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1. Алғы сөз 

Білім беру және кәсіби құзыреттілік - әлеуметтік дамудың маңызды факторларының бірі. 

Біз Қазақстанда кәсіби білім беруді дамыту процесін бастауға және жаһандық ауқымдағы түрлі жүйелер 

туралы көбірек білуге қуанышты болдық. Бұл сауалнама есебі кәсіби білім беру сапасын бақылау 

аясында Еуропалық деңгейде бағаланатын бағалау сапаларына қатысты ең маңызды нәтижелерді, 

тұжырымдар мен ұсыныстарды көрсетеді. Бұл тұрғыда "сапа" ұғымы ұлттық немесе жергілікті 

оператордың кәсіби білім беруді дамытуды және жетістікке жетуді маңызды деп санайтын мақсаттарын 

қамтиды. Еуропалық сапалы ойлау үнемі жетілдіруге және дамуға негізделген. Финляндия әлемдік 

ауқымда (OECD, Better Life Index: Education) жоғары бағаланатын білім беру елі болса да, кәсіби білім 

бірегей және жаңашыл болса да, біз үнемі және жүйелі түрде пікірлер жинап, сапа мониторингін 

жүргіземіз. 

«Жас маман» жобасының мақсаты-қазақстандық кәсіптік білім беру жүйесін еуропалық сапа деңгейіне 

(EQAVET) шығару, әсіресе 180 оқу орнына қатысты. Бұл есепте Soprano Oyj бағалау тобы Қазақстандағы 

кәсіптік білім беру сапасына қатысты 2000-нан астам адам жіберген ақпаратты талдады. Осы сауалнама 

негізінде біз келесі жылдарға арналған оқу орнының даму жоспарын әзірледік, ол келесі бағалау 

салаларына негізделген: КТБ көшбасшылығы, оқытушылардың  кәсіби құзыреттілігін дамыту, 

студенттерді оқыту үшін алғышарттарды дамыту (оқытудағы қолдау және басшылық кеңес беру), 

өндірістегі ынтымақтастықты жақсарту және оқу бағдарламасын әзірлеу. 

Сапаны жақсарту жоғарыда аталған барлық салаларда үнемі жетілдіруге негізделгендіктен, 

қорытындылар мен ұсыныстар (3-тарау) сауалнама сұрақтарына берген жауаптарға немесе оқытушылар 

мен Директорлар көрсеткен күшті жақтарға және дамыту мен жақсарту нәтижелерге (2-тарау) сәйкес 

жасалды. 

Сауалнама есебі бүкіл жоба бойынша дамыту құралының негізі ретінде әрекет етеді, өйткені біз даму 

мен сатып алудың нақты жоспарларына, сондай-ақ оқытушылар мен менеджерлерді оқытуға 

көшудеміз. 

1.1. Өзін-өзі бағалаудың мақсаттары 

Бұл өзін-өзі бағалау сауалнама  бүкіл Қазақстан бойынша 180 ТжКБ білім беру мекемелеріне жіберілді. 

Бағалау қызметкерлер тұрғысынан кәсіптік оқу орындарындағы ағымдағы жағдай туралы ақпарат 

береді. Сауалнама сұрақтары негізінен Директорлар, басқа менеджерлер мен оқытушылар үшін бірдей. 

Көшбасшылықты бағалау саласындағы менеджерлерге көбірек сұрақтар қойылады. Бағалау 

сауалнамаға мекемені басқару, ресурстар, педагогикалық практика және жұмыс байланыстары кіреді. 

Негізгі мақсат-басшылықтың, оқытушылар құрамының және басқа операторлардың өз мекемесін 

жақсартудың күшті жақтары мен бағыттарына қатысты пікірлерін анықтау. Бұл ақпарат белгілі бір 

мекеменің даму жоспарларын құруда және персоналды оқытуды дамытуда қолданылады. 

Пайдаланылатын сұрақтар, мысалы, мекемелерде дамыту маңызды нәрселер үшін тексеру парағы 

ретінде де әрекет етуі мүмкін. Бағалау критерийлері жұмыс үшін маңызды нәрселерге назар аудара 

отырып, өз жұмысын дамытуға да жарамды. 

Мақсаттардың бірі - ұйымдастырушылық мәдениеттін нығайту, сонымен қатар озық тәжірибені тану 
және тарату. Бағалау критерийлерінің мысалдары жақсы негіз болып табылады, мысалы, сараптамалық 
бағалау кезінде сұхбат сұрақтарын құру. 
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1.2. Сауалнаманы әзірлеу 

Кәсіби білім Еуропада 1990-шы жылдардан бастап көпұлтты ынтымақтастық аясында дамыды. Мақсаты 

қатысушыларды қамтамасыз ету білімін неғұрлым біркелкі және сапасын арттыру. Дамыту жұмыстары 

ұлттық саясатпен де, Еуропалық Одақтың саясатымен де жүргізілді. Нәтижесінде сапаны қамтамасыз 

етудің жалпы еуропалық нұсқаулықтары жасалды (EQAVET және EQAVET +). 

Нұсқаулықтар мыналарды атап көрсетеді: Енбек нарығына негізделген оқыту, оқу нәтижелері, 

педагогика, бұл жалғыз оқушылардың қажеттіліктерін қанағаттандыруға және оқушылардың 

нәтижелерін әртүрлі оқу орталарында, соның ішінде бейресми және күнделікті өмірде қол жеткізген оқу 

нәтижелерін тануға баса назар аударады. 

EQAVET-бұл кәсіби білімнің барлық деңгейлері мен түрлерінде сапаны бақылау үшін қолдануға болатын 

модель. EQAVET сапаны бақылау циклінің икемділігі мен біркелкілігі мүше елдерге өз талаптарына 

сәйкес келетін сапаны бақылау тәсілдерін жасауға мүмкіндік береді. 

Финляндияда EQAVET + өзін-өзі бағалау моделін Финляндияның білім беруді бағалау орталығы жасаған, 

ол ұлттық және халықаралық білім беру саясатына сәйкес модель жасаған. Мақсаты - кәсіби білім 

сапасының біркелкілігін қамтамасыз ету және білім беру провайдерлері мен басқа операторларды 

олардың сапасын бақылауға және оны жоғары стандарттарға сәйкес үнемі дамытуға шақыру. Өзін-өзі 

бағалау моделін және оның әдіснамасын жасау кезінде сапа жүйесінің болуынан практикалық қызметке 

және оның нәтижелерін бағалауға баса назар аударылды. Фин моделінде өзін-өзі бағалау 

мекемелердегі  топтарда өткізіледі. 

Осы жобаны бағалау тобы жоғарыда аталған өзін-өзі бағалау моделін аяқтады. Мақсаты  - Қазақстан 

үшін сауалнаманы редакциялау болды, ол тек екі жылдық жобаға сәйкес келеді. Педагогикалық 

тәжірибеге, әлеуметтік дағдылар мен құндылықтарға, сондай-ақ білім беру сапасының 

тұжырымдамасына қатысты сұрақтар қосылды. Осылайша, 100 сұрақтан тұратын сауалнама құрылды, 

оған әр бағалау саласының күшті жақтары мен жақсарту салаларына қатысты 19 ашық сұрақ кіреді. 

Сауалнаманың көптеген бөліктерінде 1-ден 4-ке дейінгі шкала қолданылды (1-кесте). Масштабты 

қолдана отырып, қатысушылар белгілі бір келісілген тәжірибелердің болуы, олардың іс жүзінде қалай 

жұмыс істейтіні және олардың қалай бағаланатыны және жетілдірілетіні туралы мәлімдемелерге жауап 

берді. 

Бағалау негізінде тәжірибенің жетіспейтін, орнатылған, дамыған немесі озық деңгейі анықталды. 

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық 

Қол жетімді 
тәжірибе жоқ. Бұл 
талқыланды, бірақ 
ештеңе 
жасалмады. 

Тәжірибе, міндеттер 
мен өкілеттіктер 
анықталды. 

Негізінен практика, 
міндеттер мен 
өкілеттіктер анықталған. 
Дәлірек анықтамалар 
қажет. 

Тәжірибе, міндеттер мен 
өкілеттіктер жеткілікті 
түрде анықталған. 

1-кесте. Сұрақнамаға жауап берудің үлгі кіліті 

Сауалнаманың басында сауалнаманың мақсаты мен нәтижелері қалай пайдаланылатыны, сондай-ақ 

қатысушылардың анонимділігі сияқты келісімге қатысты басқа да мәселелер сипатталған ақпараттық хат 

жіберілді (XX қосымша). Хатта сондай-ақ сауалнамаға қатыса отырып, қатысушы жобаға қатысуға келісім 

бергені туралы тармақта болды.  
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1.3. Әдістер 

1.3.1. Бастапқы деректерді жинау 

Деректер 19.06.2020-05.07.2020 Webropol сауалнамасы арқылы жиналды. Қатысушыларға 

анонимді сілтеме берілді, олар әр мекемедегі байланыс арқылы жауап бере алды. Жауаптарды 

орыс немесе ағылшын тілдерінде беруге мүмкіндік болады. Белгіленген мерзімде 3 шілдеге 

дейін 180 мекемеден 2137 жауап алынды. 135 мекеме кем дегенде бес жауап берді. Жалпы, 

сауалнама қатысушылар тарапынан 16509 рет ашылды, жауаптар 5044 рет қойылды, бірақ 

жауаптар жіберілмеді. 

1.3.2. Сапалы талдау 

Сандық талдауды қолдау үшін деректердің сапалық талдауы аяқталды. Осылайша, 

қатысушылар маңызды деп санайтын сұрақтарды еркін көтеруге, сонымен қатар жауаптарын өз 

сөздерімен жазуға мүмкіндік алды. Талдау деректері Webropol сауалнамасын бағалаудың төрт 

түрлі саласының әрқайсысының соңындағы сұрақтарға негізделген (19.6.20-5.7.20, n = 2137). 

Бұл әр саланың мықты жақтары, даму қажеттіліктері және бағалауы туралы сұрақтар, сондай-ақ 

тегін түсініктемелер (барлығы 16 сұрақ). 

Сонымен қатар, жабық мәселелерге қосымша сұрақтар қойылды. Бұл сұрақтар білім сапасы 

қандай болды, қандай жабдықтар қажет болды, студенттердің әл-ауқатына қалай қамқорлық 

жасалады, студенттің алдыңғы білімі мен тәжірибесі ескерілді ме, бүкіл персонал, бағдарлама 

құруға қатысады ма? оқу жоспары, және студенттердің оқу жоспарын бағалауға мүмкіндігі бар 

ма. 

Сегізден аз жауап алынған мекеметер қатысушылардың жасырын болуын қамтамасыз ету үшін 

деректерден алынып тасталды. Уақыттың жетіспеушілігінен, сондай-ақ теңдік үшін әр сұраққа 

соңғы талдау үшін 400 кездейсоқ жауап таңдалды. Осыдан кейін нақты сұрақ бойынша 100-200 

ақпараттық жауап таңдалды. 

Деректер қайталанатын тақырыптар мен ескертулерді іздеді. Олардың субъективті саны 

келесідей сипатталады: "көп бөлігі" = шамамен. Жауаптардың 60%," үлкен саны " = шамамен. 

Жауаптардың 40%," аз сан "= шамамен 10% жауап, ал "кейбір" = жеке жауаптар. Сонымен 

қатар, мәліметтерден тікелей дәйексөздер түрінде есепке енгізілген ерекше ақпараттық 

жауаптар ізделді. Бағаларға қатысушының атауы / кәсібі, жынысы, жасы, Білім мекемесі және 

мекеменің мөлшері (шағын, орта, үлкен) кірді. 

Бір эксперт жауаптарды оқыды, түсіндірді және орыс тілінен фин тіліне аударды, сонымен 

қатар жауаптар туралы қорытынды жасады. Басқа эксперт алынған мәтінге түсініктеме беріп, 

өңдеді. Сапалық талдаудың күшті жақтары – жауаптардың тереңдігі (қатысушылар өз 

сөздерімен сұрағысы келмейтін нәрсені айта алады) және талдау сандық талдаудан гөрі 

Нұсқаулық мысалдарды анықтады. 

Екінші жағынан, аудармамен байланысты тілдік кедергілер және орыс, фин және ағылшын 

тілдерін меңгерген бір ғана адамның жауаптардан өтіп, ескертулер мен туындаған 

тақырыптарды тізбелеуі қателіктер жіберуге мүмкіндік береді. Алынған нәтижелер, уақыттың 

жетіспеуіне байланысты барлық жауаптарды оқу мүмкін болмады, сондықтан жауаптарды 
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рандомизациялау барлық мекемелерге кем дегенде 8 жауап берді, олардың жауаптарын 

талдауға қосуға мүмкіндік берді. Сондай-ақ, кейбір жауаптарда мәтіндер бірдей болғанын, 

сөзбе-сөз, жауаптар бір-бірімен келісілгенін байқауға болады.  
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1.3.3. Сандық талдау 

Сауалнама деректерін сандық талдау 100-ге жуық бірнеше таңдау сұрақтары үшін жүргізілді. 

Талдау деректері Webropol 19.6.2020-5.7.2020 (n = 2137) сауалнамасы арқылы жиналған 

бастапқы мәліметтерге негізделген. Оқытушыларға , директорларға және басшылыққа түрлі 

сұрақтар қойылды. Әр бағалау аймағының айнымалылары (көшбасшылық және т.б.) бүкіл 

аймақтың деңгейін көрсету үшін қосынды айнымалысын құру үшін қолданылды; айнымалы 

сомалардың өлшеу коэффициенттері жақсы болып шықты (Cronback alpha). 

Жауаптар келесі әдістермен талданды.: 

1) бөлу, орташа мәндер және стандартты ауытқулар әр мәселе үшін басшылар / басшылар тобы 

үшін де, оқытушылар құрамы үшін де барлық мәліметтер жиынтығын қолдана отырып 

есептелді. 

2) орташа мәндер мен бөлу фондық айнымалыларға (жас, жыныс, білім, тәжірибе, білім беру 

мекемесі, мекеме, облыс) сәйкес салыстырылды. 

3) факторлық және жиіліктік талдау бүкіл деректер жиынтығы үшін жүргізілді. Талдаудың ең 

маңызды әдісі бір жақты дисперсиялық талдаумен толықтырылған орташа мәндерді салыстыру 

болды. Бұл талдаудың нәтижелері негізінен тікелей таратумен бірге есепте қолданылды. 

Бір адам деректерді талдап, кестелер мен графиктер жасады. Тағы бір адам сауалнаманың 1-3 

бөлігін түсіндіруге және жазуға жауапты болды, ал үшінші тұлға 4-5 жауапты болды. Сапалы 

талдаудың күшті жақтары деректердің үлкен көлемі( көптеген қатысушылар), айнымалылар 

сомасының сенімділігі және консистенциясы болды. Екінші жағынан, нәтижелердің 

қарапайымдылығы болды (ашық сұрақтар сияқты терең емес). Сонымен қатар, 5-тен аз жауабы 

бар мекеметер талдауға енгізілмеген, бұл нақты мекеметер үшін қорытынды жасауды 

қиындатады.  
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2. Нәтижелер 

Бағалаудың барлық дерлік салаларында орташа мәні 1-ден 4-ке дейінгі шкала бойынша 

шамамен 2,5 болды. Тағы бір жалпы бақылау, басшылық әр түрлі салаларды оқытушыларға 

қарағанда шамамен 10% оң бағалады. Әрі қарай, оқытушылар мен Басқарушы персонал үшін 

Нәтижелер жеке сұрақтар түрінде көрсетілген. Мысалы, білім беру салалары мен географиялық 

аймақтарды салыстыру кезінде әр бағалау аймағының айнымалыларының орташа сомасы 

қолданылады. 

Қорытынды мәтінде "оқытушылар құрамы" және "оқытушылар", сондай-ақ "менеджмент" 

және "менеджерлер" терминдері синоним ретінде қолданылады. 

2.1. Көшбасшылық және сапаны басқару 

Төменде қызметкерлердің өз мекемесінде көшбасшылықты қалай табатындығы және 

қызметкерлердің ұйымның функционалдығын қалай бағалайтындығы сипатталған. 

Жауаптарды бір топ қызметкерлер бақылады, олардың біреуі директорлар мен басқа 

басшылықты, ал екіншісі оқытушылар құрамын қамтиды. Нәтижелер жас, білім және тәжірибе 

сияқты кейбір фондық айнымалыларға сәйкес байқалады. Сонымен қатар әртүрлі білім беру 

салалары мен географиялық аймақтар зерттелуде. Өзін-өзі бағалаудың мақсаты-мекеменің 

күшті жақтары мен даму қажеттіліктері туралы қызметкерлердің пікірін анықтау. 

2.1.1. Стратегиялық жоспарлау 

Оқытушылар мен менеджерлердің жауаптары мекеме директорларының жұмысын дамыту 

және оқыту туралы көптеген идеяларды ұсынады. Оқытушылардың  шамамен 15-20 пайызы 

басшылық жақсы жұмыс істейді деп келіседі. Екінші жағынан, оқытушылардың  үштен екісі 

директорлардың оқу орнының сапасын жақсарту жөніндегі әрекеттері енді басталып жатыр деп 

санайды, сондықтан жақсартуға әлі де мүмкіндіктер бар. 

Көшбасшылықты бағалауда білім беру салалары арасындағы айырмашылықтар өте үлкен (2-

кесте). Энергетика, ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология салаларынан 

көшбасшылық деңгейі геология, тау-кен өндірісі және тау-кен өнеркәсібіне қарағанда төмен. 

Көшбасшылық және стратегиялық жоспарлау 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,49 3,10 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,61 2,62 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,77 2,90 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,35 2,20 

Энергия (N=169) 2,46 2,52 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,68 3,00 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,51 2,61 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу (салалар 
бойынша) (N=235) 

2,57 2,82 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,53 2,82 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,47 2,61 
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Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 
(N=316) 

2,46 2,70 

2-кесте оқытушылар мен Әкімшілік үшін білім беру салалары бойынша көшбасшылық және 

стратегиялық жоспарлау құралдары   
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Географиялық аймақтар арасында да үлкен айырмашылықтар бар (3-кесте). Қиыр ұштары-

Ақмола және Батыс Қазақстан облыстары. 

Көшбасшылық және стратегиялық жоспарлау 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,71 2,97 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,41 2,65 

Алматы қаласы (N=195) 2,63 2,71 

Алматы облысы (N=143) 2,57 2,56 

Атырау облысы (N=51) 2,58 2,79 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,72 2,82 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,47 2,85 

Қарағанды облысы (N=259) 2,51 2,70 

Қостанай облысы (N=100) 2,53 2,77 

Қызылорда облысы (N=42) 2,28 2,48 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,41 2,11 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,24 2,50 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,46 2,79 

Павлодар облысы (N=99) 2,39 2,33 

Шымкент (N=97) 3,27 3,30 

Түркістан облысы (N=163) 2,39 2,54 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,23 2,14 
3-кесте. Көшбасшылық және аймақтар бойынша стратегиялық жоспарлау құралдары, 

оқытушылар мен әкімшілік үшін 

Кейбір мәселелер стратегиялық жоспарлауға қатысты болды. Оқытушылардың  жартысынан 

көбі, мысалы, болашаққа және қоршаған ортаға дайындық мәселелері директорлардың 

жұмысында жақсы көрінбейтіндігімен келіседі. Сондай-ақ, басшылық тұтастай алғанда үздіксіз 

дамуды қолдайды деп есептелмейді (сурет. 1). 
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1-сурет. Көшбасшылыққа және стратегиялық жоспарлауға қатысты оқытушылардың  

жауаптары 

 

 

 
2-сурет. Әкімшілік персоналдың көшбасшылық және стратегиялық жоспарлауға қатысты 
жауаптары 

Көптеген оқытушылардың  пікірінше, оқушылардың үлесі шешім қабылдау және 

оқытушылардың  біліктілігін арттыру процесінде көп қолданылмайды. Шешімдерді табыстау әлі 

2,50%

5,55%

2,01%

59,17%

59,84%

57,71%

17,73%

19,38%

20,84%

20,72%

15,36%

19,56%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Басқару жүйесі мақсаттарға қол жеткізуді 
және үнемі жетілдіруді қолдайды.

Операциялардың нәтижелері әртүрлі 
мақсатты топтардың (оқытушылардың, 

қызметкерлердің, студенттердің, …

Операциялардың нәтижелері әртүрлі 
мақсатты топтардың (оқытушылардың, 

қызметкерлердің, студенттердің, …

Көшбасшылық және стратегиялық даму 
(оқытушылар құрамы)

Жетпейді Орнатылды Дамыған Озық

0,81%

2,02%

0,81%

1,01%

1,41%

52,82%

50,40%

50,60%

48,19%

44,15%

23,39%

23,59%

27,82%

25,40%

32,86%

23,39%

24,40%

21,17%

25,81%

21,98%
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Басшылық қойылған мақсаттарға қол жеткізуді және 
үнемі жетілдіруді қолдайды.

Көшбасшылық жасайды ықтимал жылдам 
реакциясын және алдын алу әрекеттері.

Көшбасшылық жұмыс орнындағы ынтымақтастық, 
онымен байланысты келісімшарттар және жұмыс 
орнындағы оқыту студенттің оқуына және кәсіби 

дамуына ықпал етеді.

Операциялардың нәтижелері әртүрлі мақсатты 
топтарға (оқытушылар, қызметкерлер, студенттер, 

қамқоршылар) жеткізіледі.

Көшбасшылық әлеуметтік жауапкершілікке қатысты 
мақсаттар мен міндеттерді анықтады және оларды 

қолдайтын іс-шараларды алға тартады.

Көшбасшылық және стратегиялық даму (басшылар / 
әкімшілер)

Жетпейді Орнатылды Дамыған Озық
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дамымаған деген қорытынды жасаймыз. Сол сияқты, басшылықтың айтуынша, көптеген 

мекемелерде жұмыс өмірінің өкілдерін қолдану әлі жолға қойылмаған (сурет. 2). Еуропалық 

оқу орындарына арналған EQAVET ұсыныстарында бұл екі сала да білім сапасын қамтамасыз 

ету үшін өте маңызды деп танылған. 

Студенттер мен жұмыс өмірінің өкілдерін, мысалы, білім беруді жоспарлауға, оқуды бағалауға 

және оқу орнының шешім қабылдауының басқа процестеріне тарту қажет деп саналады. 

Жұмыспен қамтуды жоспарлау мен орындаудағы жұмыс өмірінің өкілдерінің рөлі де күшті 

болуы мүмкін. Жұмыс өміріндегі тез өзгерістер кәсіптік білім мен біліктілік негіздерін жұмыс 

өмірімен тығыз байланыста дамытуды талап етеді. Бұл қажеттілік, егер оқытушылардың  

өндіріс туралы жеке білімі олардың жұмыс тәжірибесі мен біліміне байланысты жақсы 

болмаса, атап өтіледі. 

Әр түрлі білімі бар оқытушылар арасындағы көшбасшылық көзқарастарында айтарлықтай 

айырмашылықтар байқалмады. Ерекшелік-бұл қосымша білімі жоқ топ, ол басшылыққа өте 

сыни көзқараспен қарайды. Көшбасшылықты талап ету тәсілдері білім деңгейі бойынша барлық 

топтарда белгіленді және дамыды. Академиялық және жоғары білімі бар адамдар кәсіптік 

білімі бар немесе білімі жоқ адамдарға қарағанда әлеуметтік жауапкершілік мәселесіне оң 

көзқараспен қарады. 

2.1.2. Сапаны басқару 

Басқару принциптері кейбір мекемелерде қазірдің өзінде енгізілген, бірақ көптеген 

мекемелерде Директорлар дамудың көптеген мүмкіндіктерін көреді. Жауаптарға сүйене 

отырып, Қазақстандағы мекемелердегі сапа менеджменті ұстанымдарының қаншалықты күшті 

екенін және бұл пайдаланылған сауалнамада қалай түсінілгенін әзірге айту мүмкін емес. 

Көптеген адамдар әлі күнге дейін сапаны басқарумен байланысты ұғымдар әлі де алыс және 

бөтен деп санайды. Әр түрлі қызметкерлер топтарының жауаптарының арасында ешқандай 

айырмашылық болған жоқ. 

Білім беру салалары арасында сапа менеджментіне қатысты үлкен айырмашылықтар бар. 

Айырмашылықтар өте жақсы, әсіресе басшылардың жауаптарында, төмендегі 4-кестеде 

көрсетілгендей. Оқытушылар құрамының жауаптары әртүрлі болды. Көшбасшылық геология 

мен тау-кен өнеркәсібінде, сондай-ақ металлургияда жоғары бағаланды. Оқытушылар 

көшбасшылығының ең төменгі бағасы мұнай-газ және химия өндірісі саласында болды. 

Тұрақты өсуді қамтамасыз етудегі көшбасшылықтың рөлі білім берудің барлық салаларында 

бірдей бағаланды. 

Сапа менеджменті көшбасшылық жүйесінің бөлігі ретінде 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,51 3,03 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,58 2,57 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,53 2,84 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,37 2,45 

Энергия (N=169) 2,45 2,42 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,65 2,90 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,49 2,49 
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Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,57 2,76 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,51 2,76 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,42 2,56 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 
(N=316) 

2,44 2,64 

4-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша сапаны басқару 

құралдары. 

Сондай-ақ, аймақтарда оқытушылар құрамы мен көшбасшылыққа қатысты негізгі топтар 

арасында айырмашылықтар болды (5-Кесте). Шымкент облысында әкімшілік көшбасшылықты 

бәрінен жоғары, ал Маңғыстау облысында ең төмен деп бағалады. Сол сияқты Шымкентте 

оқытушылар көшбасшылықты жоғары бағалады, бірақ ең төмен Солтүстік Қазақстанда болды. 

1.2. Сапа менеджменті көшбасшылық жүйесінің бөлігі ретінде 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,65 2,88 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,28 2,49 

Алматы қаласы (N=195) 2,60 2,70 

Алматы облысы (N=143) 2,60 2,47 

Атырау облысы (N=51) 2,60 3,03 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,71 2,69 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,49 2,75 

Қарағанды облысы (N=259) 2,44 2,56 

Қостанай облысы (N=100) 2,51 2,63 

Қызылорда облысы (N=42) 2,27 2,35 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,37 2,12 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,18 2,38 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,43 2,79 

Павлодар облысы (N=99) 2,42 2,38 

Шымкент (N=97) 3,27 3,32 

Түркістан облысы (N=163) 2,39 2,55 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,23 2,13 

5-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін сапаны басқару құралдары. 

Басшылардың жартысына жуығы болашақ өзгерістерді қабылдау, өзгеру жылдамдығы және 

өзгерістерге жауап беру икемділігі дамыған немесе жетілдірілген деп жауап берді (сурет. 4). 

Сол сияқты қатысушылардың жартысына жуығы институттардың дамуы үздіксіз екенін айтады. 

Олардың жартысына жуығы сапаны бақылау мекеменің барлық салаларын қамтиды, ал сапаны 

басқару күнделікті басқарудың бір бөлігі болып табылады. Оқытушылардың  жалпы бағасы 

шамамен 10 пайызға төмен болды (3-диаграмма) 
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3-сурет сапа менеджментіне оқытушылардың  жауаптары 

 
4-сурет әкімшілік персоналдың сапаны басқаруға жауабы 

Оқытушылардың  білім деңгейі сапа менеджментін бағалаумен байланысты емес, ал әйелдер 

көшбасшылықты ер адамдарға қарағанда оқытушылар тобында да, негізгі топта да оң 

бағалайды. 

Өнер және мәдениет саласында студенттер білім беру сапасын дамытуға және бақылауға, 

мысалы: мұнай, газ және химия, геология және тау-кен өнеркәсібіне қарағанда белсенді 

қатысты. 

Жалпы алғанда, мұнай өнеркәсібі сапа менеджментіне ең төменгі баға береді, ал металлургия 

мен машина жасау-ең жоғары баға берілген. 

2.1.3. Көшбасшылықты жетілдірудің күшті жақтары мен бағыттары 

Ашық сұрақтарда қатысушыларға мекеме басшылығының үш маңызды күшті жақтарын 

сипаттау ұсынылды. Талдау үшін таңдалған 400 жауаптың 180-і Ақпараттық болды. 

Аталған күшті жақтардың ішіндегі ең маңыздысы-қызметкерлерді әртүрлі тәсілдермен 

қолдайтын дәлелді көшбасшылық (бұл әдістер көрсетілмеген, қатысушылар). Сонымен қатар, 

қатысушылардың аз бөлігі өздерінің көшбасшылары жігерлендіреді және ұстануға оңай 
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Студенттер білім беру сапасын арттыруға және 
сапаны бақылау шараларына қатысады.

Оқушылардың қамқоршылары білім сапасын 
арттыруға қатысуға шақырылады.

Көшбасшылық жүйесінің бөлігі ретінде 
сапаны басқару (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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Сапаны бақылау жүйесі экологиялық аспектілерді де 
ескереді.

Студенттер білім беру сапасын дамытуға және 
сапаны бақылау шараларына қатысады.

Сапаны басқару көшбасшылық жүйесінің 
бөлігі ретінде (басшылар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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болатын жақсы жоспарлар жасайды деп санайды. Айта кету керек, "жоқ" немесе басқа да теріс 

жауаптар өте аз болды. Бұл оқытушылардың  көшбасшылықта маңызды проблемаларды 

көрмейтіндігін көрсетеді. 

● Келесі дәйексөз жауаптардың жалпы сипаттамасын көрсетеді: "әкімшілік кәсіби. 

Көшбасшылықтың жалпы әдісі демократиялық және әділ. Әкімшілік шешімдердің 

салдары үшін жауап береді". --- "Әкімшілік жоғары білікті, басқарудың жалпы саясаты - 

демократиялық. Шешім қабылдау жауапкершілігін өз мойнына алады". (Оқытушы, 31-40 

жаста, Энергетика облысы, орта мекеме) 

● Бір оқытушы "басшылықтың міндеті - студенттердің, қызметкерлердің және жұмыс 

өмірінің кәсіби мамандарының ортақ мақсаттарға жету үшін бірлесіп жұмыс жасауын 

қамтамасыз ету"деді. --- "Көшбасшылық оқытушылар мен студенттердің өндіріс мен оқу 

орнының мақсаттарын білуіне кепілдік береді. "(Оқытушы, ер адам, 41-50 жас, ауыл 

шаруашылығы, ветеринария, экология, орта мекеме) 

Қатысушылардан көшбасшылықты жақсартудың үш маңызды бағыты туралы сұралды 

(жауаптар 200/400). Қатысушылар жетілдірудің маңызды бағыттары көшбасшылықты дамыту 

және көшбасшылардың сапасы, сонымен қатар Көшбасшылар арасындағы байланыс (басқа 

көшбасшылардан, шамамен қатысушылардан идеялар алу үшін) деген қорытындыға келді. 

Сонымен қатар, қатысушылардың аз бөлігі үлкен жоспарлар немесе шешімдер орындалған 

кезде көшбасшылар студенттер мен олардың ата-аналарының пікіріне көбірек көңіл бөлуі 

керек екенін анықтады. Жауаптар оқылған кезде, талданған ашық жауаптарда байқалған 

проблемалар жоқ екендігі белгілі болады (мысалы, басшылықтың әрекет ете алмауы немесе 

басшылықтың персоналдан бөлінуі). Жауаптар негізінен ештеңені түбегейлі өзгертуге 

тырыспайтын кішкентай жақсарту идеяларын білдіреді. 

Қатысушылардың бірі әкімшілер "оқытушылар мен студенттер үшін сапалы ынталандыру 

жүйесін құруы керек"деді. --- "оқытушылар мен студенттер үшін сапа мотивациясы жүйесін 

құру". (Оқытушы, 31-40 жас, ауыл шаруашылығы, ветеринария, экология, орта мекеме). Ашық 

сұрақтарда көшбасшылықты бағалау қандай да бір жолмен жүргізілді ме, жоқ па, қандай 

нәтижелер алынды деп сұралды. Алынған жауаптар саны-220/400. Талданған жауаптарға 

сүйене отырып, қатысушылардың басым көпшілігі көшбасшылыққа немесе әкімшіліктің 

жұмысына байланысты қандай да бір бағалауларға немесе өлшемдерге қатыспағандарын 

айтты. Алайда, жауаптардан белгілі бір сауалнамаға қатысқан қатысушылар (қатысушылардың 

аз саны) әлі жұмыс жоқ деген қорытындыға келгені анық. Өкінішке орай, қатысушылар 

ұсынылған мәселелерді түсіндірмейді. Алдыңғы салалардағы салыстырмалы түрде бейтарап 

жауаптар қатысушылардың көшбасшылық және әкімшілік операцияларды бағалауға белсенді 

қатыспауына байланысты болуы мүмкін. 

 Келесі дәйексөз дамудың бағыттарын анықтау үшін бағалауды қолданудың жақсы 

мысалы болып табылады:"Ия, мен бәрін, соның ішінде проблемаларды жақсы білуге 

көмектесетін сауалнамаларды толтырдым және оқыдым". --- "Иә, сауалнама арқылы 

ағымдағы жағдай, проблемалар туралы жалпы түсінік алдық". (Директордың 

орынбасары, әйел, 31-40 жас, Құрылыс, орта мекеме). 

 Қатысушылардың бірі бағалаудың маңызды екенін нақты көрсетті:"мен нәтижелерді 

бағалағым / өлшегім келеді - бұл қажет". --- "Мен нәтижелерді өлшегім келеді, оларды 

өлшеуім керек". (оқытушы, әйел, 41-50 жас, дайындау, орнату, жөндеу). 
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Сонымен қатар, көшбасшылық туралы басқа Пікірлер сұралды. 150/400 жауап алынды. 

Қатысушылардың түсініктемелерінен сауалнаманың бұл түрі өте қажет деп қорытынды жасауға 

болады. Қатысушылардың шамамен 1/6 бөлігі сауалнамалардың бұл түрі Мекеме сапасы мен 

оқушылардың біліміне үлкен әсер етуі мүмкін екенін атап өтті. Сондай-ақ, көптеген 

жауаптардан анкеталардың бұл түрі өте сирек толтырылатыны анық болды, егер олар 

толығымен толтырылса. Қатысушылардың аз саны, мысалы, сауалнама түрінде," тұрақты " 

бағалауды қалайды. 

2.2. Біліктілікті ұйымдастыру және оқыту үшін 

Әрі қарай, жауаптар негізінде мекемеге қол жетімді ақыл-ой және физикалық ресурстар 

бағаланады. Ақпарат персоналдың дамуын бағалауды да қамтиды. Нәтижелер 

қатысушылардың білім деңгейіне байланысты айтарлықтай ерекшеленбейді. Тәжірибе де 

нәтижеге қатты әсер еткен жоқ. Білімсіз қатысушылар, әдетте, басқаларға қарағанда теріс 

жауаптар береді. Оқытушылар құрамындағы әйелдер ер адамдарға қарағанда әр талап 

бойынша біршама оң баға берді. 

2.2.1. Адами ресурсы 

Директорлар мен оқытушылардың  персоналдың құзыреттілігі мен ресурстардың жеткіліктілігі 

туралы көзқарастары біркелкі болды (7-кесте). 

Адами ресурстарды бағалау білім берудің әртүрлі салаларында біркелкі болды (6-кесте). Кейбір 

салаларда мекеме директорлары оқытушыларға қарағанда жағымды көзқарастарға ие. 

Адами ресуры   

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,54 3,20 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,64 2,66 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,86 2,92 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,49 2,53 

Энергия (N=169) 2,47 2,53 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,73 3,05 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,56 2,54 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,65 2,86 

Байланыс, телекоммуникация және 
ақпараттық технологиялар (N=228) 

2,62 2,88 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер 
(N=288) 

2,54 2,76 

6-кесте. Оқытушылар мен әкімшілікке арналған білім беру салалары бойынша Адами 

ресурстар құралдары   
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Адам ресурстарын бағалау аймаққа байланысты айтарлықтай өзгерді (7-кесте). 

Айнымалылардың орташа мөлшерінің дисперсиясы оқытушылар құрамы үшін 2,21–2,78, ал 

директорлар үшін одан да көп - 2,12–2,92 болды. Осылайша, кейбір облыстарда барлық 

қызметкерлер жағдайға риза болды. 

Адами ресурсы 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,78 2,93 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,39 2,76 

Алматы қаласы (N=195) 2,73 2,72 

Алматы облысы (N=143) 2,61 2,53 

Атырау облысы (N=51) 2,71 2,80 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,74 2,81 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,52 2,86 

Қарағанды облысы (N=259) 2,55 2,77 

Қостанай облысы (N=100) 2,57 2,83 

Қызылорда облысы (N=42) 2,48 2,32 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,44 2,12 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,21 2,59 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,55 3,03 

Павлодар облысы (N=99) 2,50 2,47 

Шымкент (N=97) 3,39 3,43 

Түркістан облысы (N=163) 2,42 2,61 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,27 2,23 

7-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін сапаны басқару құралдары 

Мекеменің мақсаттарына қол жеткізуге сәйкес ресурстарды мақсатты түрде шоғырландыру өте 

маңызды. Оқытушылардың  шамамен 40% - ы мекеме қызметкерлерінің жұмыс істеуі үшін 

жеткілікті немесе жақсы ресурстар бар деп жауап берді (5-сурет). Менеджерлер мен 

әкімшіліктің айтуынша, қызметкерлердің жартысына жуығы жақсы ресурстарға ие, ал 

басшылықтың пікірінше, мекемелердің 40% - ында дамыған немесе кеңейтілген Кадрлық 

жоспарлар бар (6-сурет). Қатысушылардың білімі жоқ бағалары одан да төмен болды. 
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5-сурет. Оқытушылардың  адами ресурстар туралы жауабы 

 
Сур.6. Әкімшіліктердің адам ресурстары туралы жауаптары 

Директорлардың жартысына жуығы оқытушыларды өндірістен қол үзбей оқытуды қолдайды. 

Оқытушылар құрамының 60% - ы өндірістен қол үзбей оқытуда басшылықты қолдау әлі де 

бастапқы нүкте болып табылады деп санайды. Қатысушылардың шамамен 60% - ның пікірінше, 

қызметкерлер арасындағы ынтымақтастық пен бірлескен оқыту бастапқы нүкте болды. 

Әкімшіліктің 10% - ы бұған оң көзқараспен қарайды. Әкімшілік персонал оқытушылар құрамына 

қарағанда өндірістен қол үзбей оқуға оң көзқараспен қарады. 

Нәтижелерді алу үшін мекеменің мәдениеті маңызды. Орталық тиімді факторларға 

директордың іс-әрекеті, қызметкерлер арасындағы байланыс және әл-ауқатқа қамқорлық 

жатады. Оқытушылардың  65% - ның пікірінше, мекеме директоры әл-ауқатқа үлкен қолдау 

көрсете алады, сондықтан 35% - ы оны жеткілікті немесе жақсы деп санайды. Көптеген 

қатысушылар директор мен қызметкерлер арасындағы қарым-қатынасты функционалды 

немесе мүлдем жеткіліксіз деп санады. Мекеме директорлардың шамамен 10% - ы жағдайды 

оқытушыларға қарағанда оң бағалады. 

2,07%

3,60%

3,47%

56,12%

58,68%

57,10%

17,67%

19,44%

16,27%

24,25%

18,40%

23,28%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Директор мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
арқылы (өндірістен қол үзбей) мұғалімдердің 

дағдыларын дамытуды қолдайды.

Адами ресурстарды басқару мұғалімдердің әл-
ауқатын жақсарту және дамыту үшін 

қолданылады.

Басшылық пен оқытушылар арасындағы қарым-
қатынас өзара тиімді, мейірімді және құрметті.

Адами ресурстар (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

2,62%

1,41%

2,42%

2,82%

51,81%

45,36%

52,62%

49,80%

24,19%

21,37%

21,37%

15,73%

21,77%

32,26%

23,99%

32,06%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Біздің оқу орнында нақты кадрлық жоспар 
жұмыс істейді.

Директор мұғалімдердің біліктілігін арттыру 
арқылы (өндірістен қол үзбей) мұғалімдердің 

дағдыларын дамытуды қолдайды.

Адами ресурстарды басқару мұғалімдердің әл-
ауқатын жақсарту және дамыту үшін 

қолданылады.

Басшылық пен оқытушылар арасындағы қарым-
қатынас өзара тиімді, мейірімді және құрметті.

Адами ресурстар (басшылар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Әзірленген Озық
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Мекеменің операциялық мәдениеті аясында әкімшілік пен персонал арасындағы байланыс пен 

сындарлы кері байланысты оқытушылар құрамы жеткілікті немесе жақсы деп санады, 

қатысушылардың шамамен 35% - ы. Осыған байланысты әкімшілік те оң шешім қабылдады. 

Білім деңгейі әртүрлі топтар арасында үлкен айырмашылықтар болған жоқ. Тек білімі жоқ 

адамдардың жауаптары басқа топтарға қарағанда төмен болды. Бұл құбылыс әкімшілікпен де, 

оқытушылармен де болды. 

2.2.2. Экономикалық ресурстарды пайдалану 

Ресурстарды пайдалануға қатысты білім беру салалары арасындағы айырмашылық онша үлкен 

болмады (8-кесте). Кейбір салаларда директорларды бағалау оқытушылардың  бағалауына 

қарағанда әлдеқайда оң болды.  
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Экономикалық ресурстар   

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,36 3,11 

Сервис, экономика және менеджмент 
(N=299) 

2,47 2,52 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,66 2,78 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,50 2,69 

Энергия (N=169) 2,48 2,49 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,70 3,04 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,53 2,51 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,53 2,85 

Байланыс, телекоммуникация және 
ақпараттық технологиялар (N=228) 

2,45 2,87 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер 
(N=288) 

2,43 2,67 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,45 2,67 

8-кесте. Оқытушылар мен әкімшілікке арналған білім беру салалары бойынша экономикалық 

ресурстар құралдары 

Оқытушыларды бағалаудағы өңірлер арасындағы айырмашылық өте аз болды (9-кесте). 

Алайда басшылар үшін дисперсия 1-4 шкала бойынша 2,08–2,88 құрады. 

Экономикалық ресурстар 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,67 2,88 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,24 2,51 

Алматы қаласы (N=195) 2,55 2,69 

Алматы облысы (N=143) 2,50 2,51 

Атырау облысы (N=51) 2,52 2,43 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,65 2,81 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,40 2,86 

Қарағанды облысы (N=259) 2,53 2,70 

Қостанай облысы (N=100) 2,36 2,74 

Қызылорда облысы (N=42) 2,32 2,42 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,40 2,08 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,22 2,57 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,31 3,01 

Павлодар облысы (N=99) 2,47 2,50 

Шымкент (N=97) 3,22 3,32 

Түркістан облысы (N=163) 2,42 2,35 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,24 2,27 
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9-кесте өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін экономикалық ресурстар 

құралдары 

Оқытушылардың  айтуынша, экономикалық ресурстар оқу орындарының 40% - ында мағыналы 

түрде пайдаланылады, ал мекеме директорлары 10% жағдайда жағымды көзқарасқа ие (7-

сурет және 8-сурет). Олардың жартысына жуығы ресурстарды мағыналы түрде пайдаланады 

деп санайды. Дипломы немесе академиялық білімі бар әкімшілерде экономикалық ресурстар 

тұрғысынан біркелкі жауаптар болды. 

 

Әкімшілікте де, оқытушылық құрамда да әйелдер адам ресурстарына қатысты ерлерге 

қарағанда жағымды болды. 

 

 
7-сурет. Оқытушылардың экономикалық ресурстар туралы жауаптары 

 

 
8-сурет. Әкімшіліктердің экономикалық ресурстар туралы жауаптарыах 

Әкімшілік құрамына кіретін әйелдер экономикалық ресурстарға қатысты ер адамдарға 

қарағанда біршама жағымды болды. Педагогикалық құрамдағы әйелдер экономикалық 

ресурстарға қойылатын талаптарға қатысты ерлерге қарағанда біршама жағымсыз болды. 

3,35% 57,89% 23,10% 15,78%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Мекеме ресурстарды қызмет пен қаржыға 
мақсатты түрде бағыттайды.

Экономикалық ресурстар (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

2,42% 48,19% 26,41% 23,39%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Оқытуды ұйымдастырушы ресурстарды 
өндірістік және қаржылық қызметке сәйкес 

мақсатты түрде шоғырландырады.

Экономикалық ресурстар (басшылар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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2.2.3. Ынтымақтастық және желілер 

Оқытушылар құрамының 40% - ға жуығы және директорлардың жартысына жуығы мекеме 

аясындағы ынтымақтастыққа, сондай-ақ өндіріснің өкілдерімен ынтымақтастыққа риза. Басқа 

мекемелермен ынтымақтастықты бағалау ұқсас болды. 

Ынтымақтастық пен нетворкингке қатысты білім беру салаларының арасындағы айырмашылық 

оқытушылар үшін өте аз және директорлар үшін біршама көп болды (10-кесте). Білім берудің 

кейбір салаларында директорлар мен оқытушылардың көзқарастары мүлдем өзгеше болды. 

Ынтымақтастық және желілер   

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,43 2,86 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,50 2,39 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,71 2,75 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,34 2,33 

Энергия (N=169) 2,34 2,26 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,63 2,89 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,47 2,42 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,55 2,59 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,43 2,66 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,42 2,53 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,40 2,60 

10-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша 

ынтымақтастық және желілер тәсілдері 

Екі топтың пікірінше, аймақтық айырмашылықтар айтарлықтай болды. Бір аймақ шегінде 

оқытушылардың  жауаптары мекеме директорларының жауаптарына сәйкес келді (11-кесте). 

Бұл барлық дерлік аймақтарға қатысты. 
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Ынтымақтастық және желілер 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,63 2,73 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,28 2,43 

Алматы қаласы (N=195) 2,57 2,38 

Алматы облысы (N=143) 2,55 2,36 

Атырау облысы (N=51) 2,56 2,53 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,60 2,72 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,38 2,79 

Қарағанды облысы (N=259) 2,45 2,50 

Қостанай облысы (N=100) 2,42 2,65 

Қызылорда облысы (N=42) 2,30 2,25 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,40 1,93 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,13 2,35 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,39 2,78 

Павлодар облысы (N=99) 2,36 2,36 

Шымкент (N=97) 3,17 3,24 

Түркістан облысы (N=163) 2,36 2,38 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,15 2,14 
11-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін ынтымақтастық 

құралдары мен желілері 

Жақсартудағы ең үлкен қажеттілік өндіріс мәселелері бойынша тәлімгерлерді таңдау және 

оқыту кезінде атап өтілді. Қатысушылардың тек 1/3-і ғана өндіріс бойынша тәлімгерлерге риза 

болды. Ең айқын айырмашылық жұмыс орнындағы тәлімгерлік сапасына қанағаттануда 

байқалды (9-сурет, 10-сурет). 
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9-сурет. Оқытушылардың ынтымақтастық пен желілер туралы жауаптары 

 

 
Сурет 10 әкімшіліктердің ынтымақтастық пен желіге жауаптары 

Геология және тау-кен ісі, металлургия және машина жасау салаларын оқығандар 

ынтымақтастық үшін ресурстарды басқа салаларға қарағанда жақсы бағалады. Әріптестермен 

ынтымақтастықтың мақсаты мен құндылығын Геология және тау-кен саласындағы 

қатысушылар айтарлықтай оң қабылдады. Іс жүзінде барлық салаларда жұмыс орнындағы 

тәлімгерлік сапасын бағалайтын мәлімдеме төмен балл алды. 

Тәжірибесі аз оқытушылар жұмыс орындарымен ынтымақтастық ондаған жылдар бойы өз 

саласында жұмыс істегендерге қарағанда маңызды деп санайды. 

10,73%

9,32%

57,89%

57,53%

18,22%

19,68%

13,28%

13,59%
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Оқу орнында жұмыс орнында оқыту сапасын 
қамтамасыз ететін аталған тәлімгер бар.

Жұмыс орнындағы нұсқаушы оқушының 
міндеттеріне немесе құзыреттілігін көрсетуге 
қатысты оқыту мен бағалауда жеткілікті және 

заманауи дағдыларға ие.

Ынтымақтастық және желілер (оқытушылар 
құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

1,61%

2,62%

17,34%

14,72%

50,81%

57,46%

51,01%

48,99%

25,60%

22,98%

15,93%

22,18%

22,38%

17,34%

16,13%

14,52%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Серіктестермен ынтымақтастық мақсаты бар, өзара 
және қосымша пайда әкеледі.

Білім беру мекемелері арасындағы ынтымақтастық 
(базалық білім беру және толық орта білім беру) 
білім беру мекемесі қызметінің ажырамас бөлігі 

болып табылады.

Оқу орнында жұмыс орнында оқыту сапасын 
қамтамасыз ететін аталған тәлімгер бар.

Жұмыс орнындағы нұсқаушы оқушының 
міндеттеріне немесе құзыреттілігін көрсетуге 
қатысты оқыту мен бағалауда жеткілікті және 

заманауи дағдыларға ие.

Ынтымақтастық және желілер (басшылар/әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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2.2.4. Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы 

Білім беру салалары бойынша оқытушылардың  Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы туралы 

көзқарастары бір-бірінен айтарлықтай ерекшеленбейді (12-кесте). Алайда, әр түрлі салада 

жұмыс істейтін менеджерлерде, әсіресе кейбір салаларда, айырмашылықтар көп. 

Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы 
 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,48 2,97 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,55 2,52 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,58 2,73 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,29 2,18 

Энергия (N=169) 2,39 2,38 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,66 2,85 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,51 2,51 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,60 2,71 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,52 2,82 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,45 2,67 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,42 2,66 

12-кесте. Оқытушылар мен әкімшілікке арналған білім беру салалары бойынша құралдар, 

жабдықтар және оқу ортасы 

Әр түрлі аймақтар арасында, сондай-ақ осы аймақтардағы оқытушылар құрамы мен әкімшілік 

арасында үй-жайларды, жабдықтарды және оқу жағдайларын бағалауда кейбір 

айырмашылықтар болды (13-кесте). 

Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,65 2,82 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,26 2,58 

Алматы қаласы (N=195) 2,58 2,57 

Алматы облысы (N=143) 2,60 2,49 

Атырау облысы (N=51) 2,63 2,55 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,69 2,77 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,45 2,87 

Қарағанды облысы (N=259) 2,44 2,61 

Қостанай облысы (N=100) 2,47 2,73 

Қызылорда облысы (N=42) 2,28 2,16 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,40 2,13 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,18 2,46 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,44 2,89 



28  

Қазақстандағы ТжКБ мекемелерін бағалау  туралы есеп, 2020 Soprano Group 

Павлодар облысы (N=99) 2,42 2,23 

Шымкент (N=97) 3,33 3,28 

Түркістан облысы (N=163) 2,39 2,53 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,21 2,30 

 

13-кесте өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін құралдар, жабдықтар және 

оқыту шарттары 

 

 

 
11-сурет. Оқытушылардың  үй-жайларға, жабдықтарға және оқу жағдайларына қатысты 

жауаптары 

 
Сур.12. Әкімшіліктердің Үй-жайлар, жабдықтар және оқыту шарттары бойынша 

жауаптары 

3,05%

3,84%

8,71%

59,54%

59,78%

59,66%

19,87%

19,44%

19,50%

17,67%

17,06%

12,25%
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Біздің оқу орнымызда оқытушылар мен студенттер 
жаңа ақпараттық технологиялармен жабдықталған.

Оқытушылар мен басқа да оқытушылар заманауи 
оқу материалдарымен және жұмыс 

жабдықтарымен жабдықталған.

Студенттердің оқу ортасын жоспарлауға қатысу 
мүмкіндігі бар.

Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы (оқытушылар 
құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

1,81%

1,81%

1,81%

53,23%

53,23%

53,23%

21,37%

21,37%

21,37%

23,99%

23,99%

23,99%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Компаниялардың оқу ортасы (яғни Үй-жайлар, 
жабдықтар, Үй-жайлар, білікті оқытушылар 

құрамы) (жұмыс өмірі) оқытуға және құзыреттерді 
алуға ықпал етеді және тиімді пайдаланылады.

Диплом мен білім беру (жұмыс орнында немесе 
оқу орнында) шеңберіндегі құзыреттілікті көрсету 

жүйелі және ұйымдастырылған сипатқа ие.

Оқытушылар заманауи оқу материалдарымен және 
жұмыс жабдықтарымен жабдықталған.

Үй-жайлар, жабдықтар және оқу ортасы (Директорлар / 
оқытушылар)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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Оқушылардың оқу ортасының дамуына әсер ету мүмкіндігі 35% - ға сәйкес функционалды (11-

сурет). Сонымен қатар, қатысушылардың тек 1/3 бөлігі оқу шеңберіндегі құзыреттілікті көрсету 

жұмыс орнында болуы мүмкін деп санайды (12-сурет). 

Қатысушылардан оқыту мен оқытуды қолдау үшін қандай жабдық немесе техника түрлерін 

қажет ететінін немесе пайдаланғысы келетінін еркін сипаттауды сұрады. 130 ақпараттық жауап 

алынды. 

Жауаптарға қарағанда, мекемелердегі технологиялар жоғары деңгейде емес. Қатысушылардың 

көпшілігі мекемелердегі жаңа технологияларды сұрады. Ең сұранысқа ие технологиялар жаңа 

компьютерлер және жұмыс істеп тұрған Интернетке қолжетімділік болды. Келесі танымал тілек 

жаңа өнеркәсіптік жабдықтар болды (идея студенттерді бірден жұмысқа кірісуге үйрету болды). 

Қатысушылар сабақтардағы интерактивті тақталарды және қашықтықтан оқыту мүмкіндіктерін 

жақсартуды сұрады. Бірнеше қатысушылар зертханаларды (қажет болған жағдайда) жаңарту 

керек деп мәлімдеді. 

 Қатысушылардың бірі "мекемедегі оқу ортасы (мысалы, жалпы Үй-жайлар, жабдықтар 

және білікті қызметкерлер) оқу мен құзыреттілікке ықпал етеді"деп мәлімдеді. --- 

"Оқыту және құзыреттерді алу бойынша оқу орнының оқыту ортасы (кеңістік, жабдық, 

үй-жай, білікті оқытушылар құрамы)" (оқытушы, әйел, 21-30 жас, ауыл шаруашылығы, 

ветеринария, экология, орта мекеме) 

Оқыту ортасының функционалдығына келетін болсақ, мұнай саласында ең төмен нәтижелер, ал 

металлургия мен геологияда ең жоғары нәтижелер бар. Білім берудің барлық салаларында 

оқушылардың оқу ортасының дамуына әсері төмен болды. Нәтижелер мұнай өнеркәсібі үшін 

орташа 1,9-дан металлургия мен машина жасау үшін орташа 2,5-ке дейін болды. 

Дипломдық білімі бар әкімшілік қызметкерлері оқу ортасын басқа білімі бар қызметкерлерге 

қарағанда жоғары бағалады. Білімсіз оқытушылар АКТ саласындағы студенттер мен 

оқытушылардың  біліміне қатысты шағымдарды қоспағанда, жабдықтарға, жабдықтарға және 

оқу ортасына қатысты басқа да шағымдарды сынға алды. Олар сондай-ақ оқушылардың оқу 

ортасын дамыту мүмкіндігіне ең төмен баға берді. Үй-жайларды, жабдықтарды және оқу 

ортасын бағалау кезінде әр білім беру саласының өкілдері бұл ресурстарға барлық басқа 

ресурстармен салыстырғанда төмен баға берді. Білім берудің барлық салаларының ішінде 

мұнай өнеркәсібі ең төмен баға берді, ал геология мен металлургия ең жоғары баға берді. 

Барлық білім беру салалары оқушылардың дамып келе жатқан оқу ортасына қатысуы төмен 

екенін анықтады. Нәтижелер мұнай саласындағы 1,9-дан металлургия мен машина жасауда 

2,5-ке дейін болды. Мұнай өндіру өнеркәсібінде ең төменгі бағалар алынды, ал металлургия 

мен геологияда оқу ортасының функционалдығына қатысты ең жоғары бағалар алынды. 

Жаңа жабдықты қажет ететін оқытушылардың  басым көпшілігі 21 мен 40 жас аралығындағы 

жастар болды. 

2.2.5. Ақпаратты басқару және қауіпсіздік 

Мекеме әкімшілерінің шамамен 1/3 бөлігі ел ішінде және ұлттық деңгейде ақпаратты жинау, 

өңдеу және пайдалану дамыған немесе жетілдірілген деп тапты. Ақпаратты басқаруға, 

деректердің қауіпсіздігі мен қорғалуына байланысты талаптар бойынша энергетика, ауыл 

шаруашылығы, ветеринария, экология және құрылыс салалары әкімшілерінің нәтижелері 

басқаларға қарағанда анық төмен болды (14-кесте). 
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Ақпаратты басқару, қауіпсіздік және деректерді қорғау 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,48 2,78 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,48 2,49 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,51 2,72 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,48 2,64 

Энергия (N=169) 2,36 2,37 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,62 2,78 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,47 2,50 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,55 2,64 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,48 2,75 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,43 2,65 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,42 2,61 

14-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша ақпаратты 

басқару, деректердің қауіпсіздігі және қорғалуы құралдары 

Өңірлер бойынша деректерді басқаруға және қорғауға қатысты басшылардың 

бағалауларындағы айырмашылықтар елеулі болды (15-кесте). Шымкентте директорлардың 

бағасы ең жоғары, ал Маңғыстау облысында ең төмен баға болды. Оқытушылардың бағалары 

Шымкентте де ең жоғары болды, ал олар Солтүстік Қазақстанда ең төмен болды. 
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Ақпаратты басқару, қауіпсіздік және деректерді қорғау 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,63 2,77 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,14 2,49 

Алматы қаласы (N=195) 2,57 2,53 

Алматы облысы (N=143) 2,51 2,40 

Атырау облысы (N=51) 2,54 2,52 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,72 2,62 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,39 2,80 

Қарағанды облысы (N=259) 2,46 2,57 

Қостанай облысы (N=100) 2,46 2,74 

Қызылорда облысы (N=42) 2,26 2,45 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,38 2,10 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,19 2,43 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,33 2,97 

Павлодар облысы (N=99) 2,51 2,48 

Шымкент (N=97) 3,20 3,27 

Түркістан облысы (N=163) 2,32 2,47 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,20 2,23 
15-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін ақпаратты басқару, 

қауіпсіздік және деректерді қорғау құралдары 

1/3 оқытушылар мен мекеме директорлары ақпаратты басқару мен қарым-қатынас ашық және 

ашық екенін және әр қызметкер олармен байланысты деректерді басқаруға қатыса 

алатындығын бағалады (13-Сурет және 14-сурет). 
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13-сурет. Оқытушылардың ақпаратты басқару және қауіпсіздік мәселелері бойынша 

жауаптары 

 

 
14-сурет ақпаратты басқару және қауіпсіздік мәселелері бойынша әкімшінің жауаптары 

2.2.6. Ресурстарды дамытудың негізгі күшті жақтары мен қажеттіліктерін бағалау 

Ашық сұрақтар қатысушыларға біліктілік пен оқытуды ұйымдастырудың алдын-ала 

шарттарымен байланысты ең көп дегенде үш негізгі күшті сипаттау үшін қолданылды. 

Талдау үшін таңдалған 400 жауаптың 160-ы ақпараттық болды. Қатысушылардың көпшілігі бұл 

сұрақты міндетті түрде түсінбейтін сияқты, сондықтан жауаптарға жақсы шолу жасау өте қиын 

(жауаптардың көпшілігінде сұраққа ешқандай қатысы жоқ). Алайда, кейбір тақырыптар, 

мысалы, материалдардың жақсы банкі және теорияны практикада қолдану ақпараттық 

жауаптарда қайталанады (шамамен жауаптар). 

Құзыреттілікті үнемі арттыру қатысушылар арасында ортақ тақырыпқа айналды (жауаптың 1/6 

бөлігі). Өкінішке орай, олардың ешқайсысы құзыреттілікті арттыру туралы ешқандай мысал 

келтірмеді). Сол сияқты, жас оқытушылардың жұмысқа орналасуы туралы оң пікірлер 

анықталмады және сипатталды (жеке жауаптар). Жеке жауаптар халықаралық 

ынтымақтастықты да атап өтті. 

 Оқытушы "оқытушылардың құзыреттілігі жоғары ұлттық және халықаралық 

стандарттарға сәйкес дамитын күнделікті және айлық курстар, семинарлар мен 

конференциялар" деп сипаттады --- "біздің оқытушылар жыл сайын республикалық 

және халықаралық деңгейде біліктілікті арттыру және оқыту бойынша курстар, 

семинарлар, конференциялар өткізеді "(оқытушы, ер адам, 31-40 жас, Құрылыс, орта 

мекеметен аз мекеме). 

4,02% 61,37% 20,54% 14,20%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Деректерді өңдеу және ақпарат алмасу ашық 
және ашық болып табылады және ұйымның 

әрбір мүшесі, егер олар қаласа, өзіне қатысты 
ақпаратты өңдеуге қатыса алады.

Ақпаратты басқару және қауіпсіздік (оқытушылар 
құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

2,22% 55,44% 22,38% 20,36%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Деректерді өңдеу және ақпарат алмасу ашық 
және ашық болып табылады және ұйымның 

әрбір мүшесі, егер олар қаласа, өзіне қатысты 
ақпаратты өңдеуге қатыса алады.

Ақпаратты басқару және қауіпсіздік (басшылар / 
әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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 Тағы бір оқытушы "мекемеде күндізгі тәлімгер бар, оның міндеті - мекемедегі оқу 

сапасын бақылау" --- "оқу орнында жұмыс орнында оқыту сапасын қамтамасыз ететін 

толық уақытты нұсқаушы бар. (Оқытушы, 31-40 жас, мұнай-газ және химия өнеркәсібі, 

орта мекеме). 

Сол сияқты, қатысушылардан мекемедегі ұсыныстарға қатысты дамудың ең көп дегенде үш 

бағытын сипаттау үшін ашық сұрақтарды қолдады. 

150/400 талдау үшін таңдалған жауаптар ақпараттық болып шықты. Өндірістен қол үзбей оқыту 

қажеттілігі айқын көрінеді; қатысушылардың пікірінше, дамудың маңызды бағыттары 

оқытушылардың құзыреттілігін үнемі қолдау, сонымен қатар оны дамыту, мысалы, дамуды 

қолдайтын курстар арқылы болды (қатысушылардың көпшілігі мұны айтты, сонымен қатар олар 

педагогикалық құзіреттілікті дамыту керек деді). 

 Қатысушылардың аз бөлігі жұмыс мәдениетін өзгертуді сұрады; жұмыс 

қоғамдастығындағы ашықтыққа баса назар аударылды. Сұрақтарға сүйене отырып, 

қатысушылар бір-бірінен құнды ақпарат алу үшін ашықтықты қолдана алады, мысалы, оқыту 

әдістері туралы. 

 Қатысушылардың бірі даму үшін мынадай маңызды салаларды атады: "студенттерді 

оқыту процесін жоспарлау, Оқытушыларды даярлаудың жоғары деңгейі, студенттерді 

әлеуметтік қолдау желісін дамыту, сондай-ақ студенттердің жоспарлауға және өткізуге қатысуы 

жеке мансап жолы". --- "Студенттерді оқыту процесін жоспарлау, педагогтарды даярлаудың 

жеткілікті деңгейі, студенттерді әлеуметтік қолдау шарттары. Студенттердің өндіріс бойынша 

өзінің жұмысқа орналасу жолын жоспарлауға қатысуы". (Оқытушы, 21-30 жас, өнер және 

Мәдениет, орта мекеме). 

Бағалаудың осы саласындағы нәтижелер өлшенді ме, жоқ па деген сұрақ үшін ашық сұрақ 

қолданылды, осыған байланысты, талдауға енгізілген жауаптардың 170/400-і ақпараттық 

болды. Бұл сұраққа тек осы қатысушылар оң жауап берді. Оң жауап берген көптеген 

қатысушылар сауалнама құжаттарын өз мекемесінде қолданғанын атап өтті. Кейбір 

қатысушылар оң жауап берді, бірақ әдістерді бөліп алмады - мысалы: "біз оны ішінара өлшедік, 

нәтижелері орташа". Екі жауап болды анық, бұл оқу орнының басшылығы жүргізді, ал оқытушы 

– жоқ деді. Айта кету керек, жауаптардың жартысынан көбі "жоқ" деп жауап берді - демек, 

бағалау болмаған, егер бар болса да, өте сирек. 

110-ға жуық қатысушы осы тақырып бойынша түсініктеме жазды. Пікірлерге сүйене отырып, 

оқытушыларды даярлау және біліктілікті арттыру мүлдем жоқ деп қорытынды жасауға болады - 

көп нәрсені тілейді және қатысушылардың көпшілігі оқу сапасын жақсартуды тіледі. 

Қатысушылардың аз бөлігі заманауи технологиялардың болмауы оқытушыларды даярлауға 

кері әсерін тигізетінін атап өтті. Бір қатысушы оқытушыларды даярлау тек теориялық емес, 

практикалық болуы керек екенін айтты. 

 Қатысушылар оқу деңгейі мен сапасын жақсартқысы келді: "болашақта оқу деңгейі мен 

сапасын арттыру қажет". --- "Білім беру жүйесінің сапасын одан әрі жетілдіру және 

жақсарту қажет". (Оқытушы, 31-40 жас, өнер және мәдениет, үлкен мекеме) 

 Қатысушылардың бірі "өз құзыреттіліктерін үнемі дамыту маңызды" деп жазды --- 

сонымен қатар кәсіптік оқытуды жалғастыру керек ". (Оқытушы, 21-30 жас, Құрылыс, 

орта мекеме). 
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2.3. Біліктілік пен білім беруді ұйымдастыру және жоспарлауя 

Бұдан әрі оқытуды жоспарлау, персоналды дамыту, оқытуды жүргізу, оқытуды бағалау, 

оқытуды даралау және өндіріснің қажеттіліктерін ескеру қарастырылады. Осы тақырыптарға 

келетін болсақ, әйелдер мен ерлер оқытушыларінің жауаптары өте ұқсас болды; әкімшіліктегі 

әйелдер ерлерге қарағанда кейбір мәселелер бойынша төмен баға берді. 

2.3.1. Білім беруді жоспарлау 

Профессор-оқытушылар құрамының жауаптарына сүйенсек, студенттер, жұмыс өмірінің 

өкілдері және тіпті мекеме қызметкерлері оқытуды жоспарлауға өте аз қатысады. 

Қатысушылардың 65% - дан астамы Білім беруді жоспарлауға қатысуды жеткіліксіз деп 

санайды. Оқытушылар арасындағы айырмашылық өте аз болды. Әкімшілік жағдайды 

педагогикалық ұжымға қарағанда әлдеқайда жоғары бағалады. Олардың жартысына жуығы 

қатысуды қанағаттанарлық немесе жақсы деп санайды (15-сурет және 16-сурет). 

Білім берудің әртүрлі салаларында оқытушылардың қатысу мүмкіндіктері туралы идеялары 

біркелкі болды (16-кесте). Директорлардың арасында айырмашылықтар көп болды, ал кейбір 

білім беру салаларында олар оқытушылардың жауаптарынан өзгеше болды. 

 

Оқытуды жоспарлау нұсқалары (оқытушылар мен менеджерлерді даярлау) 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,43 2,78 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,48 2,47 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,51 2,82 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,35 2,20 

Энергия (N=169) 2,38 2,22 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,64 2,81 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,43 2,48 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,52 2,50 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,40 2,73 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,47 2,53 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,45 2,58 

16-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша оқыту 

нұсқаларын жоспарлау құралдары 

Өңірлік деңгейде екі топта да білім беруді жоспарлау мүмкіндіктерінде үлкен 

айырмашылықтар байқалды (17-кесте). 
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Оқытуды жоспарлау нұсқалары (оқытушылар мен менеджерлерді даярлау) 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,68 2,72 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,15 2,31 

Алматы қаласы (N=195) 2,54 2,39 

Алматы облысы (N=143) 2,58 2,39 

Атырау облысы (N=51) 2,55 2,58 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,66 2,70 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,39 2,69 

Қарағанды облысы (N=259) 2,45 2,53 

Қостанай облысы (N=100) 2,51 2,70 

Қызылорда облысы (N=42) 2,17 2,13 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,32 2,08 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,20 2,31 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,36 2,78 

Павлодар облысы (N=99) 2,28 2,25 

Шымкент (N=97) 3,27 3,30 

Түркістан облысы (N=163) 2,28 2,45 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,20 2,21 
17-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін оқыту нұсқаларын 

жоспарлау құралдары 
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Сурет 15 оқытушылардың білім беруді жоспарлау туралы жауаптары. 

 

 
Сурет 16. Оқытуды жоспарлауға әкімшіліктің жауаптары 

2.3.2. Білім беру қызметтері 

Қатысушылардың тек 40% - ы өндірістен қол үзбей оқуды жеткілікті деп санады, ал жартысына 

жуығы оқуға қызығушылық танытты. Дипломаттар мен академиялық білімі бар қатысушылар 

жағымды болды, Ал білімсіз адамдар аз қызығушылық танытты (17 және 18-суреттер). 

Барлық білім беру саласының педагогтары өндірістен қол үзбей оқуға бірдей қарады (18-кесте). 

Алайда, кейбір салаларда директорлардың көзқарасы оқытушылар құрамынан мүлдем өзгеше 

болды. Өндірістен қол үзбей оқуға деген қызығушылық әкімшілік арасындағы салаға 

байланысты өзгеріп отырды. Әкімшіліктің ең төменгі қызығушылығы мұнай, газ және химия 

(орта есеппен 2,3), ал ең жоғары (орта есеппен 2,9) металлургия және машина жасау саласында 

болды. 

3,35%

2,38%

62,89%

63,32%

20,66%

18,46%

13,22%

15,97%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Оқыту нұсқалары мен қызметтері 
жұмысшылармен, студенттермен және 

байланыстырушы топтармен ынтымақтастықта 
жоспарланады.

Факультет Оқу нұсқаларын жоспарлауға және 
әзірлеуге белсенді қатысады.

Біліктілік пен білім беруді ұйымдастыру және жоспарлау 
(оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

5,04%

1,61%

59,68%

55,44%

21,77%

24,60%

13,91%

18,75%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Оқытуды жоспарлау клиенттер мен серіктестерді 
тануға және анықтауға негізделген.

Жоспарлау алдын алу және қажеттілікке 
негізделген (ұлттық) стратегияға сәйкес жүзеге 

асырылады.

Біліктілік және білім беруді ұйымдастыру және 
жоспарлау (Директорлар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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Білім беру қызметтері 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,57 3,08 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,61 2,59 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,57 2,88 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,34 2,34 

Энергия (N=169) 2,54 2,47 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,74 2,89 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,53 2,55 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,61 2,63 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,63 2,94 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,59 2,67 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,53 2,69 

18-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша бөлінген білім 
беру қызметтерін ұсыну құралдары 

 

Жұмыстан тыс оқуға қатысты аймақтық айырмашылықтар әр түрлі болды, әсіресе 

директорлардың бағалауы бойынша (19-кесте). 

Білім беру қызметтері 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,74 2,89 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,32 2,53 

Алматы қаласы (N=195) 2,73 2,72 

Алматы облысы (N=143) 2,66 2,49 

Атырау облысы (N=51) 2,62 2,70 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,83 2,88 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,50 2,83 

Қарағанды облысы (N=259) 2,56 2,61 

Қостанай облысы (N=100) 2,69 2,83 

Қызылорда облысы (N=42) 2,29 2,25 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,37 2,10 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,26 2,53 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,56 2,85 

Павлодар облысы (N=99) 2,39 2,39 

Шымкент (N=97) 3,38 3,38 

Түркістан облысы (N=163) 2,40 2,50 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,32 2,26 
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19-кесте өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру құралдары 

 

 
17-сурет білім беру қызметтері туралы оқытушылардың пікірлері 

 
18-сурет әкімшіліктердің білім беру қызметтері туралы жауаптары 

Геология және тау-кен оқытушыларі өндірістен қол үзбей оқытуға қатысуды басқаларға 

қарағанда төмен деп бағалады, ал олардың өндірістен қол үзбей оқуға деген қызығушылығы 

жоғары болды. Металлургия және машина жасау саласындағы оқытушылар басқаларға 

қарағанда өндірістен қол үзбей оқуға көбірек қызығушылық танытты.  

2,74%

1,46%

59,23%

58,26%

20,84%

16,58%

17,31%

23,83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Өндірістен қол үзбей оқыту жеткілікті және 
маңызды болып табылады.

Мен өндірістен қол үзбей оқуға мүдделімін.

Білім беру қызметтері (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

2,62%

0,81%

55,44%

51,01%

23,99%

19,76%

18,35%

28,83%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Өндірістен қол үзбей оқытудың нұсқалары 
жеткілікті және олар маңызды.

Мұғалімдер біліктілікті арттыруға мүдделі.

Білім беру қызметтері (басшылар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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2.3.3. Коммуникация және кеңес беру 

Студенттерді қабылдаудың сандық маркетингі және ақпараттың мазмұны 53% сәйкес Жақсы 

немесе жеткілікті (19 және 20-суреттер). 

Білім берудің әртүрлі салаларында оқытушылардың пікірлері айтарлықтай ерекшеленбеді, 

бірақ директорлардың жауаптары әр түрлі болды (20-кесте). 

Коммуникация және кеңес беру 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,41 3,13 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,52 2,48 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,51 2,54 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,34 2,59 

Энергия (N=169) 2,36 2,47 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,68 2,81 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,46 2,52 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,56 2,70 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,50 2,84 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,43 2,62 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 
(N=316) 

2,42 2,53 

20-кесте оқытушылар мен әкімшілікке арналған білім беру салалары бойынша қарым-

қатынас және кеңес беру құралдарыи 

Екі топта да аймақтық айырмашылықтар өте үлкен болды (21-кесте). 

Коммуникация және кеңес беру 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,58 2,80 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,24 2,47 

Алматы қаласы (N=195) 2,68 2,67 

Алматы облысы (N=143) 2,51 2,48 

Атырау облысы (N=51) 2,56 2,50 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,73 2,67 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,38 2,76 

Қарағанды облысы (N=259) 2,44 2,54 

Қостанай облысы (N=100) 2,45 2,74 

Қызылорда облысы (N=42) 2,11 1,75 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,40 2,07 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,20 2,47 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,43 3,04 

Павлодар облысы (N=99) 2,33 2,50 

Шымкент (N=97) 3,23 3,27 

Түркістан облысы (N=163) 2,33 2,47 
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Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,22 2,05 

21-кесте. Оқытушылар мен әкімшілікке арналған өңірлер бойынша коммуникация және 
нұсқаулық кеңес беру құралдары 

 

 
19-сурет басшылық мәселелері бойынша коммуникация және кеңес беру мәселелері бойынша 
оқытушылардың жауаптары 

 

 
Сур. 19 оқытушылардың басқару мәселелері бойынша байланыс және кеңес беру 

сұрақтарына жауаптары. 

Арналар мен байланыс желілері басқа салаларға қарағанда тиімді қолданылды, әсіресе 

маркетинг пен телекоммуникацияда. Өңірлік байқау Қызылорда облысындағы студенттердің 

қарым-қатынасы мен бағдары өте төмен дамығанын көрсетті (орта есеппен 1,75)  

3,90%

3,72%

61,24%

61,00%

19,26%

19,26%

15,72%

16,15%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Пайдаланылған байланыс арналары мен 
желілері (веб-сайттар, клиенттерге қызмет 
көрсету станциялары, әлеуметтік желілер, 

брошюралар мен нұсқаулықтар) …

Ақпарат өзекті, өзекті және өзара, ал ішкі 
және сыртқы коммуникациялар тиімді жұмыс 

істейді.

Коммуникация және кеңес беру 
(Оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

3,23% 52,42% 22,98% 21,77%
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Пайдаланылған байланыс арналары мен 
желілері (веб-сайттар, клиенттерге қызмет 

көрсету станциялары, әлеуметтік желілер, …

Коммуникация және кеңес беру 
(Басшылар / Әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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2.3.4. Өтініш беру және студенттерді қабылдау тәртібі 

Қатысушылардың айтуынша, студенттерді қабылдау кезінде көп нәрсе істеу керек (21 және 22-

суреттер). Жұмысқа орналастыру да дамуды қажет етеді. Жауаптар білім беру салалары мен 

өңірлер бойынша ұқсас болды (22 және 23-кестелер). 

Жұмыс өмірінде ұсынылатын қызметтерге деген құштарлық икемді және клиентке 
басымдық береді. 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,46 2,58 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,44 2,27 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,52 2,72 

Нефтегазовое и химическое производство (N=57) 2,17 2,42 

Энергия (N=169) 2,38 2,24 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,63 2,52 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,46 2,35 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,56 2,41 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,41 2,53 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,39 2,29 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 
(N=316) 

2,43 2,43 

22-кесте студенттерді мамандықтар, оқытушылар және әкімшілік бойынша қабылдау 
құралдары 

Жұмыс өмірінде ұсынылатын қызметтерге деген құштарлық икемді және клиентке 
басымдық береді. 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,62 2,42 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,17 2,22 

Алматы қаласы (N=195) 2,52 2,27 

Алматы облысы (N=143) 2,50 2,38 

Атырау облысы (N=51) 2,44 2,47 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,70 2,43 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,45 2,54 

Қарағанды облысы (N=259) 2,42 2,44 

Қостанай облысы (N=100) 2,48 2,41 

Қызылорда облысы (N=42) 2,13 2,75 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,35 2,00 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,18 2,17 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,39 2,39 

Павлодар облысы (N=99) 2,30 2,30 

Шымкент (N=97) 3,17 3,02 

Түркістан облысы (N=163) 2,36 2,45 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,12 2,03 
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23-кесте студенттерді аймақтар бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін қабылдау 

тәсілдері 

 
21-сурет: қабылдау туралы оқытушылардың жауаптары 

 
22-сурет. қабылдау туралы әкімшіліктің жауаптары 

 

Білім беру саласында да, аймақта да студенттерді қабылдау функциясында үлкен 

айырмашылықтар бар. Әкімшілік пен оқытушылық құрамның қарым-қатынасы бір-бірінен 

ерекше ерекшеленбеді. 

2.3.5. Студенттерге бағдарлану, құзыреттілік пен дамудың жеке жоспарын құру және 

мониторинг жүргізу 

Еуропадағы оқудағы маңызды жетістіктердің бірі-оқытуды даралау. Қызметкерлердің екі тобы 

бұл салада әлі де көп нәрсені дамыту керек деп келісті. Білім беру салалары арасында 

айтарлықтай айырмашылықтар болған жоқ (24-кесте). Әсіресе директорлардың арасында 

аймақтық айырмашылықтар болды (25-кесте). 

4,39% 60,69% 21,02% 14,02%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Жұмыс өмірінде ұсынылатын қызметтерге 
деген құштарлық икемді және клиентке 

басымдық береді.

Студенттерді қабылдау және құжаттарды тапсыру 
тәртібі (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

31,65%

2,02%

41,73%

52,02%

18,35%

25,20%

8,67%

21,17%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%100%

Студенттің өтініш беру процесі икемді және сіз 
жылына бір реттен басқа уақытта өтініш бере 

аласыз.

Студенттерді қабылдау ұлттық деңгейде және 
оқытушылар мен студенттерге белгілі 

мекемеде анықталған мақсаттарға, саясатқа …

Студенттерді қабылдау және 
құжаттарды тапсыру тәртібі 

(оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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Студенттерге бағдарлану, құзыреттілік пен дамудың жеке жоспарын құру және мониторинг 
жүргізу 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,49 2,75 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,47 2,42 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,59 2,58 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,35 2,38 

Энергия (N=169) 2,34 2,25 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,69 2,75 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,49 2,54 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,53 2,53 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,44 2,63 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,42 2,45 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,44 2,62 

24-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша дербестендіру 

құралдары 

Студенттерге бағдарлану, құзыреттілік пен дамудың жеке жоспарын құру және мониторинг 
жүргізу 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,62 2,64 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,21 2,42 

Алматы қаласы (N=195) 2,53 2,47 

Алматы облысы (N=143) 2,51 2,33 

Атырау облысы (N=51) 2,55 2,53 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,69 2,46 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,46 2,75 

Қарағанды облысы (N=259) 2,45 2,53 

Қостанай облысы (N=100) 2,46 2,64 

Қызылорда облысы (N=42) 2,16 2,56 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,36 2,07 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,18 2,30 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,40 2,70 

Павлодар облысы (N=99) 2,42 2,41 

Шымкент (N=97) 3,24 3,32 

Түркістан облысы (N=163) 2,36 2,56 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,17 2,07 
25-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін дербестендіру құралдары 
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23-сурет. Жекелендіру туралы оқытушылардың жауаптары 

 
24-сурет. Әкімшінің жекелендіруге жауаптары 

Сауалнамада шамамен 1/3 оқытушы атап өткендей, олардың оқу орны жұмыс істейді, кем 

дегенде жеткілікті дәрежеде саласындағы дербестендіру (сурет 23). Олардың айтуынша, 

оқытуды дербестендіруге оқытушылар мен студенттер арасындағы жақсы ынтымақтастық 

арқылы қол жеткізіледі. Сонымен қатар, оқу бағдарламалары заңнамаға, институционалды 

даму жоспарларына және студенттердің қажеттіліктеріне негізделген, тіпті осыған қатысты. 

Қатысушылардың 1/3 бөлігінің пікірінше, оқу бағдарламалары мен оқу ортасы дербестендіруді 

қолдайды. Металлургия және машина жасау оқытушыларі жекелендіруді қолдау үшін оқу 

ортасын сирек кездесетін энергетика және мұнай оқытушыларіне қарағанда жоғары бағалады. 

Оқытушылардың  1/3-тен астамы оқу ортасын оқушылардың қажеттіліктері үшін жеткілікті және 

оқуға ықпал ететін жұмыс өмірінің қажеттіліктеріне тең деп санады. Әкімшілік басшылары мен 

өкілдері 10% оң болды. 

2,86%

3,23%

63,38%

62,16%

19,44%

20,05%

14,44%

14,69%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Оқытуды дербестендіру оқытушылар 
мен студенттердің (және әлеуетті жұмыс 

орнының) ынтымақтастығы арқылы 
жүзеге асырылады.

Оқу жоспарлары, оқу ортасы, 
практикалық оқу процедуралары және 
ақпараттық жүйелер дербестендіруді 

қолдайды.

Студенттерге бағдарлану, құзыреттілік пен 
дамудың жеке жоспарын құру және 

мониторинг жасау (оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

3,83%

2,22%

61,29%

51,01%

21,17%

26,21%

14,11%

20,97%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Оқытуды дербестендіру оқытушылар 
мен студенттердің (және әлеуетті жұмыс 

орнының) ынтымақтастығы арқылы 
жүзеге асырылады.

Мекемеде барлық оқытушылармен бірге 
білім беруді дамыту үшін қолданылатын 

даму жоспары бар.

Студенттерге бағдарлану, құзыреттілік пен 
дамудың жеке жоспарын құру және 

мониторинг жасау (басшылар / әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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Сол сияқты, оқытушылардың 1/3-тен сәл астамы жұмыс өмірінің тәлімгерлері жеткілікті қолдау 

алады және оқытушылар, жұмыс өмірінің өкілдері мен студенттер арасындағы оқу 

жағдайларын жасау үшін ынтымақтастық функционалды болды деп мәлімдеді. 

Студенттерді бағдарлау және қолдау қызметтері туралы директорлар мен оқытушылардың 

пікірлері ұқсас болды. Екі топтың шамамен 35-40% - ы басшылықты функционалды деп санайды 

(24-сурет). 

2.3.6. Кәсіби өмір негізінде құзыреттер алу 

Қатысушылардың шамамен 1/3 бөлігі орналастыру кезінде оқытушылар, студенттер және 

жұмыс өмірінің өкілдері арасындағы ынтымақтастық функционалды болды деп келісті. Оқу 

және негізгі топтар бір-бірімен келісті. Сонымен қатар, қатысушылардың 1/3 бөлігі жұмыс 

орындарын оқу үшін жақсы орта деп санады. 

Әкімшіліктің шамамен 60% - ы студенттердің оқу жоспарын жоспарлауға қосқан үлесін 

жеткілікті деп тапты (25 және 26-суреттер). 

Кәсіби өмір негізінде құзыреттер алу 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,59 2,81 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,53 2,50 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,58 2,84 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,44 2,41 

Энергия (N=169) 2,39 2,29 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,68 2,80 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,49 2,51 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,54 2,53 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,46 2,72 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,46 2,52 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,43 2,63 

26-кесте. Оқытушылар мен Әкімшілік үшін білім беру салалары бойынша кәсіби өмір негізінде 
құзыреттерді алу тәсілдері 
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Кәсіби өмір негізінде құзыреттер алу 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,66 2,72 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,22 2,40 

Алматы қаласы (N=195) 2,61 2,43 

Алматы облысы (N=143) 2,54 2,36 

Атырау облысы (N=51) 2,64 2,49 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,71 2,64 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,46 2,77 

Қарағанды облысы (N=259) 2,44 2,51 

Қостанай облысы (N=100) 2,42 2,74 

Қызылорда облысы (N=42) 2,21 2,41 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,40 2,03 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,18 2,32 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,45 2,87 

Павлодар облысы (N=99) 2,49 2,48 

Шымкент (N=97) 3,25 3,39 

Түркістан облысы (N=163) 2,36 2,52 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,21 2,16 
27-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен Әкімшілік үшін кәсіби өмір негізінде 

құзыреттерді алу тәсілдері 
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25-сурет. Оқытушылардың кәсіби қызмет негізінде құзырет алу туралы пікірлері 

 

 
26-сурет. Әкімшіліктердің кәсіби қызметке негізделген құзыреттерді иеленуге жауаптары 

Білім беру салалары арасында айтарлықтай айырмашылықтар болған жоқ (26-кесте). Жұмыс 

орнындағы тәлімгерлер оқыту мен бағалауды ұйымдастыруға жеткілікті дайындық пен қолдау 

ала ма және студенттердің құзыреттілігінің дамуы қадағалана ма деген сұраққа, салалар 

арасындағы айырмашылық аздап өсті. Жұмыс орнында тәлімгерлерді қолдау және оқыту 

металлургия мен машина жасауда салыстырмалы түрде жақсы дамыды, ал энергетика мен 

мұнай саласында олар аз дамыды. 

Тәлімгерлер жұмыс орнында оқыту және бағалау үшін алатын қолдауға қатысты: ең оң бағалар 

металлургия және машина жасау басқармасынан алынды (орташа есеппен 2,7). Металлургия 

және машина жасау құзыреттіліктің осы салаларын басқаларға қарағанда оң бағалады. 

Білім берудің әртүрлі салалары кәсіби құзыреттілікті бағалауға келісті. Шамамен 1/3 оқу 

орындарында студенттер білетін жұмыс жоспарлары бар деп санайды. Жоспарлар бағалау 

нұсқаулығында да қолданылды. Бағалаудың маңызды бөлігі қайта емтихан және баллдарды 

2,19%

2,56%

61,73%

62,04%

21,94%

20,48%

14,26%

15,05%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Әр түрлі оқу орталары оқу және оқу тұрғысынан 
мағыналы түрде таңдалды.

Жұмысқа орналасу кезінде жұмыс орнында 
студенттің, оқытушы мен нұсқаушының 

бірлескен жұмысы мен қарым-қатынасы 
қамтамасыз етіледі.

2.3.6. Кәсіби өмір негізінде құзыреттер алу 
(оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

2,22%

3,43%

5,04%

54,23%

56,85%

61,29%

24,60%

25,00%

19,15%

19,35%

15,12%

14,92%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Жұмыс өмірінде серіктестер мен желілер 
оқытуға қатысады.

Жұмысқа орналасу кезінде жұмыс орнында 
студенттің, оқытушы мен нұсқаушының 

бірлескен жұмысы мен қарым-қатынасы 
қамтамасыз етіледі.

Студенттер кеңесшімен және / немесе еңбек 
өмірінің нұсқаушысымен бірге өздерінің 
жұмысқа орналасу жолын жоспарлауға 

қатысады.

Кәсіби өмір негізінде құзыреттер алу(Басшылар / 
Әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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көтеру болып табылады. Қатысушылардың 1/3 бөлігі бұл үшін мекемелердің жұмыс тетіктері 

бар екенін айтты. Әр түрлі аймақтарда директорлардың бағалары да, оқытушылардың 

бағалары да әр түрлі болды (27-кесте). 

2.3.7. Студенттерді оқыту және қолдау қызметтері 

Студенттерді қолдау және қолдау-бұл әркімнің пікірі бойынша айтарлықтай жақсартылуы керек 

салалар. Бұған шамамен 2/3 сенді (27 және 28 суреттер). 

Білім беру салалары арасында студенттерді басқару мен қолдауға қатысты үлкен 

айырмашылықтар болған жоқ (28-кесте). Аймақтық дисперсия үлкен болды (кесте 29). 

Студенттерді оқыту және қолдау қызметтері 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,61 2,96 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,56 2,55 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,53 2,79 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,39 2,50 

Энергия (N=169) 2,39 2,36 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,70 2,75 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,50 2,46 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,53 2,50 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,50 2,79 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,47 2,65 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,45 2,60 

28-кесте. Білім беру салалары бойынша, оқытушылар мен әкімшілікке арналған Оқушыларды 
бағдарлау құралдары 

Студенттерді оқыту және қолдау қызметтері 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,68 2,75 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,17 2,43 

Алматы қаласы (N=195) 2,56 2,38 

Алматы облысы (N=143) 2,62 2,43 

Атырау облысы (N=51) 2,59 2,45 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,70 2,55 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,49 2,87 

Қарағанды облысы (N=259) 2,47 2,59 

Қостанай облысы (N=100) 2,48 2,72 

Қызылорда облысы (N=42) 2,26 2,13 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,38 2,10 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,22 2,46 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,47 2,96 
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Павлодар облысы (N=99) 2,55 2,50 

Шымкент (N=97) 3,31 3,36 

Түркістан облысы (N=163) 2,34 2,56 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,22 2,12 

29-кесте студенттерді аймақтарға, оқытушылар мен әкімшілікке бағдарлау құралдары 

 

 
27-сурет. Студенттерді қолдауға оқытушылардың пікірлері 

 
28-сурет. Студенттерді қолдауға әкімшінің жауаптары 

2.3.8. Кәсіби құзыреттерді көрсету және бағалау 

Жауаптарға сәйкес, оқу орындарының 1/3 бөлігінде оқытуды бағалаудың жұмыс жоспарлары 

бар (29 және 30-суреттер). Жауаптарда бағалау Құралдары, мақсаттар және нәтижелер 

бойынша құжаттама көрсетілді. Білім беру салалары мен аймақ арасындағы айырмашылық 

негізінен аз (30-кесте және 31-кесте). 

Кәсіби құзыреттерді көрсету және бағалау 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,44 2,73 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,43 2,35 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,58 2,62 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,50 2,49 

Энергия (N=169) 2,32 2,26 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,65 2,72 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,43 2,42 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 2,53 2,44 

2,86% 62,95% 16,82% 17,49%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Барлық оқушыларға кеңес беру және қолдау 
қызметтері қол жетімді.

Студенттерді оқыту және қолдау 
қызметтері(Оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық

1,41% 60,48% 17,94% 20,56%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Барлық оқушыларға кеңес беру және қолдау 
қызметтері қол жетімді.

Студенттерді оқыту және қолдау 
қызметтері(Басшылар / Әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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(салалар бойынша) (N=235) 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,43 2,56 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,40 2,47 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,38 2,47 

30-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша құзыреттілікті 

көрсету және бағалау құралдары   
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Кәсіби құзыреттерді көрсету және бағалау 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,60 2,57 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,20 2,31 

Алматы қаласы (N=195) 2,47 2,38 

Алматы облысы (N=143) 2,52 2,25 

Атырау облысы (N=51) 2,54 2,62 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,65 2,52 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,41 2,58 

Қарағанды облысы (N=259) 2,42 2,46 

Қостанай облысы (N=100) 2,41 2,54 

Қызылорда облысы (N=42) 2,25 2,20 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,29 2,00 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,16 2,22 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,39 2,70 

Павлодар облысы (N=99) 2,49 2,38 

Шымкент (N=97) 3,22 3,33 

Түркістан облысы (N=163) 2,27 2,46 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,15 2,02 

31-кесте. Оқытушылар мен Әкімшілік үшін аймақтар бойынша құзыреттілікті көрсету 

және бағалау Құралдары 

 

 
29-сурет. Оқытушылардың бағалауға жауаптары. 

3,60%

3,11%

62,89%

65,14%

19,74%

18,34%

13,89%

13,53%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Оқу орны құзыреттілік пен бағалау бағалау 
жоспарына, сондай-ақ саясат пен заңнамаға 

сәйкес жүргізілетініне кепілдік береді.

Білім беру мекемесін бағалау әдістері мен 
бағалаудың мақсатты деңгейлері, бағалау 

материалын құжаттау және мұрағаттау, сондай-
ақ материалды таныстыру және түзету 

мүмкіндіктері анықталды.

Кәсіби құзыреттіліктерді көрсету және бағалау 
(оқытушылар құрамы)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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30-сурет. Әкімшіліктердің бағалауға жауаптары 

2.3.9. Студенттерді әлеуметтік қамсыздандыру қызметі 

Сондай-ақ студенттердің әл-ауқатын дамыту қажет. Тағы да, шамамен 1/3 бөлігі әлеуметтік 

қамсыздандыру мақсаттары нақты анықталған және студенттер, оқытушылар және жұмыс 

өміріндегі тәлімгерлер олар туралы жақсы біледі деп санайды. Сонымен қатар, студенттерге 

тең көзқарас дамуды қажет етеді (31 және 32 кестелер). 

Кейбір ерекшеліктерді қоспағанда, өңірлер мен білім беру салалары бойынша 

айырмашылықтар шамалы (32-кесте, 33-кесте). 

Студенттерді әлеуметтік қамсыздандыру қызметі 

Білім саласы (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Өнер және мәдениет (N=81) 2,61 2,75 

Сервис, экономика және менеджмент (N=299) 2,54 2,46 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

2,60 2,87 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

2,36 2,36 

Энергия (N=169) 2,41 2,46 

Металлургия және машина жасау (N=94) 2,66 2,70 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 2,49 2,52 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

2,54 2,58 

Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық 
технологиялар (N=228) 

2,46 2,76 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер (N=288) 2,49 2,60 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

2,50 2,62 

32-кесте. Білім беру салалары бойынша, оқытушылар мен әкімшілікке арналған оқушыларды 

әлеуметтік қорғау құралдары 

8,27%

4,44%

57,46%

56,45%

22,78%

22,58%

11,90%

16,94%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Бағаларды қайта тапсыру, бағалауды арттыру 
және сертификаттарды ұсыну мүмкіндіктері 

анықталды.

Білім беру мекемесі бағалау жүргізу жоспарына, 
сондай-ақ саясат пен заңнамаға сәйкес 

құзыреттілікті көрсетуді және бағалауды 
қамтамасыз етеді.

Кәсіби-техникалық құзыреттерді 
(қатысушылар/әкімшілер) көрсету және бағалау)

Жетпейтін Орнатылған Дамыған Озық
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Студенттерді әлеуметтік қамсыздандыру қызметі 

Өңір (N=2137) Оқытушылар 
құрамы 

Басшылар / 
Әкімшілер 

Ақмола облысы (N=222) 2,73 2,80 

Ақтөбе облысы (N=99) 2,25 2,65 

Алматы қаласы (N=195) 2,53 2,41 

Алматы облысы (N=143) 2,57 2,42 

Атырау облысы (N=51) 2,56 2,48 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 2,70 2,61 

 Жамбыл облысы (N=124) 2,47 2,76 

Қарағанды облысы (N=259) 2,52 2,55 

Қостанай облысы (N=100) 2,48 2,67 

Қызылорда облысы (N=42) 2,25 2,30 

Маңғыстау облысы (N=102) 2,37 2,09 

Солтүстік Қазақстан Облысы (N=121) 2,26 2,46 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 2,41 2,82 

Павлодар облысы (N=99) 2,47 2,42 

Шымкент (N=97) 3,29 3,46 

Түркістан облысы (N=163) 2,37 2,54 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 2,18 2,10 

33-кесте. Өңірлер бойынша, оқытушылар мен әкімшіліктер үшін оқушыларды әлеуметтік 

қорғау құралдарытрации 

 

 
31-сурет. Оқытушылардың оқушылардың әл-ауқаты туралы жауабы 
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Мекеме барлық студенттерге тең және тең қарым-
қатынасты қамтамасыз етеді.

Студенттердің әл-ауқатын арттыру мақсаттары 
анықталды, және студенттер, оқытушылар мен 

жұмыс орындары туралы хабардар болды; факультет 
студенттердің әл-ауқатын арттыруға ұмтылады.

Студенттерді әлеуметтік қамсыздандыру қызметі 
(оқытушылар құрамы)

Жетпейтін Орнатылған Дамыған Озық
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32-сурет. Студенттердің әл-ауқаты туралы әкімшіліктердің жауаптары 

Металлургия және машина жасау әкімшілігі студенттердің теңдігі мен әділеттілігін басқа 

салаларға қарағанда оң бағалады. Мұнай, газ және химия салалары ең төмен баға алды. 

Өңірлік бөліністе Шымкент әкімшілігі ең жоғары баға берсе, Маңғыстау облысы ең төмен баға 

берді. Оқытушылар құрамының ең жоғары бағасы Шымкентте, ал ең төменгісі - Батыс 

Қазақстанда болды. 

Ашық сұрақта қатысушыларға студенттердің әл-ауқатын жақсарту үшін оқу орындарында 

қандай әдістер бар екенін сипаттау ұсынылды (мысалдар келтірілді: басшылық, қолдау, өмірлік 

дағдылар, ата-аналардың қатысуы, студенттік өмірге қатысу және әсер ету). 

Талдау үшін таңдалған 400 сұрақтың 240-ы ақпараттық болды. 

Жауаптарға сүйенсек, студенттер өздерінің оқу орындарынан салыстырмалы түрде кең қолдау 

алатын сияқты. ¾ Қатысушылар оқытушылар құрамы студенттерге барлық жағынан көмектеседі 

деп мәлімдеді. Барлық студенттер мекемете жұмыс істейтін мамандардан тегін кеңес ала 

алады. Сонымен қатар, оқытушылар құрамы мансапты жоспарлауға және студенттерді 

қолдауға белсенді қатысады (бірнеше жауап). Шамамен 10 қатысушы мекемеде психолог бар 

дейді. Жауаптардың ішінде көптеген студенттердің оқумен қатар мекеметен тыс тәжірибеден 

өтетіні де белгілі болды (шамамен 20 жауап). Кейбір қатысушылар кейде мекеме оқушылардың 

ата-аналарын мансаптарын жоспарлауға қатысуға шақырады (оқу орны ата-аналарды 

белсендіреді). 

 Қатысушы қажет болған жағдайда оқушылар "психологиялық және әлеуметтік 

қызметтерге, жұмыс берушілермен және түрлі фирмалармен тығыз ынтымақтастыққа, 

сондай-ақ мекеметің жұмысқа орналасуына көмек көрсетуге"қол жеткізе алатынын 

айтты. --- "Психологиялық және әлеуметтік қызмет, тығыз ынтымақтастық. әлеуметтік 

әріптестермен, жұмысқа орналасу мониторингімен". (Оқытушы, 31-40 жас, өндірістік, 

монтаждау және пайдалану, орта мекеме) 

 Басқа оқытушы оқушылар "оқытушылардан қолдау, оқыту және өмірлік тәжірибе ала 

алады" деді. Сонымен қатар, оқушылардың ата-аналары оқушының өміріне барынша 

қатысады және студенттердің психологтың немесе әлеуметтік қызметкердің қолдауына 
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19,96%

16,13%
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Студенттердің әл-ауқатын жақсарту мақсаттары 
анықталды, және студенттер, оқытушылар мен 

жұмыс орындары туралы хабардар болды; 
факультет студенттердің әл-ауқатын арттыруға 

ұмтылады.

Студенттердің әл-ауқатын дамыту мониторингі 
және бағалау. Бағалау туралы ақпарат әл-ауқатты 

жақсарту үшін қолданылады.

Студенттерді әлеуметтік қамсыздандыру 
қызметі(Басшылар / Әкімшілер)

Жетіспейді Орнатылған Дамыған Озық
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ие болу мүмкіндігі бар ". --- "Қолдау, оқыту, білім беру және өмірлік тәжірибе. ата-

аналармен қарым-қатынас орнатылған, сынып жетекшілері, психолог және әлеуметтік 

педагог әр студенттің өміріне әрдайым мұқият ". (Оқытушы, 21-30 жас, өнер және 

Мәдениет, орта мекеме). 

2.3.10. Білім беруді ұйымдастыру мен жоспарлауды дамытудың күшті жақтары мен 

қажеттіліктері 

Ашық сұрақтар бойынша қатысушылардан білім беруді ұйымдастыру мен жоспарлаудың үш 

негізгі күшті жақтарын сипаттауды сұрады. Талдау үшін таңдалған 400 жауаптың 130-ы 

Ақпараттық болып шықты. Оқытушылар мен басқа оқытушылар құрамы өздерінің 

құзыреттіліктерін жақсартуға мүмкіндігі бар деп тапқан сияқты, бірақ мұны қалай жасау 

керектігі туралы нақты мысалдар айтылмаған (жауаптардың аз саны). Тағы бір оң нәтиже - 

кейбіреулер оқытушылар мен оқушылар оқушының мансабын жоспарлауда бірлесіп жұмыс 

істейді деп хабарлады (шамамен 10 жауап). Кейбір қатысушылар сонымен қатар студенттердің 

оқу орнынан өмір бойы қолдана алатын дағдыларын алатындығын атап өтті. 

● Қатысушылардың бірі (және басқалары, басқаша айтқанда) "оқытушылардың кәсіби 

құзыреттіліктерін арттыруға мүмкіндігі бар" --- "оқытушылардың біліктілігін арттыруға 

мүмкіндігі бар" деп мәлімдеді (оқытушы, әйел, 51-60 жас, ауыл шаруашылығы, 

ветеринария, экология, орта мекеме) 

Білім беруді ұйымдастыру мен жоспарлаудағы Даму бағыттары туралы ашық сұрақ 400 

ақпараттық сұрақтың 105-ін берді. Қатысушылардың көпшілігі көптеген салаларда сапаны 

жақсартқысы келетін үлкен жалпы тақырыпты атап өтуге болады. Жауаптар, басқалармен 

қатар, жақсартулар келесі бағыттарды қажет етеді: оқытушылар құрамының құзыреттілігі, 

студенттердің бастапқы деңгейі және Оқу жабдықтары. Олардың ішінде оқытушылардың 

құзыреттілігі ерекше атап өтілді. Сонымен қатар, кейбір қатысушыларға оқытуды, әсіресе оның 

сапасын бағалаудың жаңа тәсілдері қажет екені белгілі болды. Жалғыз қатысушылар сонымен 

қатар студенттер мен оқытушылар құрамы арасындағы байланысты жақсарту керектігін және 

оқушылардың ата-аналары өз балаларын оқытуға белсенді қатыса алатындығын атап өтті 

(нақты мысалдар болған жоқ). 

● Қатысушылардың бірі дамудың маңызды салаларына "білім беру және қолдау, өмірлік 

дағдылар, сонымен қатар ата-аналардың балаларының білімі мен өмірін дамытуға 

қатысуы" - - - "оқыту және қолдау, өмірлік дағдылар, мансапты жоспарлау, ата-

аналардың қатысуы, студенттік өмірге қатысу және әсер ету. (Оқытушы, 51-60 жас, 

геология, тау-кен ісі және пайдалы қазбаларды өндіру, орта мекеме) 

● Бір жауапқа сәйкес," оқытушылардың  біліктілігін өндірістен қол үзбей арттыру және 

студенттердің Worldskills сияқты түрлі конкурстарға қатысуы өте маңызды "- - - " 

оқытушылардың  біліктілігін арттыру, студенттердің түрлі конкурстарға, соның ішінде 

Worldskills чемпионаттарына қатысуы. "(Оқытушы, 41-50 жаста, энергетик, үлкен 

мекеме).. 

Атап айтқанда, барлық жауаптарда мыналар қайталанатын сияқты: ата-аналар балаларының 

біліміне көбірек қатысқысы келеді, оқу жабдықтарын жаңарту қажет, ал оқытушылар 

өндірістен қол үзбей біліктілігін арттыруы керек. Шамамен 160 қатысушы осы салада кейбір 

өлшеулер жүргізілгендігімен келісіп, нәтижелерін сипаттады. Барлық ұқсас сұрақтар сияқты, 
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жауаптардың көпшілігі осы салада бағалаудың жоқтығын көрсетті. Бұл мекемелерде бағалау 

жеткіліксіз деген идеяны одан әрі күшейтеді. Алайда, кейбір қатысушылар осы нақты саланы 

бағалауға қатысқандарын хабарлады. Бағалау тестілеу және сауалнамалар арқылы жүргізілді. 

Кейбір қатысушылар оқушылардың үлгерімін үнемі бағалау керек, сондықтан проблемаларды 

мүмкіндігінше ертерек шешуге болады. Екі қатысушы мекемеге білікті қызметкерлер қажет 

екенін айтты. Сонымен қатар, үш қатысушы ата-аналар "оқытуға" белсенді қатысуы керек, ал екі 

қатысушы оқу орындары мен жұмыс өмірінің арасындағы алшақтықты жою керек деп 

мәлімдеді. 

● Қатысушылардың бірінің айтуынша,"жұмыс берушілермен тығыз ынтымақтастық орнату 

және кейбір жұмыс берушілердің тілектерін оқу бағдарламасына енгізу маңызды". --- 

"Жұмыс берушілермен тығыз байланыс, олардың оқу жұмыс жоспарларын әзірлеуге 

қатысуы. Бейіні бойынша практика ". (Оқытушы, 61-70 жас, көлік, орта мекеме). 

Жалпы алғанда 80 қатысушы оқытуды ұйымдастыру және жоспарлау тақырыбына түсініктеме 

берді. Осы бөлімдегі қатысушылардың түсініктемелерінде ақпараттық мазмұн өте аз болды. 

Кейбір жауаптар оқыту әдістерін жаңарту қажеттілігі бар екенін көрсетті. Сондай-ақ, 

қатысушылардың аз бөлігі ортақ критерийлерді жаңғырту қажеттілігін атап өтті (критерийлер 

оқу бағдарламасымен және оқытушыларды даярлаумен байланысты деп болжаймыз). Бірнеше 

жауаптар сонымен қатар жаңа жабдыққа үлкен қажеттілік бар екенін көрсетті - 

қатысушылардың пікірінше, жаңа жабдық оқытуды едәуір жақсартады. 

2.4. Мекемедегі оқу бағдарламасы және педагогика 

2.4.1. Алдыңғы оқытуда оқытудың негізі, оны бағалау және мойындау 

Оқытушылардың  жартысына жуығы (45%) оқыту алдыңғы оқытуға негізделген деп жауап 

берді; әкімшіліктің 58% - ы келісті. Екі топ қызметкерлерінің 40% - ы оқыту алдыңғы оқытуды 

тануға және тануға негізделген деп мәлімдеді; ерлерге қарағанда бірнеше пайызға көп әйелдер 

алдыңғы оқыту ескерілгенін, танылғанын және танылғанын айтты. 

Басқа салаларға қарағанда жиі оқыту Геология, тау-кен ісі, өнер және мәдениет туралы 

алдыңғы зерттеулерге негізделді; Бұл ауыл шаруашылығында, ветеринарияда және экологияда 

сирек болды (34-кесте). Алдыңғы оқытуды мойындау мұнай мен газ өндіру саласында сирек 

кездесетін және өнер мен мәдениет, Геология және тау-кен саласында кең таралған 

(жартысынан көбі). 
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Білім саласы (N=2137) Сіздің оқу 
орныңызда 
құзыреттілік 
алдыңғы оқытуды 
ескере отырып 
бағаланады ма? (%) 

Сіздің оқу орныңызда 
оқу алдыңғы 
студенттерді анықтауға 
және тануға 
негізделген бе? 
(=даралау) (%) 

Өнер және мәдениет (N=81) 53,09 % 51,85 % 

Сервис, экономика және менеджмент 
(N=299) 

46,15 % 41,47 % 

Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы 
қазбаларды өндіру (N=56) 

71,43 % 50 % 

Нефтегазовое и химическое производство 
(N=57) 

45,61 % 14,04 % 

Энергия (N=169) 46,15 % 42,6 % 

Металлургия және машина жасау (N=94) 44,68 % 41,49 % 

Көлік (салалар бойынша) (N=314) 50,32 % 44,9 % 

Өндіру, орнату, пайдалану және жөндеу 
(салалар бойынша) (N=235) 

49,79 % 44,68 % 

Байланыс, телекоммуникация және 
ақпараттық технологиялар (N=228) 

46,93 % 43,42 % 

Құрылыс және коммуналдық қызметтер 
(N=288) 

51,74 % 44,44 % 

Ауыл шаруашылығы, ветеринария және 
экология (N=316) 

38,92 % 36,08 % 

34-кесте. Оқытушылар мен әкімшіліктер үшін білім беру салалары бойынша алдыңғы оқыту 

негізінде оқыту тәсілдері 

Әр түрлі өңірлерде (облыстарда) қатысушылардың орта есеппен 48% - ы өздерінің оқытуын 

студенттердің алдыңғы оқуына негіздеді; жауаптардың көбі Шымкенттен және ең азы 

Қызылорда мен Маңғыстаудан алынды (35-кесте). Қатысушылардан оқыту алдыңғы оқытуды 

тануға және мойындауға негізделген бе деп сұрағанда, тәртіп бірдей болды: Шымкент, 

Қызылорда және Маңғыстау. 
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Өңір (N=2137) Сіздің оқу орныңызда 

құзыреттер алдыңғы 

оқытуды ескере отырып 

бағаланады ма? (%) 

Сіздің оқу орныңызда оқу 

алдыңғы студенттерді 

анықтауға және тануға 

негізделген бе? (=даралау) (%) 

Ақмола облысы (N=222) 48,2 %  43,69 % 

Ақтөбе облысы (N=99) 51,52 %  39,39 % 

Алматы қаласы (N=195) 57,44 %  54,36 % 

Алматы облысы (N=143) 42,66 %   39,86 % 

Атырау облысы (N=51) 54,9 %   49,02 % 

Шығыс Қазақстан Облысы (N=142) 55,63 %   52,82 % 

 Жамбыл облысы (N=124) 53,23 % 46,77 % 

Қарағанды облысы (N=259) 49,81 % 39,38 % 

Қостанай облысы (N=100) 48 % 40 % 

Қызылорда облысы (N=42) 21,43 % 14,29 % 

Маңғыстау облысы (N=102) 26,47 % 23,53 % 

Солтүстік Қазақстан Облысы 

(N=121) 

41,32 % 37,19 % 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 44,78 % 41,79 % 

Павлодар облысы (N=99) 50,51 % 30,30 % 

Шымкент (N=97) 79,38 % 77,32 % 

Түркістан облысы (N=163) 33,13 % 30,67 % 

Батыс Қазақстан Облысы (N=111) 38,74 % 38,74 % 

35-кесте оқытушылар мен әкімшілік үшін өңірлер бойынша алдыңғы оқыту негізінде оқыту 

тәсілдері 

6-10 немесе 20 жылдан астам тәжірибесі бар адамдар (50%) өздерінің оқытуын ең жас 

қатысушыларға және 11-20 жылдық тәжірибесі бар адамдарға қарағанда алдыңғы оқытуға 

негіздейтін сияқты (36-кесте). 
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Жылдардағы тәжірибе 
(N=2137) 

Сіздің оқу орныңызда 
құзыреттілік алдыңғы 
оқытуды ескере отырып 
бағаланады ма? (%) 

Сіздің оқу орныңызда оқу 
алдыңғы студенттерді 
анықтауға және тануға 
негізделген бе? (=даралау) 
(%) 

N/A (N=65) 46,15 % 40 % 

1-5 (N=708) 46,05 % 39,97 % 

6-10 (N=414) 50,97 % 44,44 % 

11-20 (N=586) 44,20 % 38,91 % 

21-30 (N=241) 54,77 % 48,13 % 

30 жастан астам (N=123) 51,22 % 51,22 % 

Кесте 36. Тәжірибе негізінде алдыңғы оқытуда оқытудың негізі 

Көпжылдық тәжірибеге қарамастан, шамамен 30% студенттердің оқу бағдарламасын бағалауға 

және ол туралы пікір қалдыруға мүмкіндігі бар деп мәлімдеді. 

Орта есеппен оқу орындарының 43% - ы өздерінің оқытуын алдыңғы оқытуға негіздейді. 

Мекемелер арасында көптеген айырмашылықтар болды. Бір мекемеде 90% - дан астамы теріс 

жауап берді, ал басқа мекемеде 75% - дан астамы оң жауап берді. Қатысушылардан олардың 

оқуы алдыңғы оқытуды тануға және тануға негізделген бе деп сұрағанда, жоғары оқу 

орындарының 40% - ы оң жауап берді. Ең жоғары баллды бір мекеме алды, онда 

қатысушылардың 80% - ы оң жауап берді, ал ең төменгі балл-қатысушылардың 90% - дан 

астамы теріс жауап берген мекеме. 

Ашық сұрақ қатысушыларға алдыңғы оқытудың қалай танылғанын және танылғанын сипаттау 

үшін қолданылды. 

115 қатысушы оқушылардың алдыңғы дағдылары мен білім деңгейі оқуда ескерілді ме деп 

сұрағанда түсініктеме берді. Жауаптарға сүйене отырып, біз студенттердің алдыңғы оқуы 

қызметкерлер жауап берген мекемелерде мойындалады (көпшілігі оң жауап берді). Көптеген 

адамдар түсу емтихандары оқушылардың дайындық деңгейін анықтауда маңызды құрал 

болып табылады деп мәлімдеді. 

Кейбір қатысушылар оқушылардың дағдылары белгілі бір пәндер бойынша (мысалы, 

математика) тесттер арқылы бағаланады деп жазды. Сонымен қатар, оқшауланған жауаптар 

кейбір оқу орындары студенттермен әртүрлі сауалнамалар мен сұхбаттар өткізетінін 

айтады. 

 Жауаптардың біріне сәйкес студенттердің дайындық деңгейі "тесттер, сауалнамалар 

және сұхбат негізінде"бағаланады. --- "тест, сауалнама, сауалнама түрінде". (Оқытушы, 

ер адам, 31-40 жас, көлік, шағын мекеме). 

 Басқа қатысушы "студенттердің жеке дағдылары оқу процесінде танылады" --- 

"студенттердің жеке ерекшеліктері ескеріледі"деді. (Директордың орынбасары, әйел, 

31-40 жас, өнер және Мәдениет, орта мекеме) 

Студенттердің алдыңғы оқуын тану туралы сұраққа 90 жауап алынды. Жауаптарға сүйене 

отырып, қатысушылардың оқу орындарында оқыту мүмкіндігінше жеке ұйымдастырылған 

деп қорытынды жасауға болады. Кейбір қатысушылардың айтуынша, оқушылар тест 

тапсырады, соның негізінде оқытушылар оқушыларға қажетті көмек пен көңіл бөледі. 

Сонымен қатар, қатысушылардың аз бөлігі оқытушылар студенттермен бір-бірлеп 
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сөйлесетіндерін айтты. Қатысушылардың бірі оқушылардың шеберлік деңгейіне 

байланысты олардың оқуын түзетуге тырысып жатқанын айтты. Бірнеше қатысушылардың 

айтуынша, оқытушылар оқушылардың жүргізген сауалнамалары негізінде оқуларын 

студенттерге бағытталған етіп өзгертуге тырысады. 

 Қатысушылардың бірі олардың оқу орнында "студенттердің мінез-құлқы мен 

академиялық үлгерімі бақыланады, сауалнамалар мен қоғамдық сабақтар өткізіледі, 

студенттер әртүрлі мәдени іс-шаралар мен аудитория іс-шараларына қатысады"деді. --- 

"Мінез-құлық пен жетістіктерді бақылау. оқуда, сауалнамада, әлеуметтік.сауалнамалар, 

мәдени-бұқаралық және усебные іс-шараларға тарту ". (Директордың орынбасары, 

әйел, 31-40 жас, өнер және Мәдениет, орта мекеме) 

 Тағы бір қатысушы "алдыңғы білімі / оқу үлгеріміне қарамастан студенттерге бірдей 

қарайды" деді. --- "Студенттің өзін алдын-ала біліміне қарамастан зерттеу". (Оқытушы, 

әйел, 51-60 жас, Құрылыс, үлкен мекеме) 

2.4.2. Оқытудағы әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық мәселелерді шешу 

Қатысушылардың 50% - дан астамы Білім беруде адалдық, ашықтық, құрмет, сенім, 

жауапкершілік, ынтымақтастық және әдептілік сияқты әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық 

тақырыптарды қарастырды (33-сурет, 34-сурет). Осылайша, әкімшілік қызметкерлер 

оқытушылар құрамына қарағанда 10-15 пайызға көп деді. Ерекшелік жақсы мінез-құлықты 

емдеу болды, онда әр топтың шамамен бірдей пайызы (49% қарсы 44%) бұл мекемете жасалды 

деп жауап берді. Алайда инклюзивтілік сирек кездесетін нәрсе екендігі көрсетілді; Директорлар 

мен әкімшіліктің 27%-ы және профессорлық-оқытушылық құрамның 18% - ы осылай жауап 

берді. Сонымен қатар, әкімшіліктің 52% - ы және оқытушылардың тек 38% - ы әділеттілікті атап 

өтті. 

Сіздің оқу орныңызда келесі әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық тақырыптар оқу 

процесінде қарастырылады және қолданылады (сіз бірнеше баламаны таңдай аласыз) оқу 

орнында келесі әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық тақырыптар оқу процесінде 
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қарастырылады және қолданылады (сіз бірнеше баламаны таңдай аласыз) 

 
Сурет 33. Оқытушыларды оқыту кезінде әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық мәселелерді 

қарастыру 

 

 

 

Сурет 34. Әкімшілік арасында оқу кезінде әлеуметтік, мінез-құлық және этикалық 

мәселелерді қарастыру 

Жыныс бұл тақырыптарды оқытуда қарастырумен байланысты емес сияқты; ерлер мен 

әйелдер арасындағы айырмашылықтар 10 пайыздан аз болды. Ерекше жағдайды атап өтуге 

болады, атап айтқанда, қатысушылардың пікірінше, 9% - ға көп емделген әлеуметтік қолдау 

туралы. 
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Сіздің мекемеңізде оқу процесінде келесі әлеуметтік, мінез-құлық 
және этикалық тақырыптар қарастырылады және қолданылады 

(сіз бірнеше балама таңдай аласыз) (басшылар / әкімшілер, N = 
496)
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Сіздің мекемеңізде оқу процесінде келесі әлеуметтік, мінез-құлық және 
этикалық тақырыптар қарастырылады және қолданылады (сіз бірнеше 

балама таңдай аласыз) (басшылар / әкімшілер, N = 496)
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Көп жылдық тәжірибе бойынша топтастыру кезінде әр топтағы қатысушылардың 2/3-і оқытуда 

ынтымақтастық туралы сөз болып отырғанына келісті. Инклюзивтілікке келетін болсақ, ол 

айтарлықтай аз болды; қатысушылардың тек 15-22% - ы инклюзивтілік олардың мекемесінде 

шешіледі деп санайды. Керісінше, қатысушылардың 36-46% - ы оқыту кезінде әділеттілікке 

назар аудару керек деп санайды. Барлық топтардың жартысына жуығы әлеуметтік қолдауды 

оқытуда қарастырады деп санайды. 11 жылдан аз тәжірибесі бар оқытушылардың жартысынан 

азы оқыту тәсілін ескеру керек деп санайды. Тәжірибе өскен сайын бұл көрсеткіш 40% - ға дейін 

өсті. Қатысушылардың шамамен 2/3 бөлігі адалдық, ашықтық, құрмет, сенім және 

жауапкершілік сияқты құндылықтарды атап өтті. 

Білім деңгейі арасында айтарлықтай айырмашылықтар байқалды. Басқа білім беру 

мекемелерімен салыстырғанда, кәсіптік білімі бар адамдарда оқыту тақырыптарына жүгіну 

жылдамдығы төмен болды. Академиялық білімі бар қатысушылардың 72% - ы ынтымақтастық 

шешілгенін атап өтті, ал кәсіптік білімі бар қатысушылардың тек 57% - ы дәл осылай деді. 

Барлық топтардың ішінен қатысушылардың аз ғана бөлігі оқыту кезінде инклюзивтілікке назар 

аудару керек деп санайды. Ең үлкен пайызды (27%) білімсіз адамдар құрады, ал ең аз пайызын 

(13%) кәсіби білім алғандар. 

Қатысушылардың шамамен 1/3 бөлігі академиялық білімді қоспағанда, оқу 47% пайызды 

құрайтынын анықтады. Жартысынан көбі академиялық білімі бар (57%) және маман 

дипломымен (53%) әлеуметтік қолдау олардың оқу орындарына жіберілуі керек деп есептеді, 

ал білімі жоқ адамдардың үлесі 43% және кәсіптік білім алғандардың үлесі 44% құрады. 

Академиялық білімі бар адамдардың жартысынан азы және кәсіби білімі бар 1/3 бұл әдептілік 

туралы деп санайды. 

Байланыс саласындағы қатысушылардың 80% - ы ынтымақтастық олардың мекемесінде сабақ 

беруге арналған тақырып екенін айтты. Алайда, бұл туралы Мәдениет және өнер мекемесі 

ұжымының 53% - ы ғана айтты. Өндіріс пен қондырғымен айналысатындардың 27% - ы және 

геология мен тау-кен жұмыстарымен айналысатындардың тек 7% - ы инклюзивтілік олардың 

мекемелерінде қарастырылады деп санайды. Металлургия, машина жасау және байланыс 

саласындағы қызметкерлердің жартысына жуығы оқытуда әділеттілік таныту керек деп 

санайды, ал өндіріс пен монтаждау саласында, сондай-ақ Қызмет көрсету саласында бұл 

көрсеткіш шамамен 30% - ды құрады. 

Геология және тау-кен саласындағы қызметкерлердің 66% - ы оқу процесінде әлеуметтік 

қолдау қажет деп санайды, ал өнер және мәдениет мекемелерінде бұл 42% болды. Мұнай 

өнеркәсібінде 60%, ал өнер мен мәдениет саласында қызметкерлердің 36% әдептілік туралы 

айту керек деп санайды. Коммуникация бөлімі қызметкерлерінің пікірінше, ең жоғары балл - 

70%, ал ең төмен балл-энергетика және көлік салаларында 55% құрады. 

Аймақтық деңгейде оқытуға қатысты тақырыптар бойынша жауаптар өте әртүрлі. Қызылорда 

облысында адамгершілік пен құндылықтардан басқа барлық тақырыптар ең төмен болды. Ең 

көп тақырыптар Шымкентте зерттелді. Қызылордадан басқа барлық өңірлердегі 

қатысушылардың жартысынан астамы ынтымақтастық олардың мекемесінің ішінде оқуда 

қарастырылуда деп мәлімдеді. 

Инклюзивтілік бірнеше қатысушылардың көзқарасы бойынша ғана зерттелген тақырып ретінде 

ерекшеленді (Шымкент қаласында 33%, Қызылорда қаласында тек 5%). Вариация әділдік үшін 

тамаша болды; Шымкентте 63% оң жауап берді, ал Қызылордада - бар болғаны 10%. Әдепке 
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келетін болсақ, вариация аз болды (38-54%). Маңғыстау облысында қатысушылардың 35% - ы 

құндылықтарға үндеуді атап өтті, ал Шымкентте-85%. 

Оқу барысында зерттелген тақырыптарға келетін болсақ, институттар арасындағы 

айырмашылықтар үлкен болды. Мекемеде оқытудағы ынтымақтастық туралы сұрағанда, 

бағалар 25% - дан 100% - ға дейін өзгерді. Кейбір мекемелерде қатысушылардың ешқайсысы 

инклюзивтілікті оқуға енгізілген тақырып деп санамады. Барлық мекемелерде тек жартысы 

немесе жартысынан азы инклюзивтілік олардың зерттеулеріне енгізілуі керек тақырып деп 

санайды. Ең жоғары деңгейде инклюзивтілік бір мекемедегі 50% зерттеулерде маңызды 

тақырып болып саналды. 

Бір оқу орнында бірде-бір қатысушы әділеттілікті оқыту тақырыбы деп санамады, ал оқу 

орындарының бірінде тіпті 75% - ы бұл тақырыпты қозғау керек деп санайды. Әлеуметтік 

қолдау бойынша ең төменгі балл - 13%, ал ең жоғары балл-92%. Әдептілік бойынша ең төменгі 

балл 9%, ал ең жоғары балл 89% болды. Көрсеткіштерде үлкен айырмашылығы бар (25-91%). 

2.4.3. Педагогикалық практика 

Оқытуда 12 негізгі педагогикалық практика қолданылды ма деген сұраққа ең жиі 

қолданылатын әдіс оқушыларға бағытталған оқыту болды (35-сурет, 36-сурет). ¾ Әкімшілік 

және 2/3 оқытушылар оны қолданғанын айтты. Топтық жұмыс үшін бұл 63 және 57%, ал онлайн 

оқыту үшін 60 және 61% болды. Интернеттегі оқытуды қоспағанда, барлық педагогикалық 

тәжірибелерде оқытушылардың бағасы әкімшілікке қарағанда төмен болды. 

30% - дан төмен бағалары бар педагогикалық практика әлеуметтік дағдыларға, 

медиасауаттылыққа және оқуға деген қызығушылыққа қатысты болды. 
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35-сурет. Оқытушылар арасында педагогикалық практика қаншалықты кең таралған 
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Сурет 36. Әкімшілік арасында педагогикалық практика қаншалықты кең таралған 

 

Тәжірибеге негізделген топтарда педагогикалық практикадағы айырмашылықтар студенттерге 

бағытталған оқыту (61-68%), топтық жұмыс (50-63%), оқытуды меңгеру (16-24%), өзін-өзі оқыту 

және зерттеу, сыни ойлау үшін өте аз болды. (39-40%), оқу қабілеті (37-43%), әлеуметтік 

дағдылар (27-36%) және қарым-қатынас дағдылары (39-46%). Барлық топтардың 60%-ы 30 

жылдан астам тәжірибесі бар (51%) қоспағанда, онлайн режимінде оқытуды қолданды. 

Цифрлық практиканы 1 жылдан 10 жылға дейін (37-38%) және 11-30 жыл (28-31%) өтілі аз 

адамдар жиі қолданған. 30 жылдан астам тәжірибесі бар адамдар үшін бағалау 24% құрады. 

Медиасауаттылық педагогикалық практика ретінде 5 жылдан аз тәжірибесі бар адамдар (21%) 

жиі қолданған, ал 30 жылдан астам тәжірибесі бар адамдарда тек 11% болған. 

Академиялық білімі бар адамдар басқа білім беру топтарына қарағанда кең ауқымды тәжірибе 

қолданады. Ерекшелік-бұл медиа-сауаттылық және айырмашылық өте аз болған жерде оқу 

мүмкіндігі. Ең айқын айырмашылықтар сыни ойлауда болды, онда академиялық Білім (40%) 

мен білімсіз (21%) арасындағы алшақтық үлкен болды. Оқытудың тиесілігіне келетін болсақ, 

ғалымдар (25%) мен білімсіз (8%) арасындағы айырмашылық өте үлкен болды. 

Білім беру салалары арасында айтарлықтай айырмашылықтар болды. Мысалы, студенттерге 

бағытталған оқыту туралы сұрағанда, нәтижелер шамамен өзгерді. 45% - дан (өнер және 

мәдениет) 70% - ға дейін (металлургия және машина жасау). Сонымен қатар, медиа-сауат 

мәселесі арқылы айтарлықтай айырмашылықтар анықталды; байланыс, телекоммуникация 
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және АКТ бағалары 28% құрады, ал Геология, тау-кен және тау-кен жұмыстары 9% - дан төмен 

болды. Қарым-қатынас дағдыларын үйрету кезінде өнер мен мәдениеттің (33%) және мұнай, 

газ және химия өндірісінің (53%) арасында үлкен айырмашылықтар байқалды. 

Сондай-ақ, арасындағы айырмашылықты облыстарымен. Мысалы, студенттерге бағытталған 

оқытуға қатысты нәтижелер Қостанайда 78% - дан Қызылордада және Түркістанда 35% - ға 

дейін өзгерді. Сонымен қатар, оқудың тиесілігіне қатысты айтарлықтай айырмашылықтар 

байқалды; Қызылордада бағалау шамамен 7% болды, ал Шымкентте олар 37% - дан астам 

болды. Әлеуметтік дағдыларды оқытуға назар аударған кезде ең үлкен айырмашылық 

Қызылорда (17%) мен Шымкент (53%) арасында болды. 

Мекемелер арасындағы педагогикалық тәжірибені қолданудағы айырмашылықтар өте үлкен 

болды. Кейбір мекемелерде барлық қатысушылар студенттерге бағытталған оқытуды әдіс 

ретінде қолданғанын, ал бір мекемеде бұл әдісті тек 25% қолданғанын айтты. Сол сияқты, 

топтық жұмыс және онлайн оқыту әртүрлі болды. Сандық әдістерді қатысушылардың тек 50% - 

ы қолданды. Бір мекемеде олар мүлдем қолданылмады. 

Оқуда диалогты қолдану оқу орындары арасында 7-ден 80% - ға дейін өзгерді. Оқытуға меншік 

құқығын қатысушылардың 0-50% - ы ғана пайдаланды. Тәуелсіз оқыту мен зерттеуді оқыту әдісі 

ретінде қолдану 8-ден 80% - ға дейін болды. Көптеген оқу орындарында медиа-сауатты 

қолдану сирек болды немесе мүлдем болмады. 

Оқыту әр мекемете қатысушылардың 67% - ы жиі қолданылады. Алайда, кейбір мекеметерде 

ол мүлдем қолданылмады. Педагогикалық практика ретінде әлеуметтік дағдылар кейбір 

мекеметерде де кең таралған, ал кейбіреулерінде олар мүлдем қолданылмаған (диапазоны 0-

73%). Оқытушылардың  коммуникативтік дағдылары да бірдей болды. 

Ашық сұрақтың көмегімен қатысушыларға оқу бағдарламасы мен педагогикаға қатысты оқу 

орнының ең көп дегенде үш негізгі күшті сипаттау ұсынылды. Талдау үшін таңдалған 400 

жауаптың 110-ы ақпараттық болып шықты. 

Жалпы алғанда, 160 қатысушы оқу бағдарламасы мен педагогикаға қатысты сауалнамалар 

жүргізіліп, нәтижелерін сипаттады. 

Бұрынғыдай, қатысушылардың шамамен ¾ - сі бұл өлшенбеді деп жауап берді. Әйтпесе, 

барлық жауаптар қарапайым " иә " болды, ешқандай түсіндірмесіз. Қалған қатысушылардың 

бірі SWOT-талдауға қатысты. Сонымен қатар, кейбір қатысушылар жағдайды бақылау үшін 

бірнеше сауалнамаларға жауап берді. Қатысушылар нәтижелер "жақсы" немесе "орташа" деп 

айтқаннан басқа нәтижелер нақтыланбады. 

● Қатысушылардың бірі "мекемеде бақылау жүргізіліп, байқалған проблемалар түзетуге 

тырысты"деді. --- "Колледж қызметіне мониторинг жүргіздік және түзету әрекеттері үшін 

проблемалық мәселелерді анықтадық". (Директордың орынбасары, әйел, 31-40 жас, 

Құрылыс, орта мекеме). 

80 қатысушы ақпараттық түсініктеме берді. Нақты хабарлама табу мүмкін емес, өйткені 

жауаптар көбінесе сұраққа сәйкес келмейді. Алайда, кейбір қатысушылар қосымша 

педагогикалық дайындықты алғысы келетінін байқадық. Сонымен қатар, екі қатысушы 

оқытушылардың оқу бағдарламасына сәйкес жұмыс істеуі маңызды деп санады. 
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Қатысушылардың бірі мекеме сапасының жоғары стандарттары оқушылардың 

жетістіктеріне жетелейтінін мәлімдеді. 

● Қатысушылардың бірі келесі салаларда жақсарту үшін мүмкіндіктер бар екенін атап өтті: 

"ашықтық, оқу ұзақтығы, мақсаттылық, критерийлер негізінде бағалау" --- "академиялық 

еркіндік, оқу мерзімі, траектория, критериалды бағалау. "(Оқытушы, 31-40 жас, қарым-

қатынас және АКТ, орта мекеме). 

2.5. Оқу бағдарламасы мен педагогикалық практикаларды дайындау 

Оқу бағдарламасын әзірлеуге қатысты қатысушылардан оқытушылар құрамы әзірлеуге 

қатысады ма деп сұрады. Әкімшіліктің 63%-ы және профессорлық-оқытушылық құрамның 47% - 

ы оң жауап берді (37-кесте). Ерлердің 49% және әйелдердің 52% келісті. Жалпы алғанда, 1/3-

тен аз (директорлар мен әкімшіліктің 35% - ы және оқытушылардың 29% - ы) студенттердің оқу 

бағдарламасын бағалауға және ол туралы пікір білдіруге мүмкіндігі бар екенін хабарлады. 

Әйелдердің 66% - ы және ерлердің 59% - ы студенттердің мансаптық өсуіне белсенді қатысуға 

мүмкіндігі бар деп мәлімдеді. Қатысушылардың 2/3-тен астамы (71% әкімшілік және 61% 

оқытушылар) студенттер өз мансаптарын дамытуда белсенді рөл атқарады деп жауап берді.  
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N=2137 Барлық персонал 
Оқу 
бағдарламаларын 
әзірлеуге 
қатысады (%) 

Студенттер оқу 
жоспарын бағалай 
алады және 
сындарлы пікір 
білдіре алады (%) 

Студенттер 
жеке мансап 
жолын құруға 
белсенді 
қатыса алады 
(%) 

Оқытушылар құрамы (N=1641) 47,11 % 28,64 % 61,3 % 

Басшылар / Әкімшілер (N=496) 62,90 % 35,08 % 71,37 % 

Әйелдер (N=1356) 51,77 % 29,42 % 66,15 % 

Ерлер (N=781) 49,04 % 31,37 % 59,28 % 
37-кесте. Оқытушылар мен студенттердің оқу бағдарламаларын әзірлеуге қызметкерлер 

топтары мен жынысы бойынша бөлініске қатысуы 

Студенттердің мансаптық өсуіне әсер ету мүмкіндігі бар ма деп сұрағанда, оқу орындары 

арасында көптеген айырмашылықтар болды. Мысалы, кейбір оқу орындарында 

қатысушылардың 80% - дан астамы студенттердің болашақ мансабына әсер ету мүмкіндігі жоқ 

деп мәлімдеді. Екінші жағынан, тек бір мекемете 80% - дан астамы студенттер өздерінің 

болашақ мансаптарына әсер етуі мүмкін деп санайды. 

Әр түрлі аймақтарда қызметкерлердің оқу бағдарламаларын әзірлеуге қатысуында үлкен 

айырмашылықтар болды. Ең жоғары пайыздар Шымкент пен Шығыс Қазақстанда (74% және 

63%), ал ең төмені - Қызылорда мен Атырауда, сондай-ақ Түркістанда (26%, 35% және 36%) 

болды (кесте. 38). 

Өңір (N=2137) Барлық персонал 

Оқу 

бағдарламаларын 

әзірлеуге 

қатысады (%) 

Студенттер оқу 

жоспарын бағалай 

алады және 

сындарлы пікір 

білдіре алады (%) 

Студенттер жеке 

мансап жолын 

құруға белсенді 

қатыса алады (%) 

Ақмола облысы (N=222) 52,70% 33,78% 68,92% 

Ақтөбе облысы (N=99) 59,60% 36,36% 60,61% 

Алматы қаласы (N=195) 63,08% 30,77% 68,21% 

Алматы облысы (N=143) 44,06% 18,88% 58,04% 

Атырау облысы (N=51) 35,29% 17,65% 50,98% 

Шығыс Қазақстан Облысы 

(N=142) 
60,56% 35,92% 78,17% 

 Жамбыл облысы (N=124) 52,42% 29,03% 65,32% 

Қарағанды облысы (N=259) 52,90% 28.19% 65,25% 

Қостанай облысы (N=100) 52,00% 28% 72% 

Қызылорда облысы (N=42) 26,19% 19,05% 45,24% 

Маңғыстау облысы (N=102) 39,22% 24,51% 44,12% 
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Солтүстік Қазақстан Облысы 

(N=121) 

41,32% 25,62% 61,98% 

Нұр-Сұлтан қаласы (N=67) 56,72% 31,34% 64,18% 

Павлодар облысы (N=99) 49,49% 28,28% 65,66% 

Шымкент (N=97) 74,23% 71,13% 89,69% 

Түркістан облысы (N=163) 36,20% 28,22% 50,31% 

Батыс Қазақстан Облысы 

(N=111) 

41,44% 18,92% 50,45% 

38-кесте. Өңірлер бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуге оқытушылар мен 
студенттердің қатысуы 

Көпжылдық тәжірибеге сәйкес бөлінген барлық топтарда қатысушылардың жартысына жуығы 

барлық қызметкерлер оқу бағдарламаларын әзірлеуге қатысады деп сенді. 30 жылдан астам 

уақыт жұмыс істегендердің арасында бұл көрсеткіш сәл жоғары болды (62%). Студенттер оқу 

бағдарламаларын бағалап, олар туралы пікір қалдыра ала ма деген сұраққа тек 1/3-і ғана оң 

жауап берді. 

Қатысушылардың шамамен 2/3 бөлігі студенттер өздерінің мансаптарын құруда белсенді рөл 

атқарды деп санайды. Осылайша, 21 жылдан астам тәжірибесі бар ең тәжірибелі қатысушылар 

жауап берді. Кәсіби біліктілігі бар адамдардың 2/3-тен сәл астамы студенттер өздерінің 

мансаптық жолына белсенді әсер ете алады деп мәлімдеді; тек педагогикалық білімі жоқ 

адамдар бұл туралы аз хабарлады (57%). 

Білім беру салалары қызметкерлердің (32-75%) және студенттердің (12-46%) оқу 

бағдарламаларын әзірлеуге қатысу дәрежесі бойынша біршама ерекшеленеді; барлық 

салаларда қызметкерлер студенттерге қарағанда белсенді болды (39-кесте). Әр түрлі 

салалардың шамамен 2/3 бөлігі студенттердің мансаптарын дамытуда белсенді рөл 

атқаратынын айтты; ерекшелік-бұл мұнай-газ саласы, онда тек 40 адам жауап берді%. 

Білім саласы 
(N=2137) 

Барлық персонал 
Оқу 
бағдарламаларын 
әзірлеуге қатысады 
(%) 

Студенттер оқу 
жоспарын бағалай 
алады және 
сындарлы пікір 
білдіре алады (%) 

Студенттер жеке 
мансап жолын 
құруға белсенді 
қатыса алады (%) 

Өнер және 
мәдениет (N=81) 

50,62 % 33,33 % 69,14 % 

Сервис, экономика 
және менеджмент 
(N=299) 

56,19 % 23,75 % 69,23 % 

Геология, тау-кен 
өндірісі және 
пайдалы 
қазбаларды өндіру 
(N=56) 

75 % 46,43 % 87,5 % 

Мұнай-газ және 
химия өндірісі 

31,58 % 12,28 % 40,35 % 
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(N=57) 

Энергия (N=169) 47,93 % 30,77 % 61,54 % 

Металлургия және 
машина жасау 
(N=94) 

56,38 % 34,04 % 71,28 % 

Көлік (салалар 
бойынша) (N=314) 

53,5 % 34,39 % 62,74 % 

Өндіру, орнату, 
пайдалану және 
жөндеу (салалар 
бойынша) (N=235) 

43,4 % 28,51 % 58,30 % 

Байланыс, 
телекоммуникация 
және ақпараттық 
технологиялар 
(N=228) 

45,61 % 24,56 % 57,46 % 

Құрылыс және 
коммуналдық 
қызметтер (N=288) 

55,21 % 34,03 % 68,40 % 

Ауыл 
шаруашылығы, 
ветеринария және 
экология (N=316) 

47,15 % 31,65 % 60,76 % 

39-кесте. Білім беру салалары бойынша оқу бағдарламаларын әзірлеуге оқытушылар мен 
студенттердің қатысуы 

Орташа алғанда, оқу орындарының тек 28% - ы студенттер оқу бағдарламасына қатысты 

пікір білдіре ала ма деп сұрағанда келіскен. Сол сияқты, 70% - дан астамы теріс жауап берді. 

Оқытушылар оқу бағдарламаларын әзірлеуге қатыса ма деген сұраққа мекемелердің 

шамамен 47% - ы оң жауап берді. Өңірлер бөлінісінде ең жоғары бағаларды Шымкент (90%) 

және Шығыс Қазақстан (78%), ал ең төмен бағаларды Маңғыстау облысы (44%) және 

Қызылорда (45%) алды. 

Жоғарыда келтірілген сұрақтарда қатысушыларға ашық жауаптарды қолдана отырып, оқу 

бағдарламаларын әзірлеуге, мансапты жоспарлауға және кері байланысқа қалай 

қатысатынын анықтау ұсынылды. Талдау үшін таңдалған жауаптардың 110/400 бөлігі 

Ақпараттық болып шықты. 

Қатысушылардың басым көпшілігі бүкіл персонал оқу бағдарламасын жоспарлауға және 

әзірлеуге қатысады деп мәлімдеді. Сонымен қатар, кейбір қатысушылардың айтуынша, 

персонал оқу бағдарламасына қатысты сауалнамаларды үнемі толтырып отырады. 

 Бір қатысушы оқу бағдарламасы "оқытушылар, бөлім басшылары, жұмыс берушілер 

және білім беру саласындағы басқа да мамандар"бірлесіп әзірленетінін атап өтті. --- 

"Әдіскермен, оқытушылармен, меңгерушілермен бірлесіп.бөлімшелер мен жұмыс 

берушілер". (Оқытушы, 51-60 жас, құрылыс, шағын мекеме). 

 Тағы бір қатысушы "әр оқу жылының басында оқу бағдарламасы өңделеді"деді. "Оқу 

жылының басында жұмыс бағдарламаларын әзірлейміз.(Оқытушы, 51-60 жас, Құрылыс, 

орта мекеме) 
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Қатысушылардан студенттер оқу бағдарламасына қатысты сындарлы кері байланыс бере ала 

ма деп сұрағанда, 100/400 жауап Ақпараттық болды. Жауаптардың көпшілігі оң болды. 

Шамамен 10 қатысушы студенттердің оқу бағдарламасы бойынша сауалнама жүргізуге 

мүмкіндігі бар екенін айтты (мысалы, онлайн сауалнамалар және мекеметегі жазбаша 

сауалнамалар). Бірнеше қатысушылардың айтуынша, оқушылардың оқу бағдарламасына 

жазбаша баға беру мүмкіндігі бар (мысалы, студенттер оқытушыға кейінірек бағалайтын ашық 

эссе жазады). Сонымен қатар, тағы екі қатысушы оқу бағдарламасы мекеметің веб-сайтында 

ашық орналастырылғанын және сол беттерде кері байланыс жіберуге болатын байланыс 

парағы бар екенін айтты. 

 Қатысушылардың бірі оқушылардың "мекеме өкілімен" оқу бағдарламасын талқылауға, 

сондай-ақ онлайн-сауалнамаларды пайдалануға мүмкіндігі бар екенін айтты - - - 

"колледж активімен талқылау және онлайн сауалнамалар". (оқытушы, ер адам, 51-60 

жас, Құрылыс, орта мекеме) 

 Қатысушылардың бірі "студенттердің оқу жоспарын бағалауға және оған қатысты 

сындарлы сын айтуға мүмкіндігі бар" --- "студенттер оқу жоспарын бағалайды және 

сындарлы кері байланыс бере алады"деді. (Оқытушы, 51-60 Жас, қызмет, экономика 

және менеджмент, орта мекеме) 

2.5.1. Әл-ауқаты 

Қызметкерлердің әл-ауқатын өзін-өзі бағалауға келетін болсақ, қатысушылардан педагогика 

мен оқыту әдістері, жұмыс орындары, оқу ортасы, машиналар мен жабдықтар және 

қызметкерлер жыл сайын бағалана ма деп сұрады. Жауаптардың негізінде 2/3 әкімшілік 

(68,1%) және педагогикалық ұжым (65%) педагогика мен оқыту әдістері бағалаудан өткенін 

хабарлады. Қатысушылардың шамамен 1/3 (32% қарсы 36%) жұмыс орындары бағаланды 

деп мәлімдеді. Алайда, оқу ортасы (әкімшілік 29%, оқытушылар 23%), сондай-ақ машиналар 

мен жабдықтар (24% қарсы 19%) аз бағаланды. Сайып келгенде, қызметкерлердің әл-

ауқаты ең аз бағаланады (21% қарсы 15%). 

Ерлер мен әйелдердің жауаптары барлық тақырыптар бойынша өте ұқсас болды, бірақ 

ерлердің 38% - ы олардың жұмысқа орналасуы бағаланатынын айтты, ал әйелдер үшін бұл 

33% болды. Жалпы, ер адамдар әйелдерге қарағанда әл-ауқаттың осы бағалары туралы 

көбірек хабарлады. 

Сауалнамада қатысушылардан мекеменің оқу бағдарламасы мен педагогикасына қатысты 

үш күшті жазуды сұрады. Талдау үшін таңдалған 400 жауаптың 100-і ақпараттық болды. 

Ең күшті жақтары ретінде қатысушылар оқу бағдарламасының болуын атады-

қатысушылардың жартысына жуығы осындай жауап берді. Сонымен қатар, кейбір 

қатысушылар оқу бағдарламасы салыстырмалы түрде заманауи және функционалды деп 

мәлімдеді. Жауаптардан оқу бағдарламасы бүкіл ел бойынша мықты деп бағаланғаны 

белгілі болды (ұқсас жауаптар әр түрлі мекеметерден келді). Кейбір қатысушылар оқу 

бағдарламасы тиімді және функционалды екенін айтты. Қатысушылардың бірі оқу 

бағдарламасы жұмыстағы жағдайға байланысты үнемі өзгеріп отыратынын айтты. Алайда, 

10-ға жуық қатысушы оқу бағдарламасын жақсарту керек деп мәлімдеді. 

 Қатысушылардың бірі "оқу бағдарламаларын әзірлеу Мұқият стратегиялық 

жоспарлауды қамтиды және Оқытушылардың , оқушылардың және ата-аналардың 

көзқарастарын ескереді"деді. --- "Оқу орнының стратегиялық жоспарлауының нақты 
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мақсаттары мен міндеттері бар. ДСБ басқару процесіне басқа Тараптарды (студенттер, 

ата-аналар, жұмыс берушілер) тартады "(оқытушы, әйел, 41-50 жас, коммуникация және 

АКТ, орта мекеме). 

 Тағы бір қатысушы "білім беру процесі үнемі жоспарланған және білім беру әрқашан ең 

жақсы әдістерді қолдануға тырысады"деді. --- "Оқу үдерісін тұрақты жоспарлау және 

бақылау, Білім берудегі үздік әдістемелерді іздеу". (Оқытушы, 31-40 жас, ОЭК, орта 

мекеме). 

 

Қатысушылардан оқу бағдарламасы мен педагогикаға байланысты жетілдірудің негізгі 

бағыттарын ұсынуды сұрады. 105/400 жауап Ақпараттық болды. 

Қатысушылар педагогиканың жақсаруын дамудың маңызды бағыты ретінде атап өтті. 

Шамамен 10 қатысушы оқу бағдарламасына педагогикалық дамуды қосуды ұсынды (біз 

оқытушылардың педагогикалық дайындығын жақсарту керек екенін түсіндік). Сонымен 

қатар, қатысушылардың аз бөлігі оқу бағдарламасын жаңғыртуды тіледі. Оқу бағдарламасы 

қазіргі еңбек нарығын ескергенін ерекше атап өткім келеді. Кейбір қатысушылар оқу 

бағдарламасында көбірек жұмыс орындары болуын тіледі. Төрт қатысушы оқу 

бағдарламасында оқыту кезінде сақталатын нақты "модульдер" болуы керек деп атап өтті. 

Сонымен қатар, барлық басқа сұрақтар сияқты, оқытушылар жаңа технологияларды көбірек 

алғысы келеді (шамамен 10 жауап). 

 Қатысушылардың бірі "жоғары білімді оқытушылар, педагогикалық курстар және 

сабақтарды қолдауға арналған жаңа жабдықтар" жақсы болар еді деп мәлімдеді. --- 

"жоғары білікті оқытушылар, жаңа педагогикалық технологиялар, жаңа жабдықтағы 

сабақтар". (Оқытушы, 21-30 жаста, байланыс және акт, үлкен мекеме) 

Сондай-ақ, қатысушылардан оқу бағдарламасы мен педагогика саласындағы нәтижелерді 

қалай бағалағанын және егер солай болса, қалай бағалайтынын сипаттауды сұрады. 160 

қатысушы ақпараттық сипаттама жазды. Алдыңғы ұқсас мәселелердегідей, қатысушылардың 

шамамен ¾ бөлігі бұл бағаланбағанын айтты. Барлық басқа жауаптар қарапайым "иә"болды. 

Олардың бірі жағдайды бағалау үшін SWOT талдауына қатысты. Сонымен қатар, бірнеше адам 

жауап берді немесе сауалнама жүргізді. Нәтижелер "жақсы" немесе "орта" деп айтудан басқа 

егжей-тегжейлі сипатталған жоқ». 

 Қатысушылардың бірі "мекемеде біраз жұмыс жүргізіліп, байқалған мәселелер шешілуге 

тырысты"деді. --- "Колледж қызметіне мониторинг жүргіздік және түзету әрекеттері үшін 

проблемалық мәселелерді анықтадық". (Директордың орынбасары, әйел, 31-40 жас, 

Құрылыс, орта мекеме). 

Соңында қатысушыларға университеттің оқу бағдарламасы мен педагогикасына қатысты 

пікірлер немесе пікірлер бар ма деген ашық сұрақ қойылды; 80 қатысушы ақпараттық нәрсе 

жазды.  
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Жауаптардан нақты хабарлама жасау мүмкін емес, өйткені олар сұраққа сәйкес келмейді. 

Алайда, біз кейбір қатысушылардың педагогикалық дайындықты көбірек алғысы келетінін 

байқадық. Сонымен қатар, екі қатысушының айтуынша, оқытушылардың оқу бағдарламасы 

бойынша жұмыс істеуі маңызды. Қатысушылардың бірі мекеме сапасының жоғары 

стандарттары оқушылардың табысына әкелетінін айтты. 

 Қатысушылардың бірі келесілерді жақсартуға болатынын түсіндірді:" ашықтық, біліктілік 

ұзақтығы, мақсаттылық және критерийлер негізінде бағалау "- - - " академиялық 

еркіндік, оқу мерзімі, траектория, критериалды бағалау . "(Оқытушы, 31-40 жас, қарым-

қатынас және АКТ, орта мекеме). 

2.5.2. Оқыту сапасы 

● Біз оқыту сапасы қалай түсінілетіні туралы түсінік алғымыз келді. Осылайша, 

қатысушылардан мекемеде сапалы білім бар деп ойлаған кезде не туралы ойлайтындарын 

еркін сипаттауды сұрады. Талдауға ерікті түрде енгізілген 400 қатысушының 220-сы өте 

мазмұнды жазды. 

Қатысушылар төмендегілерді атап өтті: құзыреттілік, білім беру, білім беру сапасы, 

ашықтық, жауапкершілік және тазалық (қатысушылардың жартысынан азы). 

Қатысушылардың 10% - дан азы олар қолданған материалдар Банкі жақсы екенін айтты. Бұл 

мәселеде проблемаларға қатысты көптеген нәрселер қайтадан пайда болғандығы өте 

қызықты. Бұл бізге әртүрлі мекеметерде мүлдем қарама-қарсы жағдайлар бар екенін 

айтады (кейбір мекеметерде қатысушылар ашықтықты сұрады, ал басқаларында бұл күшті 

болды). Қатысушылар сонымен қатар олардың оқу орны (және оның оқытушылары) сауатты 

және олардың мекемесінде сабақ беру жақсы екенін айтты (шамамен 20 жауап). Сонымен 

қатар, бірнеше қатысушылар өздерінің мекемесіндегі оқытушылар жоғары білімді екенін 

айтты (сауалнамадан барлық оқытушылардың дәрежесі жоқ екендігі белгілі болды). Кейбір 

қатысушылар оқу орындары студенттеріне сапалы қолдау көрсететінін айтты. 

 Қатысушылардың бірі олардың мекемесінде "үш тілде жоғары сапалы оқыту, сапалы 

медиа сауат ашу және жақсы жұмыс істейтін тәуелсіз оқыту (тәуелсіз оқытуды 

қолдау)"жүргізіліп жатқанын айтты. --- "Үш тілде оқыту, медиасауаттылық, өз бетінше 

оқу және білім іздеу". (Оқытушы, әйел, 41-50 жаста, құрылыс, шағын мекеме). 

 Тағы бір қатысушы "жоғары білікті оқытушылар мен білім беруде қолданылатын жаңа 

өндірістік жабдықтар"туралы айтты. --- "Жаңа оқу-өндірістік ғимаратының жоғары білікті 

оқытушысы". (Оқытушы, ер адам, 21-30 жас, көлік, үлкен мекеме). 

 Үшінші қатысушы олардың мекемесінде "оқытушылар өзін-өзі бағалайды және оқыту 

сапасы бақыланады"деді. --- "Оқытушылардың  өзін-өзі талдауы, білім беру сапасының 

мониторингі". (Оқытушы, ер адам, 41-50 жас, көлік, орта мекеме). 
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3. Қорытындылар мен ұсыныстар 

Осы есептің мақсаты Қазақстанда кәсіптік білім беруді дамытуды қолдау болып табылады. 

Мақсат-мекеменің дамуын жоспарлауға және қызметкерлерді оқытуға қолдау көрсету үшін 

ақпарат жинау. Есептегі ақпарат 180 мекемеге жіберілген өзін-өзі бағалауға негізделген. Өзін-

өзі бағалау арқылы біз институттардың күшті жақтары мен даму бағыттарын анықтауға 

тырысамыз. Мақсат-институттардың мақсаттарына қол жеткізуді қолдау. 

Сауалнама арқылы біз Еуропада институттардың сапасын жақсарту үшін маңызды деп 

саналатын нәрселерді бағалауға тырыстық. Сұрақтардың негізінде eqavet + желісі жасаған 

кәсіби оқу орнының сапасын басқару моделі жатыр. Бұл әр түрлі елдердің қажеттіліктеріне 

жауап беретін сауалнаманы жасауға икемді, жалпыланған негіз береді және институттардың 

мықты жақтары мен даму қажеттіліктерін салыстыруға мүмкіндік береді. Модель фин 

мекемелерінің қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін өңделген. Педагогикалық практика мен 

өмірлік дағдыларға, сондай-ақ оқытудағы құндылықтар мен оқыту сапасының 

тұжырымдамасына қатысты сұрақтар қосылды. 

Сауалнамада әр еуропалық елдің қалыптасуындағы саяси салмақ көрсетілген. Оларға жұмыс 

өмірінің қажеттіліктеріне сәйкес келетін білім, әр оқушының қажеттіліктеріне сәйкес келетін 

оқытуды қолдау әдістері, сонымен қатар оқушылардың әртүрлі тәсілдермен өз 

құзыреттіліктерін көрсету қабілеті кіреді. Оқушылар мен оқытушылардың оқытуды жоспарлауға 

және өткізуге қатысуы өте маңызды. Тағы бір маңызды фактор-бұл жұмыс өмірінің 

қажеттіліктерін, сондай-ақ үздіксіз оқытуды қолдайтын тиімді оқыту мен оқыту нәтижелерін 

қамтамасыз ететін мекемедегі мақсатты және нақты нұсқаулық. 

Негізгі бақылаулар 

Сауалнамаға сәйкес, көшбасшылық, оқыту, жұмыс өміріндегі байланыстар және т.б. бағалау 

қатысушылардың біліміне, тәжірибесіне, жасына немесе жынысына байланысты айтарлықтай 

ерекшеленбеді. Алайда мекемелер арасында үлкен айырмашылықтар болды. Көптеген бағалау 

салаларына қатысты аудандар арасында да айырмашылықтар болды. Оқыту әдістері, алдыңғы 

оқытуды тану және тану, сондай-ақ бағалау әдістері сияқты педагогикалық тәжірибелер 

айтарлықтай ерекшеленді. 

Оқытушылардың  жауаптары әкімшіліктің жауаптарынан жүйелі түрде ерекшеленді. Әр бағалау 

саласы бойынша әкімшіліктің бағалауы оқытушыларға қарағанда 10% жоғары болды. 

Болашаққа деген амбициялармен көшбасшылықты өзгерту қажет 

Әр түрлі елдерде университет басшылығына әсер ететін талаптар өсуде. Көшбасшылықтың 

мақсаты-институттардың тұрақты дамуын қамтамасыз ету. Мекеме директорлары болашақты 

құру туралы нақты түсінікке ие болуы керек. Жұмыс өмірі өзгерген сайын болашақтың 

қажеттіліктерін болжай білу керек. Білім беру өндіріснің қажеттіліктерімен байланысты болуы 

қажет. 

Өзгерістерді басқару және оларды басқару маңызды сипаттамалар болып табылады. Барлық 

қызметкерлер жоспарлауға, орындауға және бағалауға қатысқан кезде тұрақты өзгерістерді 

басқару оңайырақ болады. Сол сияқты студенттер мен жұмыс өмірінің әр түрлі кезеңдеріндегі 

ынтымақтастығы директордың жұмысын жеңілдетеді, сонымен бірге қызығушылықты 

арттырады және әр түрлі қажеттіліктерді қосады. 
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Осы сауалнамаға сүйене отырып, көшбасшылық сирек бағаланды. Көптеген адамдар мұндай 

бағалаудың пайдалы болуы мүмкін екенін атап өтті. 

Қатысушылардың 20% - дан астамы мекемебасшылығын жақсы деп санады. Бұл қатысушылар 

көшбасшылық қалай жұмыс істейтінін суреттеді. Көптеген қатысушылар басшылықты дәлелді 

деп тапты, ал кейбіреулер менеджерлер өз жұмыстарын жоспарлау мен орындауды жақсы 

білетінін атап өтті. 

Қатысушылардың жартысынан көбі басшылар болашақ өзгерістердің қысымын болжай алады 

және өзгерістер арасында мықты көшбасшылар ретінде жұмыс істейді деп үміттенді. 

Көптеген адамдар басқұаруды дамыту керек деп санайды. Қатысушылар оқытушыларға , 

студенттерге және өндіріснің өкілдеріне жоспарлау, орындау және нәтижелерді бағалауға 

белсенді қатысуға тілек білдірді. Келесі тармақтарда қатысу қосымша қаралатын болады. 

Көптеген басқа Даму идеялары басшылықтың кішкене бөліктеріне ғана қатысты болды және 

өте жаман ештеңе айтылмады. Даму идеялары туралы сұрағанда, көптеген адамдар 

көшбасшылықты жалпы дамытуға болады деп айтты. 

Базалық білім, педагогикалық білім және директорлардың біліктілігін арттыру 

бағдарламаларына қатысу деңгейі оқытушыларға  қарағанда жоғары. Директорлардың қазіргі 

деңгейі институттардың дамуына жақсы негіз береді. Алайда, олардың тек біреуі ғана өз 

қызметкерлерін оқытуды жеткілікті немесе жақсы қолдайды. 

Нәтижелерге сүйене отырып, негізгі оқытуға үлкен қажеттілік бар. Бұл жаттығуды озық 

тәжірибені тарату үшін қолдануға болады. Жауаптарға сүйенсек, көптеген мекемелерде 

көшбасшылықтың жақсы тәжірибелері бар. Бұл мекемелердің өкілдері өндірістен қол үзбей 

болашақ оқытуда сарапшы ретінде пайдаланылуы мүмкін. 

Оқыту арқылы мақсат қою, өзгерістерді енгізу және әсерді бақылау дағдыларын жақсартуға 

болады. Оқыту ұзақ мерзімді болуы керек және алынған дағдыларды іс жүзінде қолдану үшін 

жұмыс кезінде өтуі керек. Бұл практикалық өзгерісті кеңес беру арқылы қолдауға болады. 

Мекемелердің жұмысын жақсарту үшін сапаны басқару 

Еуропада сапа менеджменті eqavet +бағалау моделінің негізі ретінде бекітілді. Көшбасшы сапа 

мәдениетін насихаттауы керек. Ұйым басшылығының жауапкершілігін ұйымның мақсаттары 

мен тәжірибелерін үйлестіру, оларды іс жүзінде жүзеге асыру, мониторинг нәтижелерін үнемі 

бақылау және пайдалану ретінде қарастыруға болады. 

Сапаны бақылауға бүкіл ұжым мен оқытушыларды неғұрлым тығыз тарту пайдалы. Сонымен 

қатар, жұмыс өмірінің өкілдерімен ынтымақтастық білім беру сапасын жақсартудың ең жақсы 

құралдарын жасай алады. Әдетте жергілікті және жеке ерекше қажеттіліктерді түсіну үшін 

жұмыс өмірінің өкілдерін және басқа да қатысушы топтарды тыңдау пайдалы. Сол білім беру 

саласындағы басқа мекемелермен ынтымақтастық әдетте пайдалы. 

Жүйе оқытудан бастап ресурстарды басқаруға дейінгі барлық операцияларды қамтуы керек. 

Мысалы, әр түрлі топтарға оқуды жоспарлауға, өткізуге және бағалауға қатысу пайдалы. 

Осы өзін-өзі бағалауға сүйене отырып, сапаны басқарудың көптеген принциптері мекемелердің 

жартысында қолданылады және оларда басшылық сапаны қамтамасыз ету операциялары үшін 

жауапкершілікті алуға тырысады. Көптеген жағдайларда көшбасшылықты сапа менеджменті 



76  

Қазақстандағы ТжКБ мекемелерін бағалау  туралы есеп, 2020 Soprano Group 

қағидаттарына сәйкес дамытуға болады. Оның құрамына қызметкерлер, студенттер және басқа 

топтар кіруі ұсынылады. 

Кем дегенде ішінара, eqavet моделінде көрсетілген Еуропалық сапа менеджменті 

модельдерінен негізгі оқытуды бастауға болады. Ол ұйымның тиімді жұмыс істеуі үшін 

менеджерлер не үшін жауап беруі керек екенін баса айтады. Сондай-ақ, фин ұлттық бағалау 

орталығының моделін қарастыру ұсынылады, онда процестер мен олардың әсерлері сапаны 

басқару принциптері мен құрылымдарына қосымша бағаланады. 

Оқытушылар құрамының біліктілігін арттыру 

Білім беру провайдері оқытушыларға  үнемі кәсіби дамуға мүмкіндік беруі керек. Жауаптарға 

сүйенсек, қызметкерлерді өндірістен қол үзбей оқыту-дамудың маңызды бағыттарының бірі. 

Көптеген қатысушылар оның үлкенірек болғанын және оның сапасын жақсартқанын қалайды. 

Қатысушылардың тек 40% - ы өз жұмысына жеткілікті дайын екендіктерін айтты. Көптеген 

қатысушылар Директорлар өздерінің құзыреттіліктерін дамытуда оларды қолдайтынын айтты. 

Жауаптарға сүйенсек, көптеген оқытушылардың педагогикалық дағдылары жоқ, ал 

көпшілігінде олар оқытатын пән бойынша білімі жоқ. Осылайша, пәндік және педагогикалық 

білім қажет. Оқытушылардың көпшілігінде олар оқытатын салада ғылыми дәреже жоқ. 

Олардың жұмысына біліктілікке әкелетін оқытуды қосқан жөн болар еді. 

Оқытушылардың жартысынан көбі біліктілікті арттырған деп мәлімдеді. Шамамен 

қатысушылардың жартысы анықталмауына байланысты оқыту мүдделі болады. Алайда, жұмыс 

өмірінің талаптары көптеген салаларда өзгеріп, күшейе түседі және бұл қызметкерлердің өз 

салаларын білуге деген қажеттілігін арттырады. Мысалы, оқытушылардың цифрлық дағдылары 

мен оқыту технологияларын нығайту, сондай-ақ оқытудың әртүрлі әдістерін пайдалану қажет. 

Өндірістен қол үзбей оқытуға қатысу деңгейі Еуропа бойынша орташа деңгейден төмен. 

Көптеген елдерде мақсат-барлық қызметкерлерді жылына бірнеше күн бойы өндірістен қол 

үзбей оқыту. 

EQAVET + жобасы кәсіби білім беру провайдерлеріне студенттердің күтілетін оқу нәтижелеріне 

қол жеткізуге мүмкіндік беретін оқыту арқылы өз қызметкерлерінің қажеттіліктерін 

қанағаттандыруға кеңес береді. Осылайша, өндірістен қол үзбей оқыту өзінің білім беру 

саласының сапасын ғана емес, оқу орнының дамуын да қолдауы керек. 

Қызметкерлердің дайындығы мен мекеменің тиімділігін дамыту үшін қызметкерлерге жыл 

сайынғы оқудан тыс оқуға қатысуға мүмкіндік беру немесе тіпті жауапкершілік беру жақсы 

болар еді. Ол үшін бюджетте қаржылық және уақытша ресурстар жеткілікті болуы керек. 

Оқытудың бір бөлігі белгілі бір мекеме үшін, ал бір бөлігі басқа мекемелермен бірлесе отырып 

жүргізілуі мүмкін. Мекеме үшін оқытуды дамытудың қажеттіліктері мен мақсаттары анықталған 

құзыреттерді дамыту және бағалау жоспары болуы керек. Оған бүкіл оқу орны үшін оқыту, 

сонымен қатар әр түрлі білім беру саласындағы оқытушылар сияқты әр түрлі персонал топтары 

үшін оқытуды дамыту жоспары кіруі мүмкін. 

Менеджментте, әкімшілікте және оқытушыларға оқу орнын дамытудың жеке жоспары болуы 

тиіс. Енді қатысушылардың 40% - ы бұл мекемеде қол жетімді екенін айтты. Ол пәндік 

дағдыларды да, педагогиканы да оқыту қажеттілігін қамтуы керек. Ол сонымен қатар біліктілік 
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алуға әкелетін кәсіби және академиялық дайындықты қамтуы керек. Сондай-ақ, 

операциялардың сәттілігін жүйелі түрде бақылау пайдалы. 

Мекеме ішіндегі ынтымақтастық дамытудың қажет етеді 

Қатысушылардың 40% мекеме ішіндегі байланысқа риза болды. Қатысушылар оқытушылар мен 

мекеме директорларының ынтымақтастығына риза болды. Көптеген жерлерде оқытушылар 

мекемедегі сындарлы кері байланысты функционалды деп тапты, бірақ қатысушылардың 2/3 

бөлігі оның дамуын қалайды. 

Көптеген мекемелерде ынтымақтастықты жақсарту ұсынылады. Әдетте бұл атмосфераны 

жақсартады және жұмыстағы әл-ауқатты жақсартады, сонымен қатар тиімділікті арттырады. 

Функционалды байланыс сонымен қатар өзгерістер енгізуге көмектеседі. 

Оқыту технологияларын қолдануды кеңейтуге болады 

Көптеген мекемелер жаңа технологияға қол жеткізе алады. Қатысушылардың шамамен 1/3 

бөлігі оны тиімді қолданады дейді. Көптеген қатысушылар жабдықты жаңартуды сұрады. 

Технологияны пайдалану кезінде жұмыс әдістерін басқа мекемелермен бөлісу керек. Мұның 

көптеген жұмыс мысалдарын Еуропада табуға болады. 

Оқу ортасы өндіріснің қажеттіліктерін дамытуды қолдауы керек. Оқытушылардың  1/3 бөлігі 

оқу ортасы студенттердің мақсаттарына сәйкес келеді деп санайды. Әкімшіліктің 40% - ы қазіргі 

жағдайға риза болды. Осылайша, нәтижелерге сүйене отырып, жұмыс өмірінің қажеттіліктеріне 

сәйкес келетін жабдықты жасау өте маңызды. 

Сондай-ақ, жұмыс өмірімен ынтымақтастықта қандай сатып алулар жасауға болатындығын 

ескеру қажет. Қазіргі уақытта қатысушылардың аз ғана бөлігі жұмыс өмірімен ынтымақтастық 

функционалды екенін айтады. Тиімді ынтымақтастық көптеген елдерде пайдалы болды, 

әсіресе қымбат жабдықты сатып алу кезінде. 

Жұмыс өміріндегі ынтымақтастық білім беруді дамытуға мүмкіндік береді 

Еуропада жұмыс орнында оқытуға ерекше көңіл бөлінеді. Көптеген елдерде оқытушының, 

оқушының және тәлімгердің мақсаттары мен құзыреттілігін бағалау туралы жалпы түсінікке ие 

болуы үшін жұмыс орнында оқытуды бақылауға көп көңіл бөлінеді. 

Жауаптарға сүйене отырып, білім беру мекемесі мен жұмыс өмірі арасындағы жұмысқа 

орналасуға және құзыреттілікті көрсетуге қатысты ынтымақтастықты жақсарту қажет. ½ - Ден 

астам қатысушылар келісті. Оқытудың мақсаттары мен мазмұны, мысалы, жұмыс 

тапсырмалары оқытушы, оқушы және жұмыс өмірінің өкілдері арасында келісілуі керек. 

Жауаптарға қарағанда, жалпы жұмыс өмірімен ынтымақтастықты кеңейту керек. Оқытуды 

жоспарлауға қатысатын жұмыс орны білім берудің өндіріснің қажеттіліктеріне сәйкестігін 

жақсартады. Құзыреттілікке ие болуға келетін болсақ, әсіресе, жұмысқа орналастыруды 

жоспарлау және сапалы орындау есебінен өндіріснің рөлін күшейту қажет. 

Өндіріс бойынша тәлімгерлер студенттерді оқытуда басты рөл атқарады. Жауаптарға сүйенсек, 

Тәлімгерлер жұмыс өмірінде аз және олардың педагогикалық дайындығы жеткіліксіз. Мақсат 

жұмыспен қамтылатын барлық жерлерде оқуға жауапты адам болуы мүмкін. Бұл адамның 

нұсқаушы ретіндегі дайындығын оқыту арқылы арттыру керек. 

Оқушылардың белсенділігін арттыру оқытуды жақсартады 
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Еуропада студенттердің оқу орнының қызметі мен білімін жоспарлауға қатысуы дамудың 

негізгі қажеттіліктерінің бірі ретінде қарастырылады. Бұл сауалнамада да дәл солай атап өтілді. 

Сауалнама негізінде әкімшілік және оқытушылар құрамы студенттердің мекеме қызметін 

жоспарлау мен орындаудағы рөлі шамалы деп санайды. 

Студенттердің рөлін күшейту ұсынылады. Еуропа елдерінде жақсы мысалдар бар. Студенттерді 

өндірістен қол үзбей оқыту кезінде нұсқаушы ретінде де пайдалануға болады. 

Қызметкерлердің, оқушылардың және ата-аналардың оқу бағдарламасына қатысуы 

қызығушылықты арттырады. Бұл өз кезегінде әркімнің уәжі мен міндеттемесін күшейтеді. 

Қарым-қатынас пен әлеуметтік өзара әрекеттесуді жақсарту арқылы әртүрлі топтардың қатысуы 

жеке оқу траекториялары мен мансаптық өсуді жақсы жоспарлауға және жүзеге асыруға ықпал 

етеді. 

Сапаны арттыру үшін оқу бағдарламасын әзірлеуге, бағалауға және кері байланысқа қатысуды 

жандандыру маңызды. Қатысудағы аймақтық айырмашылықтар үлкен. Кейбір аудандар 

басқаларына қарағанда дамыған болып көрінеді. Бұл жағдайда озық тәжірибе мысалдары 

және мекемелер үшін мүмкін серіктестік бағдарламалар пайдалы болар еді. 

Көптеген оқытушылар сонымен қатар ата-аналардың балаларының білім алуына көбірек 

қатысқысы келді. 

Аймақтық және институционалдық айырмашылықтарды азайту ұсынылады 

Білім берудің барлық салаларында әр түрлі саладағы қызметкерлердің жауаптары бір-бірінен 

өте ерекшеленді. Одан әрі мүмкіндігінше анықтау, неге ол. Мысалы, көптеген педагогикалық 

тәжірибелерде үлкен айырмашылықтар болды, мысалы, алдыңғы оқытуды тану және оқыту 

әдістерінің әртүрлілігі. 

Сол сияқты оқытуды ұйымдастыруда үлкен айырмашылықтар болды. Сондай-ақ, Әлеуметтік 

және этикалық мәселелерге қатысты аймақтық және институционалдық айырмашылықтар атап 

өтіледі. 

Әр түрлі аймақтарда өндірістен қол үзбей оқытуды жоспарлау кезінде аймақтық 

айырмашылықтар туралы ақпаратты пайдалану керек. Сол сияқты, әр түрлі деңгейдегі 

институттар желіге қосыла алады, сондықтан озық тәжірибе мекемелердің ынтымақтастығы 

арқылы таратылуы мүмкін. 

Ынтымақтастықты кеңейту арқылы білім беру салалары арасындағы айырмашылықтарды 

азайту 

Білім берудің әртүрлі салаларындағы жауаптар әртүрлі болды. Олар оқыту әдістеріне қатысты 

бөлімдерде бөлінді. Неліктен деректерге сүйене отырып айту қиын. Көшбасшылық пен оқуды 

дамыту үшін білім берудің әртүрлі салаларында бірлесіп жұмыс істеу және тәжірибе алмасу 

пайдалы болар еді.  
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Оқу жұмысы мен педагогиканы дамыту қажет 

Жоқ, қалыптасқан, дамып келе жатқан, дамыған деңгейде білім беру мекемелерінің 

педагогикалық практикасы орта есеппен дамыды. Педагогикалық практикада 

институционалдық айырмашылықтар болды. 23 білім беру провайдерінің 9-ы өздерінің 

педагогикалық қызметін дамығаннан төмен бағалады. Бес жеткізуші бұл көрсеткішті 

жетілдірілгенге жақын деп бағалады. 

Халықаралық әдебиеттерде оқыту студенттің алдыңғы оқуына, оны сәйкестендіруге және 

тануға негізделген құзыреттілікке негізделген деп саналады. Бұл оқуды ынталандыратын және 

үнемді етеді. Алайда, бұл алдыңғы оқытуды бағалау стратегиясын, сонымен қатар оқытуды әр 

оқушының оқу процестеріне бейімдеуді қажет етеді. 

Сауалнама бойынша, елдің кәсіби білім беру саласында оқытудың алдыңғы оқытуға қалай 

негізделуге болатындығы туралы көптеген мүмкіндіктер бар. Бұл жерде білім беру салалары 

мен аймақтар арасында үлкен айырмашылықтар бар. Алдыңғы қатарлы тәжірибесі бар 

облыстар мен өңірлер басқалар үшін серіктес серіктес болуға ұсынылады. Сондай-ақ 

халықаралық қаржыландыруды пайдалану арқылы халықаралық ынтымақтастыққа қатысуға 

болады. 

Әлеуметтік және этикалық дағдылардың маңызы артып келеді 

Қазіргі және әсіресе болашақ жұмыс өмірінде жетістік әлеуметтік және өмірлік дағдылармен 

қатар, өзара әрекеттестікке, желілік өзара әрекеттесуге, диалог пен тұрақты этикаға 

негізделген. Осылайша, оқытуды қолдайды қажеттілігін болашақ мамандардың мүмкіндік 

амандығына және басқалары. 

Сауалнамаға сәйкес, педагогикалық практиканы жаңғырту өмірлік дағдылар туралы ойлауды 

кеңейтуді талап етеді. Бұл дағдылар болашақ қызметкерлердің жұмыс өміріне дайындығын 

дамытады. Кәсіптік оқытудағы теңдік пен инклюзивтілікке деген көзқарас және оларды 

практикада қолдану орнықты дамуды қолдайды. Бұл аудандар әсіресе қосымша күш - жігерді 

қажет етті. 

Өсіп келе жатқан талаптар педагогикаға бағытталған 

Қазіргі педагогика студенттерге бағытталған және аралас. Ол топтық жұмыс пен тәуелсіз 

оқытуға, зерттеуге, сыни ойлау мен медиа-сауатқа, сондай-ақ жақсы қарым-қатынасқа 

негізделген. Бұл дағдыларсыз болашақ өмір сүру қиын, өркендеуді айтпағанда. 

Сауалнама негізінде студенттерге бағытталған оқыту және онлайн оқыту жиі қолданылады. 

Әлеуметтік машықтарды, медиасауаттылықты және оқытудағы меңгеруді байсалды түрде 

дамыту керек. Бұл сауалнаманың ашық сұрақтарында атап өтілді. 

Студенттерді сүйемелдеу-оқуды қолдаудың маңызды түрі. Қатысушылардың шамамен 40% - ы 

бұл тәжірибені жеткілікті немесе жақсы деп тапты. 

Қатысушылардың жартысынан астамы оқушыларды бағалауды дамыту қажеттілігін атап өтті. 

1/3 мекемелерде бағалау жоспары бар деп ойлады. Қатысушылардың дәл осындай саны 

емтихандарды қайта тапсыру мен бағаларды көтерудің функционалдық мүмкіндіктері деп 

санады. Қызметті, оқу және жұмыс ортасын, Оқыту нәтижелері мен қызметкерлерді (және 

студенттерді) жүйелі бағалау даму мен әл-ауқатқа баса назар аударады. Бағалау операциялар 
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мен әл-ауқатты жақсарту үшін мақсатқа қаншалықты қол жеткізілгенін өлшеу үшін қажет. 

Нәтижелер бойынша оқу нәтижелерін бағалау және басқа операциялар сирек кездеседі. 


