарында білім алушылардың үлесі 

% 

Алматы қаласы бес жыл қатарынан көш бастап тұр, осы көрсеткіш бойынша үлестің жыл 

сайынғы өсуі байқалады. Одан кейінгі орында Шымкент қаласы мен Ақмола облысы. Орташа 

республикалық деңгейді 7 өңір еңсере алмады. Алматы, Түркістан және Жамбыл облыстары 

бәрінен артта қалды (3.4.8-кесте). 

3.4.8-кесте. Типтік жастағы (14-24 жас) жастарды техникалық және  
кәсіптік біліммен қамту, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР  – 16,1 -0,4 – 16,5 

Алматы қ. 1 28,5 +0,6 1 27,9 

Шымкент қ. 2 20 -2,3 2 22,3 

Ақмола 3 19 +1,6 4-5 18,6 

Павлодар 4 18,8 – 3 18,8 

Қарағанды 5 18 -0,6 4-5 18,6 

Нұр-Сұлтан қ. 6 17,3 -0,7 7 18 

Қостанай 7 17,3 +0,1 9-10 17,2 

БҚО 8 17,3 -0,4 8 17,7 

Ақтөбе 9 16,9 -1,5 6 18,4 

ШҚО 10 16,9 -0,1 11 17 

Маңғыстау 11 15,6 -1,6 9-10 17,2 

Атырау 12 15,8 -0,6 12 16,4 

Қызылорда 13 14,4 -0,6 13 15 

СҚО 14 13,3 -0,6 15 13,9 

Жамбыл 15 12,9 -1,1 14 14 

Түркістан 16 10,1 +0,6 16 9,5 

Алматы 17 9 -0,3 17 9,3 

Дереккөз: ҰБДҚ, ҚР ҰЭМ СК  

Жұмыс берушілердің мамандарды даярлау процесіне деген қызығушылығы төмендеуде. 2019 ж. 

жұмыс берушілердің қаражаты есебінен ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлесі 0,3%-ды 

құрады. Кадрлар даярлауға өнеркәсіптік өңірлер (Қарағанды, Шығыс Қазақстан, Павлодар, 

Қостанай облыстары) барынша мүдделі. 2019 ж. 9 өңірде жұмыс берушілер қаражаты есебінен 

білім алушылар мүлдем болмады (3.4.9-кесте). 

3.4.9-кесте. ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан жұмыс 
берушілер қаражаты есебінен ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 0,3 -0,2 – 0,5 

Қарағанды 1 1,9 -0,3 1 2,2 

ШҚО 2 0,6 – 5-7 0,6 

Павлодар 3 0,5 -0,5 2 1,0 

Қостанай 4 0,3 – 9-10 0,3 
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Түркістан 5 0,2 +0,1 13-17 0,1 

Ақмола 

6-8 

0,1 -0,2 9-10 0,3 

Нұр-Сұлтан қ. 0,1 -0,5 5-7 0,6 

Жамбыл 0,1 -0,6 3-4 0,7 

СҚО 

9-17 

0 -0,2 11-12 0,2 

БҚО 0 -0,1 

13-17 

0,1 

Қызылорда 0 -0,1 0,1 

Алматы 0 -0,1 0,1 

Маңғыстау 0 -0,6 5-7 0,6 

Ақтөбе 0 -0,2 11-12 0,2 

Алматы қ. 0 -0,7 3-4 0,7 

Атырау 0 -0,4 8 0,4 

Шымкент қ. 0 -0,1 13-17 0,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Мемлекеттік тапсырыс есебінен студенттерді оқыту көрсеткіші өсуде. 2019 ж. студенттердің 

59,8% бюджеттік негізде оқыды. Екінші жыл қатарынан мемлекет есебінен білім алатын 

студенттердің ең көп саны Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Қостанай облыстарында тіркелген. 

Бұл ретте Қостанай және Жамбыл облыстарында бұл көрсеткіш аздап төмендеді. Республикалық 

маңызы бар қалаларда мемлекет есебінен білім алушылар санының аздығы байқалады (3.4.10-

кесте). 

3.4.10-кесте. ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың жалпы санынан мемлекеттік 
білім беру тапсырысы есебінен ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 59,8 -0,4 – 56,4 

Ақмола 1 77,4 +4,6 2 72,8 

СҚО 2 76,6 +2,4 1 74,2 

Қостанай 3 70,9 -0,4 3 71,3 

Павлодар 4 68,9 +5,1 4 63,8 

Түркістан 5 64,4 +4,7 6 59,7 

Маңғыстау 
6-7 

64 +2,6 5 61,4 

БҚО 64 +4,7 7 59,3 

Қарағанды 8 61,5 +3,6 9 57,9 

Алматы 9 61,1 +2,9 8 58,2 

Қызылорда 10 60,3 +4,5 10 55,8 

ШҚО 11 59 +6 13 53 

Атырау 12 56,8 +1,9 11 54,9 

Ақтөбе 13 56,5 +3,6 14 52,9 

Нұр-Сұлтан қ. 14 54,1 +2,3 15 51,8 

Жамбыл 15 53 -0,2 12 53,2 

Алматы қ. 16 52,1 +3,4 16 48,7 

Шымкент қ. 17 41,7 +3,3 17 38,4 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. бірқатар өңірлерде қолжетімділік көрсеткіштері төмендеді (13). Қарағанды облысының 

көрсеткіштері төмендегенмен, рейтингте көшбасшылықты сақтап қалды. Екінші орында Ақмола 

облысына, ал Павлодар облысы үшінші орынға ие болды. ТжКБ қолжетімділігінің минималды 

көрсеткіші Шымкент қаласында, Алматы және Жамбыл облыстарында тіркелді (3.4.11-кесте). 

3.4.11-кесте. В тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ-ның қолжетімділік индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Қарағанды 1 0,639 -0,041 1 0,680 

Ақмола 2 0,523 -0,018 3 0,541 

Павлодар 3 0,511 -0,053 2 0,564 
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Қостанай 4 0,458 -0,037 5 0,495 

Алматы қ. 5 0,451 -0,089 4 0,540 

СҚО 6 0,408 -0,038 6 0,446 

ШҚО 7 0,403 +0,038 9 0,365 

БҚО 8 0,362 +0,004 10 0,358 

Маңғыстау 9 0,330 -0,111 7 0,441 

Ақтөбе 10 0,292 -0,031 13 0,323 

Нұр-Сұлтан қ. 11 0,283 -0,096 8 0,379 

Қызылорда 12 0,278 – 14 0,278 

Атырау 13 0,277 -0,070 11 0,347 

Түркістан 14 0,272 +0,063 16 0,209 

Шымкент қ. 15 0,216 -0,025 15 0,241 

Жамбыл 16 0,205 -0,119 12 0,324 

Алматы 17 0,193 -0,007 17 0,200 

Екі топты бағалау қорытындысы бойынша «нәтижелілік» жиынтық көрсеткіш индексі есептелді. 

Есепке сәйкес, Алматы қаласы – бірінші орында, Ақмола облысы-екінші орында, Павлодар 

облысы-үшінші орында. Жамбыл, Түркістан және Қызылорда облыстары индекс бойынша соңғы 

орындарда орналасқан (3.4.12-кесте). 

3.4.12-кесте. «Нәтижелілік» жиынтық көрсеткішінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Алматы қ. 1 0,596 +0,080 7 0,516 

Ақмола 2 0,562 +0,010 5 0,552 

Павлодар 3 0,553 -0,023 2 0,576 

ШҚО 4 0,536 -0,062 1 0,598 

Қарағанды 5 0,535 -0,024 4 0,559 

Нұр-Сұлтан қ. 6 0,485 -0,086 3 0,571 

Қостанай 7 0,463 -0,071 6 0,534 

СҚО 8 0,440 +0,014 9 0,426 

Шымкент қ. 9 0,397 +0,068 13 0,329 

Маңғыстау 10 0,385 -0,094 8 0,479 

Ақтөбе 11 0,377 +0,027 11 0,350 

БҚО 12 0,362 +0,008 10 0,354 

Алматы 13 0,358 +0,049 14 0,309 

Атырау 14 0,329 +0,018 15 0,311 

Қызылорда 15 0,321 -0,019 12 0,340 

Түркістан 16 0,305 +0,011 16 0,294 

Жамбыл 17 0,185 -0,025 17 0,210 

С тобы. Қаржылық және кадрлық ресурстар 

Қаржылық және кадрлық ресурстар көрсеткіштерін бағалау үшін ТжКБ саласында төмендегідей 

параметрлер ұсынылған (3.4.13-кесте). 

3.4.13-кесте. Қаржылық және кадрлық ресурстардың көрсеткіштері 

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

С1 
Жергілікті бюджет шығындарындағы ТжКБ  

шығыстарының үлесі 
% 

С2 
ТжКБ ұйымдарында бір маманды оқытуға арналған 

шығыстар 
мың теңге 

С3 
ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санынан жоғары 

және бірінші санаты бар ТжКБ оқытушыларының үлесі 
% 

С4 
ТжКБ ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы 

санынан өндірістен тартылған өндіріс шеберлерінің үлесі 
% 
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Жергілікті бюджеттен ТжКБ жүйесіне арналған шығыстар үлесі 2,4%-ды құрады. 2019 ж. 

Маңғыстау облысы көшбасшылығын сақтап қалды, одан кейін Қостанай және Қарағанды 

облыстары тұр. Шымкент қ., Атырау облысы және Нұр-Сұлтан қ. ТжКБ-ге шығындар аз 

жұмсалатын өңірлер қатарында болды (3.4.14-кесте). 

3.4.14-кесте. Жергілікті бюджет шығындарындағы ТжКБ шығыстарының үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 2,4 -0,3 – 2,7 

Маңғыстау 1 4,7 -1,3 1 6 

Қостанай 2 3,5 +0,8 8 2,7 

Қарағанды 3 3,4 -0,1 3 3,5 

Алматы қ. 4 3,3 +0,2 4-5 3,1 

Павлодар 5 3,2 +0,3 6 2,9 

Ақтөбе 6 2,9 +0,3 9-12 2,6 

ШҚО 
7-8 

2,8 -0,8 2 3,6 

Түркістан 2,8 +0,2 
9-12 

2,6 

Қызылорда 9 2,7 +0,1 2,6 

БҚО 
10-11 

2,4 -0,7 4-5 3,1 

Ақмола 2,4 -0,4 7 2,8 

СҚО 12 2,3 -0,3 9-12 2,6 

Алматы 13 2,1 -0,2 14 2,3 

Нұр-Сұлтан қ. 14 1,7 -0,5 15 2,2 

Атырау 15 1,2 -0,4 16 1,6 

Шымкент қ. 16 0,8 -0,4 17 1,2 

Ақмола 17 0,4 -2 13 2,4 

Дереккөз: ҚМ ҚР, ҰБДҚ 

Жыл сайын «ТжКБ ұйымдарында бір маманды оқытуға жұмсалатын шығыстар» көрсеткіші өсіп 

келеді. Республика бойынша орташа мәні - 436,1 мың теңге. ТжКБ ұйымдарында бір маманды 

оқытуға арналған шығыстар Маңғыстау, Қызылорда және Павлодар облыстарында жоғары 

болды. Шымкент қ., Атырау және Ақмола облыстарында оқуға жұмсалатын шығындар бойынша 

аз өңірлер қатарына кіреді (3.4.15-кесте). 

3.4.15-кесте. ТжКБ ұйымдарында бір маманды оқытуға арналған  
шығыстар, мың теңге 

 

2019 2018 

Орны Мәні, мың тг. 
2018 ж. 

айырмашылығы, т.тг. 
Орны Мәні, мың тг. 

ҚР – 436,1 + – 413,6 

Маңғыстау 1 688,7 +53 2 635,7 

Қызылорда 2 631,7 +161,3 4 470,4 

Павлодар 3 511,8 +119,9 9 391,9 

Жамбыл 4 509,1 +92,4 7 416,7 

Қостанай 5 502,5 +167,2 13 335,3 

Алматы қ. 6 498,5 -141 1 639,5 

ШҚО 7 484,4 +22,6 5 461,8 

Нұр-Сұлтан қ. 8 480,2 -70,6 3 550,8 

СҚО 9 464,4 +90,8 12 373,6 

Түркістан 10 452,2 +2,5 6 449,7 

БҚО 11 420,8 +22 8 398,8 

Ақтөбе 12 416,5 +104,4 16 312,1 

Алматы 13 395,5 +9,9 10 385,6 

Қарағанды 14 380,4 +52,5 15 327,9 

Ақмола 15 346,9 +13,1 14 333,8 

Атырау 16 312,1 -64,8 11 376,9 

Шымкент қ. 17 133,2 +3,3 17 129,9 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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«ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санынан жоғары және бірінші санаты бар ТжКБ 

оқытушыларының үлесі» көрсеткішінің ҚР бойынша орташа мәні 44% (+1,7%) құрайды. Жоғары 

және бірінші санаттағы мамандар саны Павлодар облысында ең көп болды. Екінші орынды 

Қызылорда және Қостанай облыстары бөлісті. Көшбасшылар үштігін Батыс Қазақстан облысы 

аяқтады. Түркістан облысында, Алматы және Шымкент қалаларында білікті кадрлардың ең аз 

саны байқалады (3.4.16-кесте). 

3.4.16-кесте. ТжКБ ұйымдары оқытушыларының жалпы санынан жоғары және 
бірінші санаты бар оқытушылардың үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 44 +0,3 – 43,7 

Павлодар 1 50,4 -2,4 1-2 52,8 

Қызылорда 
2-3 

47,4 +0,8 9 46,6 

Қостанай 47,4 -0,6 5 48 

БҚО 4 46 -1,2 6 47,2 

Қарағанды 5 45,5 -2,7 4 48,2 

Нұр-Сұлтан қ. 6 45,3 -3 3 48,3 

Ақтөбе 7 45 -1,4 10 46,4 

СҚО 8 44,5 -2,2 7-8 46,7 

Павлодар 9 50,4 -2,4 1-2 52,8 

Маңғыстау 10 42,5 -4,2 7-8 46,7 

ШҚО 11 42,3 -1,2 12 43,5 

Атырау 
12-13 

41,6 -0,4 13 42 

Жамбыл 41,6 -0,5 14 42,1 

Алматы 
14-15 

41,4 -3,8 11 45,2 

Ақмола 41,4 -0,1 15 41,5 

Шымкент қ. 16 39,2 -0,4 16 39,6 

Алматы қ. 17 34,9 -2,9 17 37,8 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. өндіріске тартылған өндірістік оқыту шеберлерінің үлесі республика бойынша 6,6% құрады. 

ТжКБ ұйымдарындағы кәсіпорындардан шеберлер санының өсімі БҚО, Жамбыл және Маңғыстау 

облыстарында байқалады. Өндірістік оқыту шеберлерінің жетіспеушілігі Шымкент қаласында, 

Қостанай және Павлодар облыстарына тиесілі (3.4.17-кесте). 

3.4.17-кесте. ТжКБ ұйымдарының өндірістік оқыту шеберлерінің жалпы санынан 
өндірістен тартылған өндіріс шеберлерінің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 6,6 -0,1 – 6,7 

БҚО 1 16,6 +1,1 1 15,5 

Жамбыл 2 14,1 +10,2 10 3,9 

Маңғыстау 3 12,8 -0,7 2-3 13,5 

Қызылорда 4 10,9 +2,9 7 8 

Алматы қ. 5 10,4 +2,1 6 8,3 

Түркістан 6 7,4 -6,1 2-3 13,5 

Алматы 7 6,6 -2,2 5 8,8 

Ақтөбе 8 5,9 -5,8 4 11,7 

Нұр-Сұлтан қ. 9 4,3 +2,9 14 1,4 

Атырау 10 3,3 -1,6 8 4,9 

ШҚО 11 2,9 -0,7 11 3,6 

СҚО 12 2,7 +0,6 13 2,1 

Ақмола 13 2,6 +1,6 15 1 

Қарағанды 14 2 -1 12 3 

Павлодар 15 1,6 +0,7 16 0,9 

Қостанай 16 0,7 -3,5 9 4,2 
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Шымкент қ. 17 0 – 17 0 

Дереккөз: ҰБДҚ 

ТжКБ саласындағы қаржы және кадрлық ресурстар бойынша көрсеткіштерді есептеу кезінде 

өздерінің жоғарғы позициясын сақтап қалған өңірлерді атап өткен жөн, олардың қатарында: 

Маңғыстау, Қызылорда және Батыс Қазақстан облыстары бар. Рейтинг тізімін Шымкент қ., 

Атырау және Ақмола облыстары аяқтайды (3.4.18-кесте). 

3.4.18-кесте. С тобының көрсеткіштері бойынша қаржылық және  
кадрлық ресурстар индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Маңғыстау 1 0,751 -0,055 1 0,806 

Қызылорда 2 0,666 +0,185 3 0,481 

БҚО 3 0,628 +0,059 2 0,569 

Жамбыл 4 0,576 +0,224 13 0,352 

Павлодар 5 0,530 +0,066 4 0,464 

Қостанай 6 0,488 +0,095 11 0,393 

Алматы қ. 7 0,474 +0,012 5 0,462 

Ақтөбе 8 0,473 +0,025 6 0,448 

Қарағанды 9 0,426 +0,003 8 0,423 

ШҚО 10 0,424 -0,006 7 0,430 

СҚО 11 0,406 +0,060 14 0,346 

Нұр-Сұлтан қ. 12 0,403 -0,009 9 0,412 

Алматы 13 0,378 -0,025 10 0,403 

Түркістан 14 0,365 -0,027 12 0,392 

Ақмола 15 0,323 +0,071 16 0,252 

Атырау 16 0,251 -0,006 15 0,257 

Шымкент қ. 17 0,075 -0,030 17 0,105 

D тобы. Материалдық-техникалық база және АКТ 

МТБ және АКТ көрсеткіштерін бағалау 4 индикаторды қамтиды (3.4.19-кесте). 

3.4.19-кесте. Материалдық-техникалық база мен АКТ көрсеткіштері  

Белгісі Көрсеткіштің атауы Өлшем бірлігі 

D1 

Жатақханаға мұқтаж студенттердің жалпы санынан 

жатақхана орындарымен қамтамасыз етілген  

колледждердің үлесі 

% 

D2 

Мемлекеттік колледждердің қазіргі заманғы жабдықтармен 

жарақтандырылған оқу-өндірістік шеберханалары мен 

зертханаларының олардың жалпы санынан үлесі 

% 

D3 

ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан технологиялық, 

техникалық және ауылшаруашылығы мамандықтары 

бойынша дуальды оқытудың негізгі қағидаларын енгізген 

колледждердің үлесі 

% 

D4 

ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан жылдамдығы 4 Мбит/с 

және одан жоғары Интернет желісіне қосылған ТжКБ 

ұйымдарының үлесі 

% 

Жатақханаларда орындармен қамтамасыз етілген студенттердің үлесі ел бойынша өсіп, 76,5%-

ды құрады, бұл 2018 жылғы көрсеткіштен 3,5%-ға жоғары. Шығыс Қазақстан облысы осы 

көрсеткіш бойынша өсімді қамтамасыз етті. Жатақханамен қамтамасыз етілген студенттердің ең 

аз үлесі Атырау, Батыс Қазақстан және Маңғыстау облыстарында тіркелген (3.4.20-кесте). 
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3.4.20-кесте. Жатақханаға мұқтаж студенттердің жалпы санынан жатақхана 
орындарымен қамтамасыз етілген колледждердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 76,5 +3,5 – 73 

Алматы 1 94 +3 2 91 

Жамбыл 2 90,8 +0,7 3 90,1 

Түркістан 3 88,2 -4,5 1 92,7 

Қарағанды 4 83,6 -1,7 4 85,3 

Шымкент қ. 5 82,4 -1,5 5 83,9 

СҚО 6 82,4 +4,9 8 77,5 

ШҚО 7 80,8 +26,8 15 54 

Павлодар 8 80,7 +2,2 
6-7 

78,5 

Қостанай 9 78,2 -0,3 78,5 

Ақмола 10 77,9 +4,8 10 73,1 

Нұр-Сұлтан қ. 11 76,4 +2,8 9 73,6 

Алматы қ. 12 70,9 +5 12 65,9 

Ақтөбе 13 68 +0,2 11 67,8 

Қызылорда 14 65,6 +4,7 14 60,9 

Маңғыстау 15 45 -16,2 13 61,2 

БҚО 16 44,6 -6,2 16 50,8 

Атырау 17 43,1 +11,5 17 31,6 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. қазіргі заманғы оқыту жабдықтарымен жарақтандырылған мемлекеттік колледждердің 

оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларының үлес көрсеткіші бойынша көшбасшылар 

Нұр-Сұлтан, Алматы қалалары және Ақмола облысы болып табылады. 8 өңірде бұл көрсеткіш 

республикалық мәннен жоғары, ол 54,3%-ды құрайды. Рейтингті Солтүстік Қазақстан, Түркістан 

және Ақтөбе облыстары аяқтайды (3.4.21-кесте). 

3.4.21-кесте. Мемлекеттік колледждердің заманауи жабдықтармен 
жарақтандырылған оқу-өндірістік шеберханалары мен зертханаларының олардың 

жалпы санынан үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 50,8 +12,7 – 38,1 

Атырау 1 68,2 +26,1 6 42,1 

Жамбыл 2 63,9 +31,1 10 32,8 

Ақмола 3 63,8 +18 5 45,8 

БҚО 4 61,7 -3,1 2 64,8 

Қызылорда 5 59,4 +27,7 12 31,7 

Маңғыстау 6 59,3 -10 1 69,3 

Нұр-Сұлтан қ. 7 56,9 +24,7 11 32,2 

Алматы қ. 8 54,6 +18 9 36,6 

ШҚО 9 51,2 +9,5 7 41,7 

Қарағанды 10 47,2 -2,6 4 49,8 

Шымкент қ. 11 46,7 -11,9 3 58,6 

Қостанай 12 46 +6,9 8 39,1 

Павлодар 13 43,2 +14,8 14 28,4 

Алматы 14 40,8 +12 13 28,8 

Түркістан 15 39 +12,7 15 26,3 

Ақтөбе 16 31,5 +9,5 17 22 

СҚО 17 31 +4,9 16 26,1 

Дереккөз: ҰБДҚ 

2019 ж. технологиялық, техникалық және ауыл шаруашылығы мамандықтары бойынша дуальды 

оқытудың негізгі қағидаттарын енгізген колледждердің үлесі орта есеппен 64,7%–ды құрады 
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(2018 ж. – 59,9%). Үш көшбасшы өзгерген жоқ. Төртінші жыл бірінші орында Павлодар облысы 

тұр, одан кейін Маңғыстау және Солтүстік Қазақстан облыстары тұр. Дуальды оқытудың негізгі 

қағидаттары енгізілген колледждердің ең төмен үлесі Шымкент, Алматы қалаларында және 

Алматы облысында (3.4.22-кесте). 

3.4.22-кесте. ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан технологиялық, техникалық және 
ауылшаруашылығы мамандықтары бойынша дуальды оқытудың негізгі 

қағидаларын енгізген колледждердің үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 64,7 +4,8 – 59,9 

Павлодар 1 90,9 +2,7 1 88,2 

Маңғыстау 2 88,9 +7,4 3 81,5 

СҚО 3 88 +4 2 84 

Жамбыл 4 84,8 +13,4 7 71,4 

Қызылорда 5 83,3 +4 4 79,3 

Қостанай 6 80 +10,8 9 69,2 

БҚО 7 75 +2 5 73 

Нұр-Сұлтан қ. 8 74,4 +2,2 6 72,2 

Ақмола 9 73,5 +3,2 8 70,3 

ШҚО 10 68,7 +3,6 10 65,1 

Атырау 11 64 +11,8 13 52,2 

Ақтөбе 12 62,8 +6 12 56,8 

Қарағанды 13 57,1 -3,8 11 60,9 

Түркістан 14 54,5 +7,5 14 47 

Алматы қ. 15 52,2 +15,3 15 36,9 

Алматы 16 35,9 +2,1 16 33,8 

Шымкент қ. 17 26,7 -0,9 17 27,6 

Дереккөз: ҰБДҚ 

Интернет желісіне қосылған колледждер үлесі артып келеді, 2019 ж. ол ел бойынша 84% 

құрады. Павлодар мен Ақмола облыстары ТжКБ ұйымдарын 100% интернетпен қамтамасыз етті. 

Алматы, Атырау облыстары және Шымкент қ. осы көрсеткіш бойынша рейтингтің соңында қалды 

(3.4.23-кесте). 

3.4.23-кесте. ТжКБ ұйымдарының жалпы санынан жылдамдығы 4 Мбит/с және одан 
жоғары Интернет желісіне қосылған ТжКБ ұйымдарының үлесі, % 

 

2019 2018 

Орны Мәні, % 
2018 ж. 

айырмашылығы, % 
Орны Мәні, % 

ҚР – 84 +3,5 – 80,5 

Павлодар 1 100 +5,9 2 94,1 

Ақмола 2 100 +13,5 5 86,5 

Маңғыстау 3 96,3 +3,7 3 92,6 

Нұр-Сұлтан қ. 4 94,4 – 1 94,4 

Алматы қ. 5 93,8 +3,3 4 90,5 

Қарағанды 6 85,5 +2,9 8 82,6 

Қызылорда 7 83,3 -2,9 6 86,2 

БҚО 8 80,6 -0,5 9 81,1 

Жамбыл 9 80,4 +9 14 71,4 

Қостанай 10 80 -4,6 7 84,6 

СҚО 11 80 +4 12 76 

Ақтөбе 12 79,1 +6,4 13 72,7 

ШҚО 13 78 +7,1 15 70,9 

Түркістан 14 77,3 +7,6 16 69,7 

Шымкент қ. 15 76,7 -2,6 10 79,3 

Атырау 16 75 +5,4 17 69,6 

Алматы 17 74,4 -1,3 11 75,7 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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2019 ж. ТжКБ саласындағы МТБ және АКТ индексі бойынша Нұр-Сұлтан қаласы, Павлодар мен 

Ақмола облыстары алғашқы үштіктен орын алып отыр. Есептеулерге сәйкес бірқатар өңірлерде 

көрсеткіштердің өсімі байқалады. Атырау, Алматы облыстары мен Шымкент қ. соңғы орындарда 

болды (3.4.24-кесте). 

3.4.24-кесте. D тобының көрсеткіштері бойынша ТжКБ саласындағы МТБ және  
АКТ индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Нұр-Сұлтан қ. 1  0,832  +0,188 5  0,644  

Павлодар 2  0,811  0,105 2  0,706  

Ақмола 3  0,809  +0,161 4  0,648  

Жамбыл 4  0,782  +0,217 8-9  0,565  

Алматы қ. 5  0,708  +0,237 12  0,471  

Маңғыстау 6  0,684  -0,110 1  0,794  

Қызылорда 7  0,656  +0,091 8-9  0,565  

Қостанай 8  0,655  +0,032 7  0,623  

СҚО 9  0,619  +0,059 10  0,560  

Қарағанды 10  0,616  -0,040 3  0,656  

ШҚО 11  0,596  +0,165 14  0,431  

БҚО 12  0,560  -0,064 6  0,624  

Түркістан 13  0,520  +0,081 13  0,439  

Ақтөбе 14  0,490  +0,116 16  0,374  

Шымкент қ. 15  0,484  -0,058 11  0,542  

Алматы 16  0,476  +0,046 15  0,430  

Атырау 17 0,396 +0,113 17 0,283 

Маңғыстау облысы 2018 жылға қарағанда төмен нәтиже көрсетіп, көшбасшылығын сақтап 

қалды. Одан кейін Жамбыл және Павлодар облыстары. Шымкент қаласы, Атырау және Алматы 

облыстарында көрсеткіштер нашар күйінде қалып отыр. Есептеулерге сүйене отырып, өңірлер 

арасында максималды және минималды мәндер арасындағы айтарлықтай алшақтықты байқауға 

болады (3.4.25-кесте). 

3.4.25-кесте. «Ресурспен қамтамасыз етілу» жиынтық көрсеткішінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Маңғыстау 1 0,717 -0,083 1 0,800 

Жамбыл 2 0,679 +0,221 9 0,458 

Павлодар 3 0,671 +0,086 3 0,585 

Қызылорда 4 0,661 +0,138 6 0,523 

Нұр-Сұлтан қ. 5 0,618 +0,090 5 0,528 

БҚО 6 0,594 -0,002 2 0,596 

Алматы қ. 7 0,591 +0,125 8 0,466 

Қостанай 8 0,571 +0,063 7 0,508 

Ақмола 9 0,566 +0,116 11 0,450 

Қарағанды 10 0,521 -0,018 4 0,539 

СҚО 11 0,512 +0,059 10 0,453 

ШҚО 12 0,510 +0,079 12 0,431 

Ақтөбе 13 0,481 +0,070 15 0,411 

Түркістан 14 0,443 +0,028 14 0,415 

Алматы 15 0,427 +0,010 13 0,417 

Атырау 16 0,323 +0,052 17 0,270 

Шымкент қ. 17 0,280 -0,043 16 0,323 

Нәтижелілік және ресурстармен қамтамасыз ету бойынша қорытынды көрсеткіш техникалық 

және кәсіптік білім беру тиімділігінің индексі болып табылады. Рейтинг қорытындысы бойынша 

Павлодар, Ақмола облыстары мен Алматы қаласы ТжКБ саласында тиімді болды. Атырау 

облысы, Шымкент қаласы және Түркістан облысы жергілікті атқарушы органдары ТжКБ 
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саласындағы өз көрсеткіштерін жақсарту бойынша кешенді шаралар қабылдаулары қажет 

(3.4.26-кесте). 

3.4.26-кесте. ТжКБ тиімділігінің индексі 

 

2019 2018 

Орны Мәні, балл 
2018 ж. 

айырмашылығы, балл 
Орны Мәні, балл 

Павлодар 1  0,606  +0,026 2  0,580  

Алматы қ. 2  0,594  +0,100 8  0,494  

Ақмола 3  0,564  +0,058 7  0,506  

Нұр-Сұлтан қ. 4  0,545  -0.007 3  0,552  

Маңғыстау 5  0,534  -0,090 1  0,624  

Қарағанды 6  0,529  -0,021 4  0,550  

ШҚО 7  0,524  +0,001 5  0,523  

Қостанай 8  0,511  -0,011 6  0,522  

Қызылорда 9  0,474  +0,051 11  0,423  

СҚО 10  0,472  +0,034 10  0,438  

БҚО 11  0,466  +0,003 9  0,463  

Ақтөбе 12  0,424  +0,046 12  0,378  

Жамбыл 13  0,408  +0,086 16  0,322  

Алматы 14  0,389  +0,031 13  0,358  

Түркістан 15  0,367  +0,019 14  0,348  

Шымкент қ. 16  0,344  +0,017 15  0,327  

Атырау 17 0,326 +0,033 17 0,293 
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Қорытындылар мен ұсыныстар 

• 2019 ж. ТжКБ жүйесінің сапа индексі бойынша ең жоғары көрсеткіштерді Алматы, 

Нұрсұлтан және Шығыс Қазақстан облыстары көрсетеді. Төмен көрсеткіштер Батыс 

Қазақстан, Түркістан және Жамбыл облыстарында байқалады. Бұл өңірлер ТжКБ 

жүйесінің сапасын арттыру бойынша кешенді шаралар қабылдаулары қажет.  

• 2019 ж. 477 колледждің 34-і аккредиттеу рәсімінен өтті, бұл 7%-ды құрайды. Колледждер 

арасында заманауи жағдайда аккредиттеуден өтудің маңыздылығы мен 

артықшылықтары туралы түсіндіру жұмыстарын жүргізу қажет. 

• WorldSkills республикалық конкурсында төмен нәтижелер көрсеткен өңірлер осы 

қозғалысты дамыту бойынша шаралар қабылдауы қажет. Бұл бағыттағы оң тәжірибені 

Шығыс Қазақстан және Қарағанды облыстары көрсетіп отыр. КММ жанында «Шығыс 

Қазақстан облысының кәсіптік білім беру орталығы» жеке басқармасы құрылды, ол 

өңірде WorldSkills-ті дамытумен айналысады, конкурсанттар шетелде тағылымдамадан 

өтеді. Қарағанды техника-құрылыс колледжінің базасында «құрылыс» бағыты бойынша 

құзыреттілік орталығы құрылды, ол WorldSkills талаптары бойынша жабдықталған. 

• ТжКБ қолжетімділік индексінің ең жоғары мәндерін Қарағанды, Ақмола және Павлодар 

облыстары көрсетті. 2019 ж. типтік жастағы (14-тен 24 жасқа дейін) жастарды типтік 

жүйемен қамту 16,5%-ды құрады, бұл дамыған елдермен салыстырғанда төмен. 

«Баршаға арналған тегін ТжКБ» жобасына, атап айтқанда осы жобамен қамтылу 

жағынан ең төмен үлесі тіркелген Алматы және Түркістан өңірлерінде белсенді 

ақпараттық қолдау жүргізу қажет. 

• «Ресурсты қамтамасыз ету» жиынтық көрсеткіш индексінде екінші жыл қатарынан 

Маңғыстау облысы көш бастап келеді. Жалпы, 2019 ж. өңірлердің көпшілігі қаржылық 

және кадрлық ресурстармен жабдықтау және қамтамасыз ету көрсеткіштерін жақсарта 

алды, бұл 13 өңірдегі ТжКБ тиімділігіне оң әсерін тигізді. 

• Мемлекеттік тапсырыс есебінен студенттерді оқыту көрсеткішінің өсуі жалғасуда. ТжКБ 

ұйымының бір маманын оқытуға жұмсалатын шығыстар жыл сайын өсіп келеді және 

республика бойынша орта есеппен 413,6 мың теңгені құрады. Басқа өңірлермен 

салыстырғанда Алматы, Нұр-Сұлтан және Маңғыстау облыстарында ТжКБ ұйымдарында 

бір маманды оқытуға көп қаражат жұмсалады. 

• Өндірістен тартылған өндірістік оқыту шеберлері үлесінің 5,7%-дан 6,7%-ға дейін артты. 

Сонымен қатар, өндірістік оқыту шеберлерінің ИПҚ жалпы санынан үлесі төмен болып 

қалуда және бар болғаны 13%-ды құрайды. Өндірістік оқыту шеберлерін өндірістен тарту 

үшін қосымша ынталандырулар жасау қажет. 2020-2025 жылдарға арналған БҒДМБ-да 

біліктілік санаты үшін қосымша ақы белгілеу, еңбекақы төлеу кезінде өндірістік өтілді 

есепке алу көзделген. 
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Глоссарий 

Академиялық ұтқырлық – білім алушыларды немесе зерттеуші-оқытушыларды 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 рәсімі. 

Үлкен деректер (Big Data) – үлкен массивті деректер үшін және оларды өңдеу әдістерінің 

жалпы атауы. 

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. 

Институционалдық аккредиттеу – аккредиттеу органының білім беру ұйымының 

мәлімделген мәртебесіне сәйкестігін және белгіленген стандарттарға сәйкестік сапасын бағалау 

процесі. 

Білім беруді интернационалдау – ұлтаралық, мәдениаралық және жаһандық ортаны білім 

беру қызметтерінің мақсаттарымен, функцияларымен және білім беру ұйымымен біріктіру 

процесі. 

Ақпараттық білім беру – адамның танымдық процеске бағытталған күнделікті өмірімен бірге 

жүретін жеке қызметі, онда әрдайым нақты нәтиже болмайды. 

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 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. 

Икемді дағдылар (soft skills) – жұмыс процесіне жақсы қатысуға, жоғары нәтижелілікке 

жауапты, нақты пәндік салаға байланысты емес мамандандырылмаған, кәсібиліктен жоғары 

дағдылар кешені. 

Бақылау кеңесі – білім беру ұйымының қызметін бақылайтын және оны басқаруда 

жәрдемдесетін корпоративтік басқару органы. 
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Бейресми білім беру – жүзеге асыратын білім беру қызметтерін көрсететін ұйымдардың және 

оқу орны, күні мен оқу формасына қарамай көрсетілетін білім беру түрі. Ол оқу нәтижелерін 

растайтын құжатты берумен сүйемелденеді. 

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. 

Жан басына шаққандағы қаржыландыру – бір оқушыға шаққанда қаржыландыру 

тұжырымдамасы. Білім беру ұйымдарына мектеп жүйесіне тіркелген оқушылар санына 

байланысты алдын ала белгіленген қаржыландыру сомасы ұсынылады. Әрбір білім беру ұйымы 

әрбір оқушыға бірдей соманы алады. 

Стартап – кәсіпкер бизнес-идеядан қаржыландыру іздеуге, бизнес құрылымының негіздерін 

құруға және жедел қызметті бастауға көшетін кәсіпорынның өмірлік циклінің ерте сатысы. 

Мамандандырылған аккредиттеу – білім беру ұйымы іске асыратын жекелеген білім беру 

бағдарламаларының сапасын бағалау. 

Мамандықтың феминизациясы – белгілі мамандықтардағы әйелдер санының артуы. 

Формалды білім беру – білім беру бағдарламалары бойынша білім беру қызметімен 

айналысуға лицензиясы бар білім беру ұйымдары жүзеге асыратын білім беру түрі. Ол оқу 

нәтижелерін растайтын құжат берумен сүйемелденеді. 

Форсайт – қоғамдық қызметтің барлық салаларында (ғылым және технологияларда, 

экономикада, әлеуметтік қатынастарда, мәдениетте) түрлі өзгерістерді ескеретін ұзақ мерзімді 

болашақты жүйелі қалыптастыру құралы  

Білім беруді цифрлық жүйеге көшіру – цифрлық шешімдер мен ақпараттық жүйелердің 

көмегімен оқушылардың білім ресурстарына қолжетімділігін кеңейту. 

Жаппай ашық онлайн-курс, MOOC – электронды оқыту технологиясы және Интернетке 

ашық кіру арқылы жүзеге асырылатын жаппай интерактивті қатысумен оқыту курсы. 

NEET (not in education, employment and training) – экономикалық, әлеуметтік және саяси 

сипаттағы әртүрлі факторларға байланысты жұмыс істемейтін және оқымайтын жастардың 

санатын білдіретін термин. 

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. 

QS World University Rankings – Quacquarelli Symonds британдық кеңес беру компаниясы жыл 

сайын жариялайтын әлемнің үздік университеттерінің рейтингі. 

Shanghai Academic Ranking of World Universities – ShanghaiRanking Consultancy азия 

агенттігінің нұсқасы бойынша әлемнің үздік университеттерінің жаһандық рейтингі. 

Times Higher Education World University Rankings – жаһандық зерттеу және оны 
сүйемелдейтін Times Higher Education Британ баспасының нұсқасы бойынша халықаралық 
дәрежедегі үздік университеттердің рейтингі. 
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«АТО» АҚ «Ақпараттық-талдау орталығы» акционерлік қоғамы 
«Атамекен» ҰКП Қазақстан Республикасының «Атамекен» Ұлттық кәсіпкерлер палатасы 
Абай атындағы ҚазҰПУ Абай атындағы Қазақ Ұлттық педагогикалық университеті 
Абылай хан атындағы 
ҚазӘТжХҚУ 

Абылай хан атындағы Қазақ халықаралық қатынастар және әлем тілдері 
университеті 

АКТ Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 
АҚШ Америка Құрама Штаттары 
АРТА Аккредиттеу және рейтингтің тәуелсіз агенттігі 
АТУ Алматы технологиялық университеті 
АІЖ Асқазан-ішек жолдары 
ӘБП Әкімшілік басқарушы персонал 
Әл-Фараби  
атындағы ҚазҰУ 

Әл-Фараби атындағы Қазақ Ұлттық университеті 

БАҚ Бұқаралық ақпарат құралдары 

БҒДМБ 
Қазақстан Республикасы білім беруді және ғылымды дамытудың 2016-2019 жылдарға арналған 
мемлекеттік бағдарламасы 

БҚО Батыс Қазақстан облысы 
БПжАҰО Болон процесі және академиялық ұтқырлық орталығы 
БСБТҚА Білім сапасын бағалаудың тәуелсіз қазақстандық агенттігі 
БХСЖ Білім берудің халықаралық стандартты жіктеуіші 
ҒЗЖ Ғылыми-зерттеу жұмысы 
ҒЗИ Ғылыми-зерттеу институты 
Д. Серікбаев ат. ШҚМТУ Д. Серікбаев атындағы Шығыс Қазақстан мемлекеттік техникалық университеті 
ДЭФ Дүниежүзілік экономикалық форум 
Е.А. Бөкетов ат. ҚарМУ Е.А. Бөкетов атындағы Қарағанды мемлекеттік университеті 
ЕБҚ Ерекше білім беру қажеттілігі 
ЕБҚ Еуропалық білім қоры 
ЕО Еуропа Одағы 
ЖАО Жергілікті атқарушы органдар 
Жәңгір хан ат. БҚАТУ Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан аграрлық-техникалық университеті 
ЖБ Жергілікті бюджет 
ЖБИ Жаһандық бәсекеге қабілеттілік индексі 
ЖІӨ Жалпы ішкі өнім 

ИИДМБ 
Қазақстан Республикасы индустриялық-инновациялық дамуының  
2015-2019 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы 

ИнЕУ Инновациялық Еуразия Университеті 
ИПҚ Инженерлік-педагогикалық қызметкерлер 
КАҚ Коммерциялық емес акционерлік қоғам 
Қ. И. Сәтбаев ат. ҚазҰТЗУ Қ. И. Сәтбаев атындағы Қазақ Ұлттық техникалық зерттеу университеті 
Қ.А. Яссауи ат. ХҚТУ Қ.А. Яссауи атындағы Халықаралық қазақ-түрік университеті 
ҚазМҚПУ Қазақ мемлекеттік қыздар педагогикалық университеті 
ҚазҰАУ Қазақ ұлттық аграрлық университеті 
ҚарМТУ Қарағанды мемлекеттік техникалық университеті 
ҚБТУ Қазақстан-Британ техникалық университеті 
ҚМЭБИ Қазақстан менеджмент, экономика және болжамдау институты 
Қорқыт Ата ат. ҚызМУ Қорқыт Ата атындағы Қызылорда мемлекеттік университеті 
ҚР БҒМ Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі 

ҚР БҒМ БҒБК 
Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің  
Білім және ғылым саласындағы бақылау комитеті 

ҚР БҒМ ҒК Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігінің Ғылым комитеті 
ҚР ДСМ Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі 
ҚР ИДМ Қазақстан Республикасының Инвестициялар және Даму министрлігі 
ҚР ҚМ Қазақстан Республикасының Қаржы министрлігі 
ҚР ҰЭМ СК Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігінің Статистика комитеті 
ҚСжАЕК ҚР Бас прокуратурасының Құқықтық статистика және арнайы есепке алу комитеті 
Л. Н. Гумилев ат. ЕҰУ Л. Н. Гумилев атындағы Еуразия Ұлттық университеті 
М. Әуезов ат. ОҚМУ М. Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
М. Қозыбаев ат. СҚМУ М. Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университеті 
МБЖЖ Мемлекеттік білім беру жинақтау жүйесі 
«МДБШ» РО «Мектепке дейінгі балалық шақ» республикалық орталығы 
МДТО Мектепке дейінгі тәрбие мен оқыту 
МДҰ Мектепке дейінгі ұйым 
МЖБС Мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру стандарты 
МЖС Мемлекеттік-жекешелік серіктестік 
МТБ Материалдық-техникалық база 
НЗМ «Назарбаев Зияткерлік мектептері» дербес білім беру ұйымы 
НҚА Нормативтік құқықтық акт 
ОӘК Оқу-әдістемелік кешен 
ОБ Орта білім беру 
ОДМ Орнықты даму мақсаттары 
ОЖСБ Оқу жетістіктерін сырттай бағалау 
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ОҚО Оңтүстік Қазақстан облысы 
ОПҚ Оқытушылар мен профессорлар құрамы 
ПМПК Психологиялық-медициналық-педагогикалық кеңес 
ППТК Психологиялық-педагогикалық түзеу кабинеттері 
С. Сейфуллин ат. ҚазАТУ С. Сейфуллин атындағы Қазақ аграрлық техникалық университеті 
С. Торайғыров атындағы 
ПМУ 

С. Торайғыров атындағы Павлодар мемлекеттік университеті 

СҚО Солтүстік Қазақстан облысы 
СМЖ Сапа менеджмент жүйесі 
ТжКБ Техникалық және кәсіптік білім 
ТМД Тәуелсіз Мемлекеттер Достастығы 
ТОЖ Типтік оқу жоспары 
ҰБДҚ Ұлттық білім беру деректер қоры 
ҰБТ Ұлттық бірыңғай тестілеу 
ҰТО Ұлттық тестілеу орталығы 
ҮеҰ Үкіметтік емес ұйым 
«ХБО» АҚ «Халықаралық бағдарламалар орталығы» акционерлік қоғамы 
Шәкәрім ат. МУ Семей қаласындағы Шәкәрім атындағы мемлекеттік университет 
ШЖМ Шағын жинақталған мектептер 
ШҚО Шығыс Қазақстан облысы 
Ы. Алтынсарин ат. ҰБА Ы. Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы 
ЭЫДҰ Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы 

ЮНЕСКО 
United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 
Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, ғылым және мәдениет мәселелері жөніндегі 
мамандандырылған мекемесі 

ЮНИСЕФ БҰҰ Балаларға көмек көрсететін халықаралық төтенше қор 
ARWU Shanghai Academic Ranking of World Universities 

Шанхай әлем университеттерінің рейтингі 
EF EPI Education First English Proficiency Index 

Жоғары сынып оқушылары мен ЖОО студенттерінің арасында ағылшын тілін меңгеру деңгейін 
анықтау 

ENQA European Association for Quality Assurance in Higher Education 
Жоғары білімнің сапасына кепілдік беретін Еуропалық қауымдастық 

ICILS International Computer and Information Literacy Study 
Компьютерлік және ақпараттық сауаттылықты халықаралық зерттеу 

IEA International Association for the Evaluation of Educational Achievement 
Оқу жетістіктерін бағалау жөніндегі халықаралық қауымдастық 

IT Information Technology 
Ақпараттық технологиялар 

MBA Master of business administration 
Бизнес-әкімшілік магистрі 

MOOC Massive open online courses 
Бұқаралық ашық онлайн-курс 

PIAAC Programme for the International Assessment of Adult Competences 
Ересектердің құзыреттерін бағалаудың халықаралық бағдарламасы 

PIRLS Progress in International Reading Literacy Study 
Мәтінді оқу және түсіну сапасын халықаралық зерттеу 

PISA Programme for International Student Assessment 
15 жастағы білім алушылардың жетістігін халықаралық бағалау бағдарламасы 

QS EECA Quacquarelli Symonds Emerging Europe and Central Asia University Rankings 
QS Шығыс Еуропа және Орталық Азия елдеріндегі үздік университеттер рейтингі 

QS WUR Quacquarelli Symonds World University Rankings 
QS университеттердің әлемдік рейтингі 

TALIS Teaching and Learning International Survey 
Оқытуды және сабақ беруді халықаралық зерттеу 

TIMSS Trends in Mathematics and Science Study 
Математика және жаратылыстану білім сапасын халықаралық зерттеу 
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Қосымша 

1-кесте. ЖАО-ға қарасты күндізгі мемлекеттік жалпы білім беретін мектептердің өңірлер бөлінісінде мұғалімдерге  
қажеттілігі, 2019 ж. 
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ҚР 7 705 800 328 430 393 171 177 147 1348 1098 245 231 403 137 125 106 1126 440 

Ақмола 358 28 24 38 34 19 15 15 19 54 4 13 29 6 6 4 15 35 

Ақтөбе 305 24 16 20 21 4 5 3 44 46 5 12 11 2 3 7 70 12 

Алматы 1328 131 34 71 63 26 25 25 239 237 46 26 61 31 12 15 181 105 

Атырау 762 76 38 26 26 14 7 16 172 38 29 27 31 43 26 18 133 42 

БҚО 543 53 27 24 36 20 14 9 84 43 12 17 59 9 11 21 87 17 

Жамбыл 549 68 18 21 33 5 7 7 145 120 8 5 27 0 6 4 46 29 

Қарағанды 912 108 36 68 67 23 31 13 118 105 46 32 40 9 18 3 153 42 

Қостанай 59 5 4 2 3 1 3 2 5 12 5 4 5 1 0 1 2 4 

Қызылорда 92 10 3 4 4 1 1 1 38 12 0 2 4 0 0 0 9 3 

Маңғыстау 481 62 14 17 14 7 5 10 141 33 13 22 35 3 9 5 51 40 

Павлодар 176 16 8 8 13 4 8 0 15 31 5 9 7 0 0 0 43 9 

СҚО 570 66 36 54 35 19 26 15 38 92 27 32 43 5 8 12 33 29 

Түркістан 408 33 11 22 9 4 5 9 105 103 10 12 18 9 2 4 35 17 

ШҚО 584 77 30 35 30 17 18 14 80 111 21 5 23 4 17 3 76 23 

Нұр-Сұлтан қ. 309 28 19 11 3 4 4 1 51 37 5 7 3 11 1 4 105 15 

Алматы қ. 124 9 7 5 1 0 1 2 27 3 5 3 4 0 2 2 39 14 

Шымкент қ. 145 6 3 4 1 3 2 5 27 21 4 3 3 4 4 3 48 4 

Дереккөз: ҰБДҚ 
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2-кесте. Өңірлер бөлінісінде оқушылардың буфеттік тағаммен қамтамасыз етілуі, 2019 ж. 

 

Ыстық тамақ 
ұйымдастырылған  
мектептер саны 

Ыстық тамақпен қамтылған балалар саны 
Балаларды ыстық 
тамақпен қамту 

1-4 сынып 
оқушыларын ыстық 

тамақпен қамту 

Жағдайы төмен 
обасынан шыққан 
балаларды ыстық 
тамақпен қамту 
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ҚР 6 021 1 770 4 251 87,9 3 086 238 1 769 493 1 316 745 95,9 530 210 17,2 408 370 27,87 344 235 95 

Ақмола 481 81 400 87,6 120 928 55 440 65 488 97,1 25 401 21,0 15 546 27,21 16 524 100 

Ақтөбе 377 111 266 94,7 149 516 98 206 51 310 99,6 19 687 13,2 11 209 16,23 19 485 100 

Алматы  574 82 492 76,3 375 915 89 248 286 667 92,2 40 504 10,8 27 556 15,25 40 504 100 

Атырау 184 59 125 99,5 126 025 70 562 55 463 99,9 66542 52,8 61 020 100 9 584 100 

ШҚО 575 146 429 89,6 184 396 109 549 74 847 98,3 31 964 17,3 15 815 19,48 30 805 100 

Жамбыл 397 84 313 91,1 227 606 92 916 134 690 99,3 49 423 21,7 30 297 29,47 38 835 100 

БҚО 350 60 290 93,3 104 907 57 741 47 166 99,7 14 515 13,8 47 185 98,76 14 515 100 

Қарағанды 391 189 202 80,8 188 415 147 413 41 002 98,1 23 496 12,5 13 328 15,99 21 034 100 

Қостанай 355 78 277 72,0 101 554 57 782 43 772 95,1 14 503 14,3 7 064 14,36 11 027 100 

Қызылорда 275 58 217 95,8 161 730 70 976 90 754 99,6 26 580 16,4 16 263 21,79 26 580 100 

Маңғыстау 132 41 91 100 147 443 63 054 84 389 100 30 269 20,5 24 481 34,54 14 564 100 

Павлодар 345 78 267 98,6 106 839 72 966 33 873 99,9 20 951 19,6 12 464 24,75 18 549 100 

СҚО 469 52 417 100 70 684 30 046 40 638 100 11 388 16,1 6 038 19,12 9 083 100 

Түркістан 714 249 465 81,8 401 979 135 293 266 686 85,6 28 672 7,1 17 752 8,51 28 672 100 

Нұр-Сұлтан қ. 87 87 0 100 171 113 171 113 0 100 90 311 52,8 84 184 100 10 107 100 

Алматы қ. 196 196 0 97,0 258 313 258 313 0 99,3 22 163 8,6 10 526 8,75 20 526 100 

Шымкент қ. 119 119 0 89,5 188 875 188 875 0 94,7 13 841 7,3 7 642 8,28 13 841 42 

Дереккөз: ҚР БҒМ БҚҚК 
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3-кесте. Өңірлер бөлінісінде оқушылардың буфеттік тамақпен қамтамасыз етілуі, 2019 ж. 

 Буфеттік тамақтандыру ұйымдастырылған мектептер 
саны 

 

Өңірлер бөлінісінде оқушылардың буфеттік тамақпен 

қамтамасыз етілуі 

Оның ішінде буфеттік 

тамақтандырумен 

қамтылғандар саны 

барлығы қала ауыл % Барлығы, 

адам 

қала ауыл % Барлығы % 

ҚР 532 52 480 7,7 91 545 29 371 62 174 2,85 17 319 0,54 

Ақмола 67 0 67 12,2 3 656 0 3 656 2,9 534 0,43 

Ақтөбе 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алматы  84 4 80 11,17 22 438 2 091 20 347 5,5 2 357 0,58 

Атырау 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

ШҚО 22 1 21 3,43 1 770 709 1 061 0,9 383 0,20 

Жамбыл 39 1 38 8,94 1 562 51 1 511 0,68 394 0,17 

БҚО 24 0 24 6,4 224 0 224 0,2 224 0,21 

Қарағанды 57 1 56 11,78 2 480 91 2 389 1,29 230 0,12 

Қостанай 126 2 124 25,56 4 962 210 4 752 4,6 835 0,78 

Қызылорда 5 0 5 1,74 625 0 625 0,38 234 0,14 

Маңғыстау  0  0  0  0  0 

Павлодар 5 0 5 1,43 82 25 57 0,08 15 0,01 

СҚО 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Түркістан 89 29 60 10,19 48 038 20 486 27 552 10,2 11 267 2,40 

Нұр-Сұлтан қ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Алматы қ.  6 6 0 2,97 1 893 1 893 0 0,7 225 0,09 

Шымкент қ. 8 8 0 6 3 815 3 815 0 1,9 621 0,31 

Дереккөз: ҚР БҒМ БҚҚК
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