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КІРІСПЕ 

 

Теориялық және практикалық материалдардың осы жинағы «Білікті 

кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесін ескере отырып, 

педагогтерді кәсіби дамыту» білім беру бағдарламасы (бұдан әрі-Бағдарлама) 

бойынша педагогтердің біліктілігін арттыру курстарын оқу - әдістемелігің 

қамтамасыз ету болып табылады және тыңдаушылардың курстық оқыту 

кезінде және одан кейін де пайдалануына арналған. 

Бағдарлама «Жас маман» жобасына қатысатын 180 техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру (бұдан әрі –ТжКБ) ұйымдарының 

басшыларын оқытуға арналған. 

 «Жас маман» жобасын іске асыру шеңберінде Бағдарлама 2020 жылы 

шетелдік әріптес әзірлеген «Teacher training and capacity building» ТжКБ 

ұйымдарының басшыларын оқыту бағдарламасының және 2021 жылы 

шетелдік сарапшы әзірлеген «Кәсіптік білім беру мен оқытудағы заманауи 

трендтер» бағдарламасының негізінде әзірленді. Бағдарлама төрт апталық 

оқуға арналған. Курстардың ұзақтығы  – 135 сағат. 

Жинақта Бағдарламаның мақсаты мен міндеттері, сонымен қатар 

тыңдаушыға меңгеруі қажет негізгі тақырыптар бойынша теориялық және 

практикалық материалдар ұсынылған. 

 

БАҒДАРЛАМАНЫҢ МАҚСАТЫ МЕН МІНДЕТТЕРІ 

Бағдарламаның мақсаты қазіргі заманғы кәсіби педагогика мен оқу 

бағдарламаларын реформалауды ескере отырып, еңбек нарығының 

талаптары, жұмыс берушілердің қажеттіліктері тұрғысынан кәсіби 

дағдыларды қалыптастыру болып табылады. 

Бағдарламаның міндеттері: 

 ТжКБ ұйымдарының қызметін регламенттейтін негізгі нормативтік 

құқықтық құжаттар бойынша білімді өзектендіру және жүйелеу; 

 жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып, білікті 

мамандарды даярлау туралы түсінікті кеңейту; 

 студенттерді оқытудың жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу 

бойынша практикалық білім мен дағдыларды дамыту және жетілдіру; 

 білікті кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесін пайдалануда 

педагогтердің кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және жетілдіруге 

ықпал ету. 

Күтілетін нәтижелер: 

Оқу аяқталғаннан кейін тыңдаушылар: 

 қазіргі заманғы кәсіби педагогика мен оқу бағдарламаларын 

реформалауды ескере отырып, педагогтарды үздіксіз оқыту мен кәсіби 

дамыту туралы білімді меңгереді; 

 ТжКБ ұйымдарының қызметін регламенттейтін нормативтік-құқықтық 

актілерді қолданады; 

 цифрландыру және кадрларды даярлаудың шетелдік тәжірибесін ескере 
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отырып, оқу-әдістемелік кешендер әзірлейді; 

 өз пәні / модулі бойынша оқу жұмыс жоспарын және бағдарламаны 

әзірлейді; 

 пән / модуль бойынша тексеру сынақтарының банкін әзірлейді. 

 оқу процесінде әзірленген оқу материалдарын өз тәжірибесінде және 

жұмыс орнында қолдана алады. 

 олар өздерінің жеке даму траекториясын көрсетеді; 

 олар топта жұмыс істеу дағдыларын, студенттерді бағалау және оларды 

оқу-тәрбие процесіне тартудың әдістері, формалары мен тәсілдерін 

көрсетеді. 
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БАҒДАРЛАМАНЫҢ ТАҚЫРЫБЫ 

 

№ Сабақтардың тақырыптары 

1-блок 

1 

«Қазақстандағы ТжКБ дамуының құқықтық негіздері» модулі 

Оқу нәтижесі: 

НҚА бойынша анықтамалық карта жасау арқылы НҚА-ны өзінің 

кәсіби тәжірибесінде қолдана білу. 

1.1. 

ТжКБ жүйесінің қызметін регламенттейтін, оның ішінде «Жас 

маман» жобасына қатысты нормативтік құқықтық актілерді 

зерделеу. 

2 

 «Шетелдік серіктеспен әзірленген білім беру бағдарламалары 

негізінде жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеу» 

модулі 

Оқу нәтижесі: 

«Жас маман» шетелдік серіктесі әзірлеген білім беру 

бағдарламаларының мазмұнын ескере отырып, пән/модуль бойынша 

оқу жұмыс бағдарламаларын әзірлеу бойынша білімі мен іскерлігі; 

Пән/модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасының жобасын 

көрсету. 

2.1. 
54 мамандық бойынша шетелдік серіктестің білім беру 

бағдарламаларының ерекшелігі. 

2.2. Құзыреттілік негізінде оқытуды жоспарлау.   

2.3. 
Модуль/пән бойынша оқу жұмыс бағдарламаларының құрылымы. 

 

2.4. 

Пән/модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламаларының жобаларын 

әзірлеу. 
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«Білім беру процесіне цифрлық құралдарды, қашықтықтан 

оқытудың нысандары мен әдістерін енгізу (оның ішінде онлайн 

режимінде)» модулі 

Оқу нәтижесі:  

Заманауи цифрлық технологияларды білу, қашықтықтан оқыту 

құралдарын қолдана білу; 

Қашықтықтан оқытуда ақпараттық технологияларды қолдана 

отырып, сабақ жобасын көрсету. 

3.1. 
Білім беру процесіндегі заманауи телекоммуникациялық 

технологиялар. 

3.2. Қашықтықтан оқыту құралдары, оның ішінде онлайн форматта. 

3.3. 
Білім беруді цифрландыруды ескере отырып, пән/модуль бойынша 

ОӘК қалыптастыру. 

2-блок 

4 «Шетелдік тәжірибе негізінде ТжКБ оқу орындарында қазіргі 
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заманғы педагогика мен оқыту әдістемесінің ерекшеліктерін 

айқындау» модулі 

Оқу нәтижесі: 

- кадрларды даярлаудың үздік шетелдік тәжірибесінің мысалдарын 

білу; 

- оқытушылар құрамының әлеуетін дамыту мақсатында ТжКБ білім 

беру ұйымдарына қолдау көрсету және нәтижелерді бағалау 

мүмкіндігі; 

- ұлттық, өңірлік, жергілікті деңгейлерде болашақ дағдыларға 

қажеттіліктердің локализацияланған талдауын орындау дағдылары; 

- заманауи педагогикалық теорияларды тәжірибеде қолдану 

дағдыларын көрсету. 

4.1. 
Еуропа мемлекеттеріндегі кәсіптік білім беру мен оқытудың негізгі 

үрдістері мен бағыттарын талдау. 

4.2. Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің шетелдік тәжірибесі, кәсіби 

құзыреттер негізінде оқытуды жоспарлау. 

4.3. Білім беруді цифрландыру жағдайында кәсіптік білім беру мен 

оқытудың келешегі. 

5 «Білім алушылар контингентінің жас ерекшеліктері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, оқыту әдістерін қолданудың 

стратегиялары мен ерекшеліктері» модулі 

оқу нәтижесі: 

- ТжКБ жүйесінде «жұмыс орнында оқыту» Еуропалық 

практиканың негізгі тұжырымдамаларын білу; 

- ТжКБ ұлттық ерекшелігін ескере отырып, жұмыс орнында 

оқытудың әртүрлі модельдерін қолдана білу; 

- білім беру мен өндіріс арасындағы өзара байланысты 

қалыптастыру үшін негіз ретінде жұмыс орнында оқытудың 

еуропалық тәжірибесінің элементтерін пайдалану дағдылары; 

- жұмыс орнында оқытудың негізгі модельдерін кәсіби қызметте 

пайдалану дағдыларын көрсету. 

5.1. Білім алушылар контингентінің жас ерекшеліктері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың қажетті әдістерін таңдау 

5.2. Білім алушылар контингентінің жас ерекшеліктері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, біліктілік бойынша оқыту мазмұнын 

қалыптастыру 

5.3. Оқыту нәтижелерін бағалаудың инновациялық әдістері 

6 «Жергілікті еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, 

білім беру мен өндіріс арасындағы өзара байланысты 

қалыптастыру қағидаттары мен тетіктері» модулі 

оқу нәтижесі: 

- Функционалдық талдау негізінде білім беру бағдарламасын әзірлеу 

рәсімін білу; 

- Функционалдық талдау дағдылары; 
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- жұмыс орнында білім беру бағдарламасының жеке модульдерін 

іске асыру; 

- білім беру бағдарламасының мазмұнын қалыптастыру; 

- белгілі бір біліктілік үшін оқыту нәтижелерінің блоктарын әзірлеу 

негіздері. 

6.1. Білім мен өндіріс арасындағы қатынастарды қалыптастыру 

мақсатында жергілікті еңбек нарығының қажеттіліктерін зерттеу. 

6.2. Кәсіптік білім беру және оқыту жүйесінде жұмыс орнында 

оқытудың еуропалық тәжірибесін қолдану. 

6.3. Жұмыс орнында еуропалық оқыту тәжірибесінің элементтерін 

пайдалануды ескере отырып, білім беру бағдарламасын әзірлеу. 

6.4. EQAVET негізгі принциптері (қағидаттары). 

7 VII. «Педагогтің өзіндік кәсіби даму әдістемесі» модулі 

оқу нәтижесі: 

- еуропалық оқытушылардың жұмыс тәжірибесі негізінде үздік 

педагогикалық тәжірибелерді білу; 

- оқытудың аралас түрлерін қолдана білу; 

- педагогтердің кәсіби қасиеттерін дамыту бойынша жаттығулар 

тәжірибесін меңгеру; 

- soft skills-ке қатысты педагогтің кәсіби қасиеттерін талдау және 

өзіндік талдау жүргізу білігі; 

- кәсіби өзін-өзі жетілдіру дағдылары; 

- өмір бойы жаңа дағдыларды игеру әдістерін білу; 

- негізгі кәсіби қасиеттерді жетілдіру үшін қажетті құзіреттіліктерді 

бөліп көрсете білу. 

7.1. Педагогтің өз бетінше кәсіби дамуының негізі ретінде ТжКБ 

мұғалімдері арасында soft skills-ті дамытудың шетелдік тәжірибесі. 

7.2. Заманауи ТжКБ оқытушысына қажетті негізгі soft skills. 

7.3. ТжКБ оқытушысының өзіндік кәсіби даму  бағдарламасын құру 

тәртібі мен қағидаттары. 
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БАҒДАРЛАМА МОДУЛЬДЕРІ БОЙЫНША ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ 

ПРАКТИКАЛЫҚ МАТЕРИАЛДАР 

 

I. «ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ТЖКБ ДАМУЫНЫҢ ҚҰҚЫҚТЫҚ 

НЕГІЗДЕРІ» МОДУЛІ 

 

1.1. ТжКБ жүйесінің қызметін регламенттейтін, оның ішінде «Жас 

маман» жобасына қатысты нормативтік құқықтық актілерді зерделеу. 

 

Қазақстанда кадрлар даярлаудың білім беру жүйесінің жұмысын 

қамтамасыз ететін нормативтік-құқықтық базасын дамыту тәуелсіздік 

алғаннан кейін бірден басталды. Басынан бастап бұл мәселеде ТжКБ сапасын 

ұлғайту арқылы қоғамның өмір сүру деңгейі мен экономиканың өнімділігін 

арттыру мақсаттары жарияланды. 

Білім беру туралы маңызды құқықтық актілерді қабылдау процесін 

шартты түрде бірнеше кезеңге бөлуге болады: қалыптасу кезеңі              

(1991-1994 жж.), нарықтық реформалар кезеңі (1994-1999 жж.), 

орталықсыздандыру кезеңі (2000 жж.), интернационалдандыру және 

инвестицияларды ұлғайту кезеңі (2010 ж. бастап), ТжКБ жаңғырту кезеңі 

(2016 ж. бастап). 

«Білім туралы» Заң – мемлекеттің негізгі нормативтік құжаттарының 

бірі. Бұл заң барлық азаматтарға қатысты, өйткені ХХІ ғасырда қоғамның 

сапалы дамуы мен өркендеуінің кепілі білім болып табылады. Бұл 

заңнамалық актіде Қазақстан Республикасының Білім беру саласындағы 

саясатының барлық өзекті қағидаттары ашылады: 

 сапалы білім алуда құқықтар теңдігін атап көрсету және ілгерілету; 

 білім беруді дамытудың басымдығы; 

 гуманистік құндылықтарға негізделген білім алудың зайырлы сипаты; 

 әрбір адамның азаматтығының, құқықтарының, бостандықтары мен 

денсаулығының құндылықтарының басымдығы; 

 өмір бойылық процесс ретінде білім берудің үздіксіздігі; 

 оның әр түрлі деңгейлерінің сабақтастығы, олардың өзара байланысы; 

 саланы басқаруға ашық және демократиялық көзқарас; 

 білім беру саласындағы меншіктің әртүрлі түрілері мен бағыттарын 

а

л

ғ

а

 

ж

ы

л

ж

ы

т

у

 

Заңның негізгі постулаттарын аша отырып, оның қазақстандық білім 

беруді әлемдік контекстке интеграциялауға бағытталғанын атап өтпеуге 

болмайды.  

Келесі нормативтік құжаттар осы «Білім туралы» Заңға сәйкес 

қабылданған. Олардың ішінде мемлекеттік жалпыға міндетті білім беру 

стандарттары, сондай-ақ ТжКБ ұйымдарының қызметін регламенттейтін 

нормативтік құқықтық актілері бар.  

Білім беру саласындағы тиісті заңнаманы іске асыру, сондай-ақ ТжКБ 

жүйесін стратегиялық жоспарлау, басқару және қаржыландыру, оның ішінде 
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бюджет жобаларын әзірлеу, білім, ғылым, балалардың құқықтарын қорғау 

және жастар саясаты салаларында басшылықты жүзеге асыратын құзыретті 

мемлекеттік орталық орган болып табылатын Білім және ғылым 

министрлігінің қадағалауымен жүргізіледі. 

Білім беруді дамыту стратегиясы Қазақстан Республикасында білім 

беруді және ғылымды дамытудың 2020 – 2025 жылдарға арналған 

мемлекеттік бағдарламасында егжей-тегжейлі баяндалған. Жаңғырту 

жөніндегі күш-жігердің мәнмәтінінде негізгі мақсат тұрақты экономикалық 

өсу мүддесінде сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету арқылы білім 

берудің бәсекеге қабілеттілігін арттыру және адами әлеуетті дамыту болып 

табылады. 

 

ТжКБ ұйымдарының қызметін регламенттейтін негізгі 

нормативтік-құқықтық актілер: 

№ НҚА атауы 

 

1.   «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2019 

жылғы 27 желтоқсандағы № 293-VІ ҚРЗ. 

2.   «Өмір бойы оқу (үздіксіз білім беру) тұжырымдамасын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 8 

шілдедегі № 471 қаулысы 

3.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

саласындағы мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 20 қаңтардағы № 19 бұйрығы. 

4.   «Білім берудің барлық деңгейінің мемлекеттік жалпыға міндетті 

білім беру стандарттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 31 қазандағы № 604 

бұйрығы. 

5.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының түрлері қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2013 жылғы 11 қыркүйектегі № 369 бұйрығы. 

6.   «Тиісті үлгідегі білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 бұйрығы. 

7.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі және жоғары 

білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарына оқуға түсу кезінде қабылдау квотасының мөлшерін 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2012 жылғы 28 

ақпандағы № 264 Қаулысы. 

8.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің білім 

беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарына оқуға 

қабылдаудың үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 
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Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 

қазандағы № 578 бұйрығы. 

9.   «Мемлекеттік білім беру ұйымдары қызметкерлерінің үлгі 

штаттарын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2008 

жылғы 30 қаңтардағы N 77 Қаулысы. 

10.   «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдары үшін білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы 

бақылауды, оларды аралық және қорытынды аттестаттауды 

өткізудің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2008 жылғы 18 

наурыздағы N 125 Бұйрығы. 

11.   «Білім беру ұйымдары білім беру қызметінде пайдаланатын қатаң 

есептіліктегі құжаттардың нысанын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрлігі 2007 жылғы 23 

қазандағы N 502 Бұйрығы. 

12.   «Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының педагогтері жүргізу үшін міндетті құжаттардың 

тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы 6 

сәуірдегі № 130 бұйрығы. 

13.   «Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2009 жылғы 

13 шілдедегі N 338 Бұйрығы. 

14.   «Білім туралы құжаттардың түрлерін, білім туралы мемлекеттік 

үлгідегі құжаттардың нысандарын және оларды есепке алу мен беру 

қағидаларын, білім туралы өзіндік үлгідегі құжаттардың мазмұнына 

қойылатын негізгі талаптарды және оларды есепке алу мен беру 

қағидаларын, сондай-ақ білім беру ұйымдарында білім алуды 

аяқтамаған адамдарға берілетін анықтаманың нысанын бекіту 

туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 

2015 жылғы 28 қаңтардағы № 39 бұйрығы. 

 

15.   «Білім беру ұйымдарында эксперимент режимінде іске асырылатын 

білім беру бағдарламаларын әзірлеу, сынақтан өткізу және енгізу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2015 жылғы 27 наурыздағы № 139 бұйрығы. 

16.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

мамандықтары бойынша үлгілік оқу жоспарлары мен үлгілік оқу 

бағдарламаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім 

және ғылым министрінің 2017 жылғы 31 қазандағы № 553 бұйрығы. 

17.   «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білімнің 

мамандықтары мен біліктіліктерінің сыныптауышын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 
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27 қыркүйектегі № 500 бұйрығы. 

18.   «Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 

бұйрығы. 

19.   «Жан басына шаққандағы нормативтік қаржыландыру іске 

асырылатын білім беру ұйымдарының типтері мен түрлерінің 

тізбесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 

27 қыркүйектегі № 503 бұйрығы. 

20.   «Білім беру ұйымдарын бағалау өлшемшарттарын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

2 ақпандағы № 124 бұйрығы. 

21.   «Еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және жоғары оқу 

орнынан кейінгі білімі бар кадрларды даярлауға, жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарының 

дайындық бөлімдеріне, сондай-ақ мектепке дейінгі тәрбиелеу мен 

оқытуға, орта білім беруге және қосымша білім беруге мемлекеттік 

білім беру тапсырысын орналастыру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

29 қаңтардағы № 122 бұйрығы. 

22.   «Дуальды оқытуды ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 

21 қаңтардағы № 50 бұйрығы 

23.   «Мектепке дейінгі ұйымдар, орта, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін білім беру қызметтерін 

көрсетудің үлгілік шартының, техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары үшін кәсіптік практиканы 

өткізуге арналған үлгілік шарттың және дуальды оқыту туралы 

үлгілік шарттың нысандарын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 28 

қаңтардағы № 93 бұйрығы 

24.   «Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша 

қысқа мерзімді кәсіптік оқытуды, еңбек ресурстарын және 

қысқартылатын жұмыскерлерді қайта даярлауды, «100/200» 

қағидаты бойынша «Жас маман» жобасы шеңберінде еңбек 

нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар даярлауды, сондай-ақ 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, жоғары және 

(немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 

кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы. 
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25.   «Білім беру ұйымдарына қашықтан оқытуды ұсыну бойынша 

қойылатын талаптарды және қашықтан оқыту бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы 

Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 137 

бұйрығы. 

26.   «Оқу-әдістемелік және ғылыми-әдістемелік жұмысты ұйымдастыру 

және жүзеге асыру қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2007 жылғы 29 

қарашадағы N 583 Бұйрығы. 

27.   «Ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет нәтижелерін 

коммерцияландыру туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 2015 

жылғы 31 қазандағы № 381-V ҚРЗ. 

28.   «Мемлекеттік ұйымдар Педагогтарінің жалақысын есептеу 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және 

ғылым министрінің 2020 жылғы 11 мамырдағы № 191 бұйрығы. 

29.   «Мектепке дейінгі тәрбие мен оқытуды, бастауыш, негізгі орта және 

жалпы орта білімнің жалпы білім беретін оқу бағдарламаларын, 

техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, қосымша білімнің 

білім беру бағдарламаларын және арнайы оқу бағдарламаларын іске 

асыратын білім беру ұйымдарында жұмыс істейтін педагогтерді 

және білім және ғылым саласындағы басқа да азаматтық 

қызметшілерді аттестаттаудан өткізу қағидалары мен шарттарын 

бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2016 жылғы 27 қаңтардағы № 83 бұйрығы. 

30.   «Мемлекеттік-жекешелік әріптестік туралы» Қазақстан 

Республикасының Заңы 2015 жылғы 31 қазандағы № 379-V ҚРЗ. 

31.   «Аккредиттеу органдарына қойылатын талаптарды және 

аккредиттеу органдарын, оның ішінде шетелдік аккредиттеу 

органдарын тану қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2016 жылғы 1 

қарашадағы № 629 бұйрығы. 

Осы НҚА деректері колледж педагогтеріне тиімді жұмысты 

ұйымдастыру үшін зерделеу және талдау үшін ұсынылады. 

  

 

№ 1 практикалық жұмыс 

Келесі ұсынылған пішіннің көмегімен 2020-2021 жылдардағы 

өзгерістер мен толықтырулардың нәтижелері бойынша нормативтік 

құқықтық актілерге салыстырмалы кесте жасаңыз: 

№ НҚА атауы Ескі редакция Қолданыстағы 

редакция 

ескертпелер 

1 Техникалық және кәсіптік 

білім берудің мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандарты 

ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 

…. ….. мысалы:  

бұл өзгерістер 

ұйымдардың 

академиялық 
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қазандағы № 604 бұйрығы еркіндігін 

қамтамасыз 

етуге 

бағытталған… 

2 «Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 

сәуірдегі № 152 бұйрығы 

…. … …. 

…. …. …. …. …. 

 

 

Өткізілген жұмыс қорытындысы бойынша тыңдаушылармен ТжКБ 

нормативтік-құқықтық базасын дамытудың келесі сұрақтарына талқылау 

жүргізілуі ұсынылады: сіз жүргізілген өзгерістерді қалай бағалайсыз? 

Өзгерістер мен толықтырулармен қамтылмаған қандай сұрақтар мен 

аспектілер қалды? НҚА-ға жасалған өзгерістерді сіз қалай бағалайсыз? 

 

№2 практикалық жұмыс 

Кәсіби қызметте пайдаланылатын НҚА бойынша қысқаша анықтама 

картасын әзірлеңіз: 
№ НҚА атауы жұмыс үшін қажетті негізгі сәттер. 
1 Техникалық және 

кәсіптік білім берудің 

мемлекеттік жалпыға 

міндетті стандарты 

ҚР БҒМ 2018 жылғы 31 

қазандағы № 604 

бұйрығы 

Мысалы: ТжКБ білім беру бағдарламалары келесі 

негізгі модульдерді зерттеуді қарастырады: 

1) физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру; 

2) ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық 

технологияларды қолдану; 

3) экономиканың базалық білімін және кәсіпкерлік 

негіздерін қолдану; 

4) қоғамда және еңбек ұжымында әлеуметтену 

және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдардың 

негіздерін қолдану. 

Қосымша базалық модульдерді қосуға рұқсат 

етіледі.... 

Міндетті оқытуға арналған оқу уақытының көлемі 

оқу жылына 60 кредитті/1440 сағатты құрайды. 

Білім алушылардың жеке қабілеттеріне көмек 

көрсету және дамыту үшін консультациялар мен 

факультативтік сабақтар көзделген... 

1 кредит 24 академиялық сағатқа, 1 академиялық 

сағат 45 минутқа тең. 

2 …. ….. 

… … … 
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II. «ШЕТЕЛДІК СЕРІКТЕСПЕН ӘЗІРЛЕНГЕН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҰМЫС ОҚУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ МЕН ЖОСПАРЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ» МОДУЛІ 

 

2.1. Шетелдік серіктестің білім беру бағдарламаларының ерекшелігі. 

 

«Жас Маман» жобасының негізгі бағыттарының бірі шетелдік 

әріптестерді ТжКБ-ның 54 кәсібі/мамандығы бойынша білім беру 

бағдарламаларын (core curricula) әзірлеуге тарту болып табылады. 

Шетелдік әріптес ТжКБ мамандықтары бойынша білім беру 

бағдарламаларын әзірлеуді кредиттік-модульдік технология бойынша жүзеге 

асырды және ол «құзыреттілікке негізделген оқытуға» бағытталған. 

Шетелдік серіктес әзірлеген білім беру бағдарламалары оқыту 

нәтижелеріне бағытталған білім беру бағдарламаларының құрылымы мен 

мазмұнына қойылатын жалпы талаптардың сипаттамасын қамтиды. Сондай-

ақ, осы білім беру бағдарламалары: 

 180 кредит көлемінде кәсіптік білім беру мазмұнының еуропалық және 

фин стандарттарына сәйкес келеді; 

 оқу нәтижелеріне сәйкес базалық және кәсіби құзыреттерді 

қалыптастыруды қарастырады; 

 оқу бағдарламасы модульдер бойынша білім беру бағдарламаларының 

үздіксіздігі қағидаттарын ескереді; 

 бір білім беру бағдарламасы аясында студенттердің жұмыс 

біліктілігінен бастап орта буын мамандарына дейінгі әртүрлі деңгейдегі 

біліктіліктерді меңгеруіне арналған; 

 бағдарламаларда сонымен қатар қолданбалы бакалавриаттың білім беру 

бағдарламаларының деңгейімен салыстырылатын біліктілік деңгейінің 

элементтері қарастырылған. 

  Білім беру бағдарламаларында оқыту нәтижелері студенттердің 

Еуропалық біліктілік жүйесіне (EQF) сәйкес келетін біліктілік деңгейін алу 

мүмкіндігін көздейтін біліктілік бойынша құзыреттілікті білдіру құралы 

ретінде сипатталған. 

  Шетелдік әріптестің білім беру бағдарламаларында ТжКБ мемлекеттік 

жалпыға міндетті стандартына (бұдан әрі – МЖМБС) сәйкес міндетті жалпы 

білім беру пәндері болып табылатын «өзін-өзі тану», «дене шынықтыру», 

«бастапқы әскери және технологиялық дайындық» сияқты пәндердің 

мазмұны көзделмегенін ескеру қажет. 

Шетелдік әріптестің білім беру бағдарламаларында «міндетті жалпы 

білім беруге (оқытуға)» 35 кредит (1050 сағат) бөлінеді. Бұл модульдің оқу 

нәтижелері мазмұнына сәйкес жалпы білім беретін пәндермен біріктірілген. 

Сонымен қатар, жалпы білім беретін пәндер ТжКБ ұйымының қалауы 

бойынша базалық және/немесе кәсіптік модульдерге интеграциялануы 

мүмкін болғандықтан, ТжКБ МЖМБС талаптарын ескере отырып, «міндетті 
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жалпы оқыту» модульдері кредиттерінің бір бөлігін базалық және кәсіптік 

модульдерге мазмұнды интеграциялау арқылы бөлуге болады. 

Сонымен қатар, шетелдік серіктестің білім беру бағдарламаларында 

аралық және қорытынды аттестаттау үшін оқу уақытын бөлу жеке 

қарастырылмаған, өйткені фин білім беру жүйесінде оқыту нәтижелерін 

бағалау және тану модульдердің мазмұнын игеру процесінде тікелей жүреді. 

Шетелдік серіктестің білім беру бағдарламалары бірдей құрылымға ие 

және білікті кадрларды даярлау бағдарламаларының құрылымы мен мазмұны 

бойынша еуропалық стандарттарға негізделген. Білім беру 

бағдарламаларының құрылымы 4 бөлімнен тұрады, ал оқыту көлемі 180 

кредитті құрайды: 

 

 
 

 «Міндетті жалпы оқыту (35 кредит)» және «қосымша оқыту (15 

кредит)» бөлімдері бойынша кредиттер саны шетелдік әріптестің барлық 

білім беру бағдарламаларында өзгеріссіз қалады. 

«Жалпы кәсіптік оқыту (20-40 кредит)» және «ілгері кәсіптік оқыту (90-

110 кредит)» бөлімдерінде осы екі бөлім бойынша кредиттердің жалпы саны 

130 кредитті құрайды. Кредиттер саны бағдарламаға, біліктілік деңгейі мен 

күрделілігіне қарай «жалпы кәсіптік оқыту» бөлімінде 20-дан 40 кредитке 

дейін және «ілгері кәсіптік оқыту» бөлімінде 90-нан 110 кредитке дейін 

өзгеруі мүмкін. 

Мысалы, егер қандай да бір бағдарламаның «жалпы кәсіптік оқыту» 

бөліміне 20 кредит көзделсе, онда «ілгері кәсіптік оқыту» бөлімінде 

кредиттер саны 110 бірлікті құрайды. Тиісінше, егер қандай да бір 

бағдарламаның «жалпы кәсіптік оқыту» бөліміне 40 кредит көзделсе, онда 

«ілгері Кәсіптік оқыту» бөлімінде кредиттер саны 90 бірлікті құрайды. 

Бұл бөліктердің толық сипаттамасы шетелдік серіктестің білім беру 

бағдарламаларында көрсетілген. Шетелдік серіктестер әзірлеген білім беру 

бағдарламаларымен мына сілтеме бойынша танысуға болады: 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru 

 

Міндетті жалпы оқыту (35 кредит)

Жалпы кәсіптік оқыту (20-40 кредит)

Ілгері кәсіби оқыту (90-110 кредит)

Қосымша оқыту (15 кредит)

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru
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2.2. Құзыреттілік негізінде оқытуды жоспарлау. 

 

Қазіргі динамикалық әлемде ТжКБ өз функцияларын тек даму 

режимінде, үнемі ізденісте, дәстүрлер мен инновацияларды біріктіру арқылы 

тиімді орындай алады. Экономикалық даму үрдістері, қоғамдағы өзгерістер, 

техникалық-технологиялық прогресс ТжКБ жүйесінен кәсіби функцияларды 

жақсы орындаушыны ғана емес, сондай-ақ мақсаттарды іске асыратын және 

оның нәтижелері үшін жауапты болатын, өздігінен және құзыретті шешімдер 

қабылдауға қабілетті, өзінің кәсіби қызметінде өзін-өзі дамытуға және өзін-

өзі іске асыруға дайын кәсіби қызмет субъектісін де даярлауды талап етеді. 

Құзыреттіліктер негізінде білім беру процесін жоспарлау үшін адам 

тәжірибесі саласына (білімдері, біліктері және дағдылары), когнитивті салаға 

(зейіні, қабылдауы, есте сақтауы, ойлауы), сонымен қатар келесі тиісті жеке-

психологиялық қасиеттерді де дамытуға жүгіну қажет: 

 кәсіби санасын дамытуға; 

 кәсіби жетістіктерге қажеттілігін дамытуға; 

 кәсіби қызметтің ішкі себептерін (ішкі ынтасын) дамытуға. 

Құзыреттілік тәсіл тәжірибеде де, теорияда да педагогикалық 

алғышарттарға ие. Кәсіптік білім беру тәжірибесі туралы айтатын болсақ, 

колледж беретін түлектерді даярлау сапасы мен өндіріс пен дамытуға жұмыс 

берушілер тарапынан маманға қойылатын талаптардың арасында 

сәйкессіздік жиі кездеседі. 

Болашақ мамандарды инновациялық педагогикалық технологиялар 

негізінде даярлауды жүзеге асыру үшін келесі тиісті жағдайларды 

қамтамасыз ету қажет: 

 үздіксіз кәсіптік білім беруді іске асыру бойынша ТжКБ ұйымдары 

педагогтерінің деңгейін арттыруын; 

 педагогтердің әдістемелік құзыреттілігін арттыра отырып, инженерлік 

және психологиялық-педагогикалық даярлығын күшейтуін; 

 педагогикалық атақтар, санаттар беру, жалақыға үстемеақыны арттыру, 

оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлеріне сыйлықақы беру 

арқылы болашақ мамандарды оқытудың дәстүрлі емес нысандарын 

меңгеру және енгізу ынтасын күшейтуін. 

Сонымен қатар, құзыреттілік тәсіл оқытудың нәтижесі ретінде – бар 

білімге, іскерліктері мен дағдыларға сүйене отырып, қиындықтарына 

қарамастан мәселелерді шеше білу қабілетін қарастырады. Бұл білім беру 

нәтижесіне назар аударатын тәсіл және нәтиже ретінде ақпарат сомасын 

игеру емес, адамның әртүрлі күрделі кәсіби жағдайларда білімін қолдана 

отырып жаңа білімдер қалыптастыру арқылы өз бетінше әрекет ету қабілеті 

қарастырылады. 

Құзыретті тәсілдің функциялары: 

 білім беру кеңістігін интеграциялау (біріктіру); 

 диагностикалық және бағалау рәсімдерінің объективтілігін қамтамасыз 

ету; 
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 оқытуды сүйемелдейтін процестердің (тәрбие жұмысы) сапасын 

арттыру;  

 сапаны басқару жүйесін қалыптастыру. 

Негізгі ұғымдар: 

 құзыреті (әлеуметтік нысаны), әлеуметтік сипаттамасы; 

 құзыреттілігі (жеке мінездеме). 

Құзыреттілік типологиясы: 

 негізгі жалпы (жалпы мәдени) және арнайы (кәсіби); 

 аспаптық (функционалдық), тұлғааралық (коммуникативтік), жүйелік 

(жобалық); 

 кәсіби (пәндік), тұлғалық (рефлексивті) және әлеуметтік. 

Құзыретті тәсілдегі маман моделі: 

 маманның мақсаттары мен қызмет түрлері; 

 қызметінің функционалдық сипаттамасы; 

 қызмет шарттары мен құралдары; 

 қызметіне байланысты шешімдердің дұрыс қабылдану 

өлшемшарттары; 

 ақпараттық-білім беру қызметінің өлшемшарттары. 

 Түлектің құзыретті моделінің құрылымы: 

 мамандықтың жалпы сипаттамасы: 

 кәсіби қызметтің негізгі түрлері; 

 құзыреттіліктің негізгі деңгейі; 

 құзіреттіліктің аралық деңгейі, яғни студенттерді оқыту нәтижелерін 

игеру деңгейін бақылау және талдауы; 

 кәсіби деңгейі (кәсіби мәселелерді шешуге дайындығы). 

   Құзыретті тәсілге сәйкес түлектің құзыреттілік деңгейінің 

көрсеткіштері мен оқытушылар мен студенттер қызметінің модельдерін 

(үлгілерін) нақтылауы болуы керек. 

Осылайша, кәсіби білім беру мақсаттары мен нәтижелерін бағалаудың 

жаңа көзқарасына бағытталған құзыреттілік тәсіл білім беру процесінің басқа 

компоненттеріне: мазмұнына, педагогикалық технологияларға, бақылау мен 

бағалау құралдарына өз талаптарын қояды. 

Демек, құзыреттілік тәсілдің негізгі принциптерінің бірі – студенттерді 

оқыту мен кәсіби қызметтің әртүрлі түрлеріне қосу жағдайларын тудыратын 

оқыту технологияларын жобалау және енгізу. Құзыреттілік тәсілдің негізгі 

айырмашылығы – құзыреттілік тәсіл модуль түрінде ресімделген білім беру 

процесінің нәтижесіне қойылатын пәнаралық, интеграцияланған талаптарды 

басымдыққа алады. Құзыреттілік тәсіл білім беру мақсаттары мен оқыту 

нәтижелері нақты өндіріс пен кәсіби қызметке байланысты екенін білдіреді. 

Кәсіби даярлықты құзыреттілік тәсіл арнасында қарастыру кезінде 

келесі жайттарға көп көңіл бөлінеді: 

 қажетті құзыреттерді бағалау тізбесіне, анықтамасы мен тәсілдеріне; 

 білімнен тәжриебелік дағдыларға баса назар аударуға мүмкіндік беретін 
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әдістер мен формаларға; 

 білім беру мазмұнын жаңартуға және қайта құрылымдауға (білім 

берудің жаңа мазмұнын, интегралды модульдерді енгізуне және т.б.). 

Осылайша, құзыреттілікке бағытталған оқыту процесс ретінде 

студенттердің кәсіби өзін-өзі дамытуын жандандыру және қолдау, өзін-өзі 

басқаратын оқу қызметін ұйымдастыру болып табылады, бұл студенттердің 

осы процесті ұйымдастыруға және жүзеге асыруға белсенді қатысуын, оларға 

бірқатар өкілеттіктер беруді, мұғалім мен студенттер арасындағы 

құқықтарды, бастамаларды, жауапкершілікті бөлуді, демек, олардың 

арасындағы қатынастардың өзгеруін білдіреді. 

Жалпы құзыреттердің тізімін үш санатқа бөлуге болады: аспаптық, 

тұлғааралық және жүйелік. 

Аспаптық:  

1. Талдау және синтездеу қабілеті. 2. Ұйымдастыру және жоспарлау 

қабілеті. 3. Негізгі жалпы білімдері. 4. Мамандық бойынша негізгі білімдері 

5. Ана тіліндегі қарым-қатынас дағдылары. 6. Қарапайым компьютерлік 

дағдылар. 7. Ақпаратты басқару дағдылары (әртүрлі көздерден ақпаратты алу 

және талдау қабілеті). 8. Проблемаларды шешу қабілеті. 9. Шешім қабылдау 

қабілеті. 

Тұлғааралық: 

1. Сынай білу және өзін-өзі сынау білу қабілеттері. 2. Топпен жұмыс 

жасай білу. 3. Тұлғааралық дағдылары. 4. Пәнаралық топта жұмыс жасай 

білу. 5. Басқа пәндік салалардағы мамандармен қарым-қатынас жасай білу. 6. 

Әртүрлілік пен мәдениетаралық айырмашылықтарды қабылдау қабілеті. 7. 

Халықаралық контексте жұмыс істеу қабілеті. 8. Этикалық құндылықтарды 

ұстануы. 

Жүйелік: 

1. Білімді іс жүзінде қолдану қабілеті. 2. Зерттеу қабілеті. 3. Оқу 

қабілеті. 4. Жаңа жағдайларға бейімделу қабілеті. 5. Жаңа идеяларды тудыру 

қабілеті (шығармашылық қабілеті ). 6. Көшбасшылық қабілеті. 7. Басқа 

елдердің мәдениеттері мен әдет-ғұрыптарын түсінуі. 8. Автономды жұмыс 

істеу қабілеті. 9. Жобаларды әзірлеу және басқару қабілеті. 10. 

Бастамашылық және кәсіпкерлік қабілеті. 11. Сапа үшін жауапкершілігі. 12. 

Табысқа жету табандылығы. 

Оқу процесі білім алушылар оқу процесіне белсенді қатыса алатындай 

етіп ұйымдастырылады. Сабақтарда оқу процесінің тиімділігін арттыратын 

техникалық құралдар қолданылады, олардың көмегімен оқу материалын 

ұсыну кезінде студенттер есте сақтаудың барлық түрлерін қолданады. 

Арнайы пәндерді оқу кезінде негізгі мақсат – білім алушыларды теориялық 

білімді практикамен ұштастыруға үйрету, ол үшін «өндірістік жағдайларды 

талдау» сияқты белсенді әдістер, оқыту нысандары, стандартты емес 

тапсырмалар қолданылады, жұмыс орнында, өндіріс жағдайында оқыту 

ерекше орын алады. 
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Мысал: 

«Автомобиль көлігінде тасымалдауды ұйымдастыру және қозғалысты 

басқару» саласындағы болашақ техник-мамандарды оқыта отырып, арнайы 

пәндер оқытушылары түлектерді келесі қызмет түрлеріне дайындауы керек: 

 тасымалдау процесін ұйымдастыру; 

 көліктегі сервистік қызмет көрсетуді ұйымдастыру; 

 көліктік-логистикалық қызметті ұйымдастыру; 

 жұмысшылардың бір немесе бірнеше кәсіптері, қызметшілердің 

лауазымдары бойынша жұмыстарды орындау. 

Сонымен қатар, оқытушылар жұмыс берушілердің талаптарын 

басшылыққа алуы керек, олар кәсіпорындар қызметінің әр түрлі бағытына 

байланысты әр түрлі болуы мүмкін. Колледжді бітірген білікті қызметкер 

кәсіби міндеттерді шешудің әдістері мен құралдарын өз бетінше анықтай 

алуы керек. 

Жұмыс берушілердің талаптары деп функционалдық талдаудың 

көмегімен анықталатын және «функционалдық картада» көрсетілетін нақты 

мамандық пен белгілі бір біліктілік деңгейіндегі қызметкерлердің 

құзыреттеріне  қатысты жұмыс берушілердің үміттері түсініледі. 

Функционалды талдау – бұл еңбек функциялары мен кәсіби міндеттер 

арқылы кәсіби/еңбек қызметінің сипаттамасы. Кәсіптік қызметтің нақты 

саласында еңбек функцияларын айқындау кезінде СБШ-ға сәйкес 

мамандықтың бағыттылығын (бейінін) және біліктілік деңгейін ескеру қажет. 

Функционалды біліктілікті талдау келесі дәйекті қадамдарды қамтиды: 

1) белгілі бір біліктілік бойынша мазмұны мен талаптарын 

айқындайтын құжаттаманы жинау (салалық біліктілік шеңберлерді, кәсіптік 

стандарттарды, жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай тарифтік-

біліктілік анықтамалығын, басшылардың, мамандардың және басқа да 

қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығын, WorldSkills 

стандарттары және т.б.). Қосымша ақпарат көзі ретінде Қазақстан 

Республикасындағы жаңа кәсіптер мен құзыреттердің атласын пайдалануға 

болады. 

Егер қарастырылып отырған біліктілік бойынша кәсіби стандарт болса, 

онда оқу жұмыс жоспарларын әзірлеушілер мыналарды ескеруі тиіс: 

 бағдарлама шеңберінде зерделенетін біліктіліктерге ТжКБ біліктілігіне 

ұқсас немесе бірдей атауы бар бір кәсіптік стандарт сәйкес келеді; 

 бағдарлама шеңберінде оқытылатын біліктілікке қандай да бір кәсіби 

стандарттың белгілі бір бөлігі ғана сәйкес келеді, яғни еңбек 

функцияларының және/немесе кәсіби міндеттердің бір немесе бір 

бөлігі сәйкес келеді; 

 бағдарлама шеңберінде зерделенетін біліктіліктерге бірқатар кәсіптік 

стандарттар сәйкес келеді, бұл ретте кәсіптік стандарттарды әртүрлі 

салаларға жатқызуға болады. 

2) Біліктілік бойынша кәсіби қызметтің негізгі мақсатын анықтау және 

сипаттау (2-кестені қараңыз). 
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Негізгі мақсатты анықтау – осы біліктілік бойынша қызметкер шешетін 

міндеттер тізімін жасау. Негізгі мақсат еңбек функцияларының толық 

тізбесін жасауға және қажетсіз еңбек функцияларын алып тастауға ықпал 

етеді. 

3) қызметтің негізгі мақсаты туралы түсінігін алып, келесі кезеңге 

өтуге болады: еңбек функциялары мен кәсіби міндеттердін анықтау кезеңіне. 

Еңбек функциялары әрбір біліктілік үшін жеке әзірленеді. Салаға 

байланысты еңбек функцияларын анықтау үшін әртүрлі тәсілдер қолдануға 

болады: 

 өнім өндіру циклін қарастыру аясында. Мысалы, көкөністер 

өндірісін  өсіру, жинау, жуу, кесу, консервілеу және орау 

циклдеріне бөлуге болады; 

 әр түрлі өнімдер бойынша. Мысалы, спагеттидің әртүрлі түрлерін 

өндіру бойынша: ұзын, қысқа, классикалық кесу, сәндік және 

толтырылған және басқалары. 

Кәсіби міндеттерді анықтау әдісін таңдау еңбек функциясының 

мазмұнына байланысты. Айта кету керек, әзірлеушілер қолданатын әдіс 

жүргізілген функционалды талдаудың логикалық тәртібіне сәйкес келуі керек 

және «осы еңбек функциясына қол жеткізу үшін не істеу керек?» деген 

сұраққа жауап беруі керек. 

Әзірлеушілер жұмыс берушілердің талаптарын сыни тұрғыдан талдауы 

қажет, өйткені функционалды талдау нәтижесі белгілі бір кәсіпорынның 

мүдделеріне ғана емес, сонымен қатар белгілі бір деңгейдегі біліктілік 

моделін құру логикасына сәйкес келуі керек. 

Келесі қадам – функционалды картаны жасау. 

Басты мақсат Еңбек функциялары Кәсіби міндеттер 

   

Біліктіліктер бойынша нақтыланған және сапалы функционалдық 

талдау негізінде қалыптастырылған функционалдық карта жұмыс оқу 

жоспарын жобалау құралы болып табылады. 

Функционалдық карта білім беру бағдарламасына жобаланады: 

 кәсіптік/еңбек қызметі саласының басты мақсаты біліктілікке 

жобаланады; 

 еңбек функциялары модульдерге жобаланады; 

 кәсіби міндеттер оқыту нәтижелеріне жобаланады. 

Жұмыс оқу бағдарламаларын әзірлеу кезінде ТжКБ мазмұнының 

мынадай даму үрдістерін ескеру қажет: 

 оқу бағдарламалары жұмыс берушілердің талаптары мен 

Worldskills стандарттарын (бар болса) ескере отырып, кәсіби 

стандарттар негізінде әзірленеді; 

 еуропалық тәжірибені ескере отырып, кредиттік технологияға 

көшуі (1 кредит – 24 академ. сағат, 1.сағат - 45мин.); 

 білім беру бағдарламаларын игеру мерзімі біліктіліктер санына 

байланысты және игерілген кредиттер көлемімен анықталады (1 
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жыл - 60 кредит); 

 колледждер білім алушының таңдауы бойынша жеке 

компоненттің мазмұнын дербес анықтайды; 

 «демонстрациялық емтихан» біліктілік емтиханының бір түрі 

ретінде енгізіледі; 

 жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын әзірлеу кезінде 

колледждер міндетті оқытуға бөлінген кредиттердің жалпы санын 

сақтай отырып, циклдердің, модульдердің/дисицплиндердің 

көлемі мен мазмұнын дербес айқындайды; 

 жалпы білім беретін пәндер мен негізгі модульдерге қойылатын 

талаптар анықталады; 

 оқытудың кредиттік технологиясын ескере отырып, оқу 

жоспарының жаңа моделі. 

 

2.3. Модуль/пән бойынша оқу жұмыс бағдарламаларының құрылымы. 

 

Оқу жұмыс бағдарламасының құрылымы 

Жұмыс оқу бағдарламасына мыналар кіреді: 

 титулдық бет; 

 түсіндірме жазба; 

 сағаттарды семестр бойынша бөлу; 

 жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны; 

 оқыту нәтижелерін бағалау өлшемшарттары. 

Жұмыс оқу бағдарламасы мен жоспарының титулдық парағы, 

түсіндірме жазбасы және мазмұнының форматы міндетті нысанға сәйкес 

ресімделеді (ҚР БҒМ 06.04.2020 ж. №130 «Орта, техникалық және 

кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының педагогтері жүргізу 

үшін міндетті құжаттардың тізбесін және олардың нысандарын бекіту 

туралы» бұйрығы). 

Сур. Оқу жұмыс бағдарламасына арналған титулдық парағының нысаны: 

___________________________________________ 

(білім беру ұйымының атауы) 

 Бекітемін Басшысы  

______________________  

ТОЛЫҚ АТЫ  (болған жағдайда) 

"____" ____________20___ж. 

 

Пән/модуль/өндірістік оқыту және кәсіптік практика бойынша оқу жұмыс 

бағдарламасы 

      ______________________________________________________________________________ 
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(модульдің немесе пәннің атауы ) 

Мамандығы _________________________________________________________________ 

(коды және атауы) 

Біліктілігі _________________________________________________________________ 

(коды және атауы) 

________ орта білім беру негізінде ________ оқыту нысаны 

Сағаттардың жалпы саны ________, кредиттердің жалпы саны _________ 

Әзірлеуші (лер) ___________ ____________________ (қолы) ТОЛЫҚ АТЫ  (болған жағдайда) 

Оқу-әдістемелік кеңес отырысында қаралып, бекітілді. 

"____" ______ 20____ ж. № __  Хаттамасы 

     Төрағасы ___________ _________________________________________________ 

(қолы) ТОЛЫҚ АТЫ  (болған жағдайда) 

 

 

Түсіндірме жазба; 
Пән/модуль сипаттамасы 

 

Қалыптастырылатын құзыреттер 

 

Пререквизиттер 

 

Постреквизиттер 

 

Қажетті оқу құралдары, жабдықтар 

 

Оқытушының (лардың) байланыс ақпараты: 

 

ТОЛЫҚ АТЫ  (болған жағдайда) 

 

тел.:  

е-mail:  

 

Сур. Нысаны: семестрлер бойынша сағаттарды бөлу 
 

Пән/модуль 

коды және 

атауы 

М
о
д

у
л
ь
д

ег
і 

б
ар

л
ы

қ
 с

ағ
ат

 Оның ішінде 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс  

1
 

се
м

ес
тр

 

2
 

се
м

ес
тр

 

3
 

се
м

ес
тр

 

4
 

се
м

ес
тр

 

5
 

се
м

ес
тр

 

6
 

се
м

ес
тр

 

7
 

се
м

ес
тр

 

8
 

се
м

ес
тр

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

          

          

Барлығы: 

 

         

Пән/модуль 

бойынша 

оқыту 

бойынша 

жиыны 
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«Жұмыс оқу бағдарламасының мазмұны» бөлімі (3-қосымшаны 

қараңыз) мынадай кестелік нысанда ресімделеді: 

1-бағанда тармақтың реттік нөмірі көрсетіледі; 

2-бағанда шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасының тиісті 

бөлімдерінің мазмұнын ескере отырып, жұмыс оқу бағдарламасының 

мазмұны (оқыту нәтижелері) көрсетіледі; 

3-бағанда бағалау өлшемшарттары көрсетіледі; 

4-7-бағандарда оқу жұмыс жоспарының деректері негізінде оқу 

қызметінің түрлері мен нысандары бойынша бөле отырып, модульдің 

бөлімдері мен тақырыптары бойынша оқу уақытының жалпы көлемі сағатпен 

көрсетіледі (1-қосымшаны қараңыз); 

8-бағанда сабақтың түрі көрсетіледі; 

жол 9-бағанда бағалау тапсырмалары көрсетіледі. 

Шетелдік серіктестің бағдарламаларында келтірілген бағалау шкаласын 

әріптік жүйе, пайыздық мазмұн бойынша бағалармен, дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалармен салыстыруды қамтамасыз ету үшін бағалау шкаласын 

ТжКБ ұйымында пайдаланылатын бағалармен салыстыруды жүргізу 

ұсынылады: 

 

Кесте. Бағалау өлшемшарттарын салыстыру шкаласы 

 

Шетелдік 

серіктестің 

бағдарламалары

нда бағалау 

шкаласы 

Әріптік жүйе 

бойынша 

бағалау 

 

Баллдардың 

сандық 

эквиваленті 

 

Пайыздық 

мазмұны 

Дәстүрлі жүйе 

бойынша бағалау 

О А 4,0 95-100 Өте жақсы 

 

 А- 3,67 90-94 

Х 2 В+ 3,33 85-89 Жақсы 

 

 

 

 

В 3,0 80-84 

Х 1 В- 2,67 75-79 

С+ 2,33 70-74 

У 2 С 2,0 65-69 Қанағаттанарлық 

 

 

 

 

С- 1,67 60-64 

У 1 D+ 1,33 55-59 

D 1,0 50-54 

несиелер 

есептелмейді 

F 0 0-49 Қанағаттанарлық

сыз 

 

Кәсіби модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасының мысалы               

2-қосымшада көрсетілген.  
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2.4. Пән/модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламаларының жобаларын 

әзірлеу. 

 

Оқу жұмыс бағдарламасы – үлгілік оқу бағдарламасы негізінде оқу 

жұмыс жоспарының нақты пәні (модулі) үшін техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымы әзірлейтін құжат. 

Жұмыс оқу бағдарламасы оқыту мен бақылауды әдістемелік тұрғыдан 

дұрыс жоспарлауға, сондай-ақ модуль шеңберінде теориялық (сабақ, дәріс, 

семинар және т.б.) және практикалық (ЗӨТ, курстық жобалар және т.б.) 

сабақтардың, өндірістік оқытудың және/немесе кәсіптік практиканың 

байланысын қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. 

Жұмыс оқу бағдарламасы бір немесе бірнеше оқытушылар оқу жұмыс 

жоспарын бекіткеннен кейін курстар (семестрлер) бойынша бөлінген 

модульді зерделеудің бүкіл кезеңіне жасалады, циклдік әдістемелік комиссия 

отырысында қаралады және колледж басшысымен бекітіледі. Модульдің 

жұмыс оқу бағдарламасы оқу жылы басталғанға дейін бекітуге тапсырылады. 

Оқытушы жұмыс оқу бағдарламасының көшірмесін өзіне қалдырады және 

білім алушыларға ұсынады. 

Оқу жұмыс бағдарламасының негізгі міндеттері: 

 оқу нәтижелеріне қол жеткізу үшін модуль бойынша оқытудың 

құрылымы мен мазмұнын ашу; 

 модуль сағаттарының көлемін сабақ түрлері бойынша бөлу; 

 бағалау өлшемшарттары контекстінде сабақ қорытындысы бойынша 

тексеру сынақтарын анықтау; 

 сабақтарды тиімді өткізу үшін қажетті оқу құралдары мен оқу-

әдістемелік материалдарды анықтау. 

Оқу жұмыс бағдарламасы келесі функцияларды орындайды: 

 нормативтік (толық көлемде орындау үшін міндетті); 

 мақсат қою (белгілі бір білім беру саласына енгізілген құндылықтар 

мен мақсаттарды анықтайды); 

 мазмұнды (білім алушылардың меңгеруіне жататын оқу элементтерінің 

құрамын, сондай-ақ олардың қиындық дәрежесін белгілейді); 

 процессуалдық (мазмұн элементтерін игерудің логикалық реттілігін, 

ұйымдастырушылық формалары мен әдістерін, оқыту құралдары мен 

шарттарын анықтайды); 

 бағалаушы (мазмұн элементтерін меңгеру деңгейлерін, бақылау 

объектілерін және білім алушылардың даярлық деңгейін бағалау 

өлшемшарттарын анықтайды). 

Жұмыс оқу бағдарламасы келесі мүмкіндіктерді береді: 

 оқытушыларға – сабаққа алдын-ала дайындалуды, өз іс-әрекеттерін 

жоспарлауды, сабаққа қажетті оқу құралдары мен оқу жабдықтарын 

дайындауды; 

 білім алушыларға – аралық бақылаудың барлық түрлері бар модуль 

бойынша оқыту курсын, өзіндік жұмыс үшін тапсырмаларды толық 
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ұсынуды; 

 оқу орнының әкімшілігіне – жұмыс оқу жоспарының орындалу 

барысына және білім алушылардың біркелкі жүктелуіне жүйелі 

бақылауды жүзеге асыруды. 

Оқу жұмыс бағдарламаларының мазмұнын қалыптастыру тәртібін 

таңдауды оқу орны дербес жүзеге асырады. 

Шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасын пайдалана отырып, 

жұмыс оқу бағдарламасының мазмұнын қалыптастыру тәртібін айқындау 

үшін ТжКБ ұйымдарына жұмыс берушілерді тарту ұсынылады және кейіннен 

интеграциялау үшін шетелдік әріптестің тиісті білім беру бағдарламасының 

мазмұнымен салыстыра отырып, кәсіптік стандарттардың (бар болса) және 

WorldSkills стандарттарының (бар болса) негізінде біліктіліктерге 

функционалдық талдау жүргізу ұсынылады. 

Білім берудің өндіріспен байланысын қамтамасыз ету үшін келесілерді 

жүргізу ұсынылады: 

1. Кәсіби стандарттар мен біліктілік шеңберінен маңызды еңбек 

функцияларын білім беру бағдарламаларында қолдану үшін іріктеу, оларды 

бейімдеу және «тығыздау». Біліктіліктің функционалдық картасын (БФК) 

құрастыру, еңбек функцияларынан – кәсіби модульдерді, кәсіби міндеттерден 

– оқыту нәтижелерін; 

2. Мақсатты көрсеткіштер және оқу процесінен күтілетін нәтижелер 

ретінде анықталған «оқыту нәтижелері», БФК негізінде біліктілік бойынша 

білім беру бағдарламасын әзірлеу; 

3. Колледждің білім беру бағдарламаларын әзірлеу үшін кәсіптік 

стандарттарды, біліктілік шеңберлерін және шетелдік серіктестің білім беру 

бағдарламаларын пайдалану; 

4. Білім беру бағдарламасында ұқсас мамандықтарды оқыту 

нәтижелерін (ТжКБ деңгейлері бойынша) есепке алу, кәсіптік стандарттар 

ережелерін, біліктілік шеңберлерін және өзге де серіктестерді есепке алу 

арқылы білім беру бағдарламасының мазмұнын өзектендіру. 

Осылайша, ТжКБ ұйымы өңірдің және ТжКБ ұйымдарының 

ерекшелігін ескере отырып, жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне сәйкес 

шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасы және ТжКБ МЖБС негізгі 

ережелері негізінде тиісті мамандық/біліктілік бойынша жұмыс оқу 

бағдарламасын және жоспарды әзірлей алады. 

Жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу кезінде «жалпы білім беретін 

пәндер» модуліне міндетті оқытудың 1440 сағаты (60 кредит) бөлінетінін 

ескеру қажет. Жалпы білім беретін пәндердің тізбесі мен көлемі «қоғамдық-

гуманитарлық» және «жаратылыстану-математикалық» бағыттары бойынша 

мамандықтың бейінін ескере отырып айқындалады. 

Шетелдік білім беру бағдарламасында көзделген «міндетті жалпы 

оқыту» бөліміне жататын модульдердің оқу процесіндегі мазмұны мен орнын 

айқындау кезінде осы бөлімнің оқыту нәтижелері ТжКБ ұйымының қалауы 

бойынша жалпы білім беретін, базалық және/немесе кәсіптік модульдерге 
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біріктірілуіне болады. Ол үшін жұмыс оқу жоспарын әзірлеу кезінде және 

жұмыс оқу бағдарламаларының мазмұнын айқындау кезінде «міндетті жалпы 

оқыту» бөлімінің мазмұнын талдау қажет. Мысалы, 14 кредитке есептелген 

«коммуникация және өзара іс-қимыл саласындағы құзыреттілік» модулінде 

бес құзыреттер қарастырылған: 

«Мемлекеттік тілдегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл»; 

«Орыс тіліндегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл»; 

«Шет тіліндегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл»; 

«Цифрлық ортада жұмыс істеу»; 

«Мәдениет және өзін-өзі көрсету». 

«Мемлекеттік тілдегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл» 

құзыреттілігін оқыту нәтижелерінің негізгі бөлігі оқыту тіліне қарай «Орыс 

тілі» немесе «Қазақ тілі» жалпы білім беретін модуль пәндеріне, бір бөлігі-

ТжКБ ұйымының қалауы бойынша кәсіптік модульдерге біріктірілуіне 

болады. 

«Цифрлық ортадағы жұмыс» құзыреттілігін оқыту нәтижелерінің бір 

бөлігі «Информатика» жалпы білім беру модулінің пәніне, бір бөлігі – 

«Ақпараттық-коммуникациялық және цифрлық технологияларды қолдану» 

базалық модуліне немесе кәсіби модульдерге біріктірілуіне болады. 

«Шет тіліндегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл» құзыретінің 

мазмұны ТжКБ ұйымының қалауы бойынша «Шет тіл» жалпы білім беру 

модулі пәніне немесе жеке базалық модульге интеграцияланады. 

 «Міндетті жалпы оқыту» бөлімінің «Математика және жаратылыстану 

ғылымдары дағдылары» модулі өзінің мазмұны бойынша жалпы білім беру 

модулінің пәндерімен біріктіріледі: математика, физика, химиямен. Осы 

модульді оқыту нәтижелерінің бір бөлігі кәсіби модульдерге біріктірілуіне 

болады – мысалы, «Студенттер қолданбалы математиканы кәсіби қызметте 

қолданады» оқыту нәтижесі материалдық-қаржылық шығындар мен 

рентабельділікті көп сатылы салыстыруды жүргізуді және кәсіби қызметті 

жоспарлау үшін оларды салыстыру негізінде негізделген қорытынды жасай 

алуды білдіреді. 

 «Еңбек өмірі бойы құзыреттілік» модулінің мазмұны «Қоғамда және 

еңбек ұжымында әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану» және «Экономиканың негізгі білімдерін кәсіптік 

қызметте қолдану» базалық модульдеріне біріктірілуіне болады, себебі 

модуль оқу мен мансапты жоспарлауға, еңбек нарығындағы жағдайды және 

өзінің кәсіби саласындағы құзыреттерге қажеттілікті, жұмысқа орналасу 

жағдайларын және өзінің кәсіби саласындағы негізгі еңбек заңнамасын, оның 

ішінде жұмыс берушімен еңбек шартын жасай білуді және кәсіпкерлік 

қызмет негіздерін талдау бойынша дағдыларды игеруге бағытталған. 

 «Жұмысқа қабілеттілік пен кәсіби әл-ауқатты қолдау» құзыретінің 

мазмұны «Физикалық қасиеттерді дамыту және жетілдіру» модулінің 
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мазмұнымен және еңбекті қорғау мен қауіпсіздік бойынша білімді көздейтін 

кәсіби модульдермен біріктірілуіне болады. 

«Тұрақты дамуға жәрдемдесу» құзыреттілігі бойынша оқыту 

нәтижелері «Өзін-өзі тану» пәніне және «Қоғамда және еңбек ұжымында 

әлеуметтену және бейімделу үшін әлеуметтік ғылымдардың негіздерін 

қолдану» модуліне біріктірілуіне болады. 

Осылайша, 35 кредит мөлшерінде шетелдік білім беру 

бағдарламасының «міндетті жалпы оқыту» бөлімінде көзделген барлық 

құзыреттер мен оқыту нәтижелері ТжКБ ұйымының қалауы бойынша жалпы 

білім беретін, базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуіне 

болады. 

Оқу жұмыс бағдарламасы оқу процесі мен бақылауды әдістемелік 

тұрғыдан дұрыс жоспарлауға, теориялық және практикалық сабақтардың, 

өндірістік оқытудың және/немесе кәсіптік практиканың байланысын 

қамтамасыз етуге бағытталған. 

Модульдер бойынша жұмыс оқу бағдарламасы оқу жылы басталғанға 

дейін әзірленеді. Жұмыс оқу бағдарламасының көшірмесі білім 

алушылардың жұмыс оқу бағдарламасымен танысуына қолжетімділікті 

қамтамасыз ету үшін колледжде және/немесе колледждің электрондық 

ресурстарында орналастырылады. 

 

Модуль бойынша оқыту нәтижелерін анықтау. 

Оқыту нәтижелері құзыреттілік деңгейін білдіру құралы болып 

табылады; білім алушы модуль бойынша оқыту курсын сәтті аяқтағаннан 

кейін не айта алатынын, не көрсете алатынын тұжырымдау болып табылады. 

Оқыту нәтижелері оқу процесінің мақсаты болып табылады. Оларға 

білім, дағды, көзқарас, мотивация, құндылықтар кіреді, бұл өте қиын болып 

келеді, кейде бағдарламаны оқығаннан кейін бірден анықтау мүмкін емес. 

Оқыту нәтижелерін бағалау білім алушылардың нақты бағалауға 

болатын жетістіктері түрінде сипатталған бағалау өлшемшарттары арқылы 

анықталады. 

Оқыту нәтижелері мен бағалау критерийлері «білім, іскерлік және 

дағды» емес, «аяқталған әрекетті» сипаттайды. Бұл «білу және істей білу» 

етістіктерін мағынасы бойынша тиісті етістікпен алмастыруды білдіреді 

(есептеу әдістерін біледі – есептеу әдістерін қолданады, орындай алады – 

орындайды). 

Мүмкін етістіктердің мысалы: 

- оқыту нәтижелерін сипаттау кезінде: оқу, орындау, бөлшектеу, 

жүргізу, иелену, оқу, сипаттау, ұйымдастыру, иелену, құру, сипаттау, 

орындау, жинау, қолдану, пайдалану, анықтау, жобалау, ұйымдастыру, 

модельдеу, дайындау, ұсыну, таңдау, ретке келтіру, құру, дайындау, орнату, 

жүзеге асыру, өндіру, толтыру, өлшеу, есептеу, бақылау, тексеру және т.б.; 

- бағалау өлшемшартарын сипаттау кезінде: ақпаратты таңдайды, 

орындайды, ерекшелейді, таниды, бағдарлайды, талдайды, түсінеді, 
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иеленеді, сипаттайды, жіктейді, түсінеді, есептейді, шешеді, құрастырады, 

жүргізеді және т.б. (жоғарыда айтылған етістіктерді қараңыз). 

Әрбір модуль бойынша оқыту мазмұнының көлеміне қарай оқытудың 

3-тен 7-ге дейінгі нәтижелеріне қол жеткізу жоспарлануда. Бұл ретте 

оқытудың әрбір нәтижесіне білім алушылардың құзыреттілігін айқындау 

үшін жеткілікті бағалау өлшемшарттары айқындалады. 

 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1. Төменде берілген схема бойынша таңдалған біліктілік бойынша 

функционалдық талдау жасаңыз. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№2 практикалық жұмыс. 

1. Функционалды талдау нәтижесінде таңдалған біліктілік бойынша 

кәсіби қызметтің негізгі түрлері мен еңбек функцияларын шетелдік 

серіктестің білім беру бағдарламасында көрсетілген оқу нәтижелерімен 

байланыстырыңыз: 

Біліктіліктер 

атауы 

Кәсіби / еңбек қызметінің түрлері Еңбек 

функциялары 

шетелдік серіктес 

бағдарламасын 

оқыту нәтижелері. 

    

    

    

    

    

2. Оқу нәтижелерінің қайсысы функционалды картаның деректерімен 

сәйкес келмейді? Шетелдік серіктестің білім беру бағдарламасының 

мазмұнысының функционалдық біліктілік картасымен сәйкес келмеуі 

мәселесін қалай шешуге болады? Топта жағдайды талқылаңыз. 

 

№3 практикалық жұмыс. 

1. 1. Білім беру бағдарламасының құрылымына функционалдық 

картаның проекциясын былайша жүргізіңіз: кәсіби қызмет саласының негізгі 

мақсаты біліктілік (құзыреттілік) бейіні ретінде айқындалады. Еңбек 

Кәсіби қызмет 

саласының басты 

мақсаты 

Кәсіби/еңбек қызметінің түрі 

және т.б. 

Кәсіби/еңбек қызметінің түрі 

   1.n еңбек функциясы 

12 еңбек функциясы 

1.1 еңбек функциясы 

Кәсіби деңгейден 

жоғары деңгей 
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қызметінің түрлері – кәсіби Модульдер (құзыреттер) ретінде. Еңбек 

функциялары – модуль бірлігі ретінде (оқыту нәтижелері). 

№4 практикалық жұмыс. 

1. Модульдік-құзыреттілік тәсіл негізінде шетелдік серіктестің білім 

беру бағдарламасының кәсіби Модулінің мазмұнын біріктіруді ескере 

отырып, кәсіби модуль бойынша жұмыс оқу бағдарламасының жобасын 

жасаңыз. 

 

  



31 

III. «БІЛІМ БЕРУ ПРОЦЕСІНЕ ЦИФРЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫ, 

ҚАШЫҚТЫҚТАН ОҚЫТУДЫҢ НЫСАНДАРЫ МЕН ӘДІСТЕРІН 

ЕНГІЗУ (ОНЫҢ ІШІНДЕ ОНЛАЙН РЕЖИМІНДЕ)» МОДУЛІ 

3.1. Білім беру процесіндегі заманауи телекоммуникациялық 

технологиялар. 

ТжКБ ұйымдарының білім беру процесіне IT-технологияларын енгізу 

оқу процесінің өзін өзгерту қажеттілігін, яғни дәстүрліден инновациялық 

нысандарға, оқыту әдістері мен тәсілдеріне көшу керектігін туындатады. 

IT-технологиялар ашық және қашықтықтан білім алушы мен педагог 

қызметкерінің өзара іс-қимылын қамтамасыз ету үшін белсенді 

қолданылады. Қазіргі заманғы педагог қызметкер біздің заманымыздың озық 

технологияларын меңгеріп қана қоймай, оларды өзінің педагогикалық 

практикасында қолдана білуі тиіс. 

Оқытудың жаңа ақпараттық (телекоммуникациялық немесе 

компьютерлік) технологиялары – бұл жүзеге асыру құралы компьютер және 

басқа да телекоммуникациялық құралдар болып табылатын ақпаратты 

дайындау және білім алушыға беру процестері. Оқу-тәрбие процесіне жаңа 

ақпараттық технологияларды енгізу оқыту процесін қарқындатуға, дамыта 

оқыту идеяларын іске асыруға, сабақтың қарқынын арттыруға, білім 

алушылар игерген оқу материалдарының көлемін, оның ішінде өз бетінше 

оқу арқылы арттыруға мүмкіндік береді. 

Ақпараттық технологияларды қолданғанағы оқытудың келесі 

ерекшеліктері бар: 

 оқу процесін ұйымдастырудағы кезеңділігі; 

 негізінде оқытуды даралауын және саралауын жүзеге асыратын және 

әрбір кезеңде білім алушылардың қызметіне үздіксіз бақылауды 

қамтамасыз ететін жедел кері байланыстың болуы. 

ТжКБ-дағы ақпараттық-әлеуметтік технологиялар студенттер мен 

оқытушыларды жалпыға бірдей компьютерлендіруді білдіреді, бұл кем 

дегенде үш негізгі міндетті шешуге мүмкіндік береді: 

 оқу процесінің әрбір қатысушысының келген уақытта және әр түрлі 

жерден мүмкіндігінше Интернет желісіне шығуын қамтамасыз ету; 

 білім беру ұйымдарының бірыңғай ақпараттық кеңістігін дамыту және 

онда әртүрлі уақытта және бір-біріне тәуелсіз білім беру мен өндірістік 

(практика немесе жұмыс орнында оқыту кезеңінде) процестердің 

барлық қатысушыларының болуы; 

 басқарылатын ақпараттық білім беру ресурстарын, оның ішінде жұмыс 

істеу үшін барлық жерде қолжетімділік мүмкіндігі бар жеке 

пайдаланушылық базалары мен студенттер мен педагогтердің деректер 

банкін құру, дамыту және тиімді пайдалану. 

Үздіксіз білім беру саласын компьютерлендірудің қалыптасқан 

қарқынына сүйене отырып, сондай-ақ үйде халықты технологиялық 

компьютерлік-желілік қамтамасыз етудің біркелкі еместігін ескере отырып, 
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жақын арада бұл міндеттер толық және жан-жақты шешіледі деп күтуге 

болады. 

Сонымен қатар, ТжКБ ұйымында білім алудың дәстүрлі схемасы 

моральдық тұрғыдан ескірген және оны үздіксіз біліммен және өмір бойы 

оқумен алмастыруы қажет деген түсініктер артып келеді. Білім берудің жаңа 

формалары интерактивтілік пен оқу процесіндегі ынтымақтастықпен 

сипатталады. Конструктивизм, оқушыға бағытталған білім, уақыт пен 

кеңістік шектерінсіз оқыту сияқты жаңа оқыту теориялары жасалуы керек. 

Білім беру сапасын арттыру үшін жаңа педагогикалық технологияларды да 

қарқынды пайдалану көзделеді. 

                           Сур. Оқыту әдістерінің жіктеу моделі 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Білім беру технологиясын анықтаудың әртүрлі тәсілдерін оқу 

мақсаттарына жетуді қамтамасыз ететін формалар, әдістер мен оқу 

құралдарының жүйесі болып табылатын оқу бағдарламалары мен оқу 

жоспарын жүзеге асыру тәсілдерінің жиынтығы ретінде қорытындылауға 

болады. Мамандар әдетте білім беру технологияларының айырмашылығын 

қолданылатын оқу құралдарының айырмашылығынан шығарады. 

Ақпараттық білім беру технологиялары телекоммуникациялар мен 

ақпараттық-компьютерлік технологияларды пайдаланудан туындайды. Білім 

берудің ақпараттық технологиялары жүзеге асырылатын білім беру ортасы 

онымен жұмыс істейтін компоненттермен анықталады: 

 техникалық (пайдаланылатын компьютерлік техника мен байланыс 

құралдарының түрі); 

МӘСЕЛЕ 

акт енгізумен 

байытылмаған әдістер 

жалпы 

акт енгізумен 

байытылған әдістер 

АКТ әлеуетін 

пайдалану арқылы 

анықталған жаңа 

әдістер 

заманауи (оның 

ішінде дәстүрлі 

емес, эксклюзивті) 

дәстүрлі 

«изобилити» 

қағидаты 

«изобилит» 

қағидаты 

оқыту әдістері 

«изобилити» 

қағидаты 

акт енгізумен 

байытылған әдістер 

арнаулы (жеке) 

акт енгізумен 

байытылмаған әдістер 
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 бағдарламалық-техникалық (іске асырылатын оқыту технологиясының 

қолдаудының бағдарламалық құралдары); 

 ұйымдастыру-әдістемелік (оқушылар мен оқытушыларға нұсқаулық, 

оқу процесін ұйымдастыру). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Осылайша, IT (АТ) термині қолдану саласының контексінде 

пайдаланылғанда, ол мынаны білдіреді: 

білім беру саласындағы IT – заманауи компьютерлік және 

телекоммуникациялық жүйелерді пайдалануға негізделген және қабылданған 

білім беру стандартына қол жеткізуді қамтамасыз ететін  

ұйымдастырушылық нысандарының, педагогикалық технологиялар мен білім 

беру процесін басқарудың техникалық құралдарының жиынтығы; 

білім беру саласындағы IT білім беру процесін басқару жүйесінің жеке 

жағын компьютерлендіруді білдіреді; 

ІТ оқыту – берілген пәндік саласындағы оқу мақсаттарына тиімді қол 

жеткізуді және оқытудың барлық кезеңдерінде нәтижелерді біркелкі 

бақылауды қамтамасыз ететін педагогикалық компьютерлік технологияларды 

қолдануға негізделген оқытушының педагогикалық техникасының, оқыту 

әдістерінің жиынтығы; 

оқыту саласындағы ІТ оқытудың бір жағына әсер етеді, мысалы, 

педагогика ғылымының әдіснамасы 

Педагогикалық қызметінің әдіснамасы 

                                                           дидактика 

Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар 

                        Педагогика 

технологиялард

ы пайдалану 

технологиялары 

технологиялард

ы пайдалану 

әдістемесі 

n оқыту 

технологиясы 

 2 оқыту 

технологиясы 

 
1 оқыту 

технологиясы 

білім беру 

процесі 

субъектілерін

ің қызметін 

ұйымдастыру 

әдістемесі 

білім беру 

технологиялары 

оқыту теориясы мен әдістемесі 

 
 

оқыту 

технологиясының 

элементтері 
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модельдеуіне, бақылауына, білімді түзетуіне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2. Қашықтықтан оқыту құралдары, оның ішінде онлайн 

режимінде.  

«Қашықтықтан білім беру технологиялар бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру қағидаларын бекіту туралы» ҚР БҒМ 2015 жылғы 20 

наурыздағы № 137 бұйрығына сәйкес ҚР БҒМ 2020 жылғы 28 тамыздағы № 

374 бұйрығымен енгізілген өзгерістер мен толықтыруларды ескере отырып, 

қашықтықтан білім беру технологияларын (бұдан әрі – ҚБТ) іске асыру 

теледидарлық, желілік және кейс-технология бойынша жүзеге асырылады. 

ҚБТ-ны пайдалана отырып, оқу процесін жоспарлау мен ұйымдастыру да оқу 

түрлері бойынша уақыт нормаларын білім беру ұйымдары өз бетінше 

белгілейді. ҚБТ-ны іске асыруды қамтамасыз ету құралдары ретінде сандық 

білім беру ресурстары (бұдан әрі – СБР) әрекет етеді – бұл интербелсенді 

түрде оқытуды қамтамасыз ететін, оқу пәні және (немесе) модульдер 

бойынша дидактикалық материалдар: фотосуреттер, бейнефрагменттер, 

статистикалық және динамикалық үлгілер, виртуалды шынайылық пен 

интерактивті модельдеу нысандары, дыбыстық жазбалар мен өзге де 

цифрлық оқу материалдары. 

      ҚБТ-ны пайдалана отырып, білім беру бағдарламаларын немесе олардың 

бөліктерін іске асыру кезінде білім беру ұйымы дербес: 

1) білім алушылардың орналасқан жеріне қарамастан білім беру 

мақсаттар 

оқыту әдістерінің, 

пішіндерінің, 

құралдарының, жиынтығы. 

психологиялық-

педагогикалық 

жағдайлар 
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оқу процесінде АК технологияларды 

пайдалану әдістемесінің білім компоненті 
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бағдарламаларын немесе олардың бөліктерін толық көлемде игеруін 

қамтамасыз ететін ақпараттық-білім беру ортасының білім беру 

интернет-порталының жұмыс істеуі үшін жағдай жасайды; 

2) оқу процесін оқу-әдістемелік сүйемелдеуді, оның ішінде ақпараттық 

және телекоммуникациялық технологияларды пайдалана отырып 

қашықтықтан көрсетілетін жеке консультациялар нысанында көрсету 

тәртібін айқындайды; 

3) педагогтің білім алушымен тікелей өзара іс-қимылы арқылы өткізілетін 

сабақтар көлемінің және ҚБТ-ны қолдана отырып өткізілетін сабақтар 

көлемінің арақатынасын айқындайды; 

4) білім алушылардың барлық оқу, анықтамалық және әдістемелік 

материалдар, тестілеу жүйесі орналасқан ақпараттық жүйеге, 

электрондық ресурстар мен дереккөздерге қол жеткізуін қамтамасыз 

етеді; 

5) білім беру процесіне қатысушылардың іс-әрекетіне байланысты емес 

жағдайлар туындаған кезде, басқарушылық немесе өзге де шешімдер 

қабылдайды. 

Шектеу шаралары, оның ішінде карантин, әлеуметтік, табиғи және 

техногендік сипаттағы төтенше жағдайлар жағдайларында оқыту кезінде 

білім беру саласындағы уәкілетті органның ұсынымы бойынша оқыту 

кезінде: 

1) аудиторияда педагогтың білім алушылармен тікелей өзара                

іс-қимылы арқылы өткізілетін оқу сабақтарының болмауы; 

2) мамандықтардың ерекшелігіне байланысты практика 

жетекшілерімен жанама (қашықтықта) өзара әрекет жасау арқылы өндірістік 

оқытуды және (немесе) кәсіптік практиканы толық немесе ішінара 

қашықтықтан ұйымдастыру қарастырылады. 

Бұл ретте білім алушыларға кәсіби құзыреттерді игеруге мүмкіндік 

беретін виртуалды зертханаларды, симуляторларды, тренажерлерді 

пайдалану қарастырылады. 

Білім беру ұйымы оқу жоспарында белгіленген сағаттардың жалпы 

көлемін сақтай отырып, өндірістік оқыту, оқу және өндірістік практикадан 

өту мерзімін анықтау бөлігінде оқу процесінің кестесіне өзгерістер енгізеді. 

Консультациялар жеке және топтық сабақтар түрінде жүзеге 

асырылады. 

ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыру үшін білім беру 

ұйымдарында: 

1) білім алушылар үшін оқу-әдістемелік және ұйымдастыру-әкімшілік 

ақпаратты қамтитын беттері бар білім беру порталы және/немесе ақпараттық 

жүйе; 

2) Интернет желісіне қосылуды қамтамасыз ететін коммуникациялық 

байланыс арналары; 

3) сандық білім беру ресурстары; 

4) бұлтты есептеулер арқылы оқытуды немесе сервисті басқарудың 
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желілік жүйелері; 

5) білім алушылар мен тыңдаушылардың жеке басын сәйкестендіруге 

арналған аутентификация жүйелері; 

6) ЖЖОКБҰ-да ҚБТ бойынша оқу процесін ұйымдастыруға жауапты 

құрылымдық бөлімшенің болуы қамтамасыз етіледі.  

11. ҚБТ бойынша оқу процесін жүзеге асыру үшін білім беру 

ұйымдары: 

1) педагогтарды, тьюторлар мен қызметтерді қашықтықтан білім беру 

технологияларын іске асыру, ЦОР мен цифрлық контенттерді әзірлеу және 

жаңарту үшін жағдай жасайды; 

2) ҚБТ (форум, чат, бейне және аудио-конференциялар) бойынша оқу 

процесіне қатысушылар арасындағы өзара іс-қимылды қамтамасыз етеді); 

3) білім алушылар мен тыңдаушылардың білім беру ұйымдарының 

және серіктестердің электрондық ресурстарына, кітапханаларына қол 

жеткізуін қамтамасыз етеді; 

4) білім алушыларды оқытудың цифрлық ізінің мониторингін (онлайн 

және офлайн сабақтарға қатысу, тапсырмалардың орындалуы, кері байланыс) 

жүзеге асырады. 

12. СБР дайындау білім беру бағдарламаларына сәйкес оларды 

әзірлеушілер арқылы жүзеге асырылады. СБР-дің құрылымы мен мазмұнын 

білім беру ұйымдары дербес айқындайды. 

13. ҚБТ қашықтықтан оқыту сабақтарын онлайн режимінде, офлайн 

және білім алушылардың өзіндік жұмыстарын өткізумен іске асырылады. 

14. Онлайн режиміндегі оқу сабақтары цифрлық технологияларды 

(вебинарлар, бейнеконференция, интернет желісі бойынша хабарламалар 

алмасу арқылы) қолдана отырып, нақты уақыт режиміндегі оқудың өзара іс-

әрекеті процесін қарастырады. 

Бұл ретте бұрын жазылған бейне лекцияларды пайдалану 

қарастырылады. 

15. Офлайн режиміндегі оқу сабақтары оқытушы мен білім алушының 

қарым-қатынасы асинхронды өтетін (білім алушыға оқу материалын өзіне 

ыңғайлы кез келген уақытта игеру мүмкіндігін және педагогтармен байланыс 

құралдарын пайдалана отырып қарым-қатынас жасауды қамтамасыз етеді) 

оқудың өзара іс-әрекеті процесін көздейді. 

ТжКБ ұйымдарында білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, 

аралық және қорытынды аттестация МЖМБС, оқу жұмыс жоспары мен оқу 

бағдарламаларына сәйкес жүзеге асырылады. 

 

Құралдар (ҚОЖ функционалы, LMS, TMS) 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыру үшін бірқатар құралдар 

қолданылады, олардың ішінде: 

 электрондық курстар (интерактивті, слайдтар, презентациялар, 

құжаттар, тренажерлер, диалог симуляциясы және т.б.); 

 электронды тесттер (тәуелсіз және «курстарға тігілген» оқу және 
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бағалау); 

 әр түрлі электрондық контент (нормативтік құжаттар, нұсқаулықтар); 

 электрондық кітаптар; 

 бейне және аудио мазмұны; 

 вебинарларды өткізу және олардың жазбаларын қарау; 

 блогтар, форумдар, сауалнамалар, кері байланыс нысандары; 

 әлеуметтік желілердің элементтері (ұнатулар, пікірлер, профильдер) ; 

 геймификация элементтері (деңгейлер, рейтингтер, бейдждер, 

жүлделер); 

 сыртқы оқу ресурстары (сайттар, кітаптар, курстар, тесттер, 

тренингтер). 

ҚОЖ (оқыту ұйымдастырылатын платформа) функционалдық 

мүмкіндіктеріне қарай сіз өзіңіздің жеке құралдар жинағын аласыз. 

Осы құралдардың көмегімен қашықтықтан және күндізгі оқыту 

нысандарын қолдана отырып, онлайн және аралас оқыту траекторияларын 

құруға болады. Соңғы жағдайда бұл ҚОЖ болмайды, бұл Learning 

Management System - LMS (оқытуды басқару жүйесі) болады. LMS — бұл 

электронды оқыту платформасы. Оның жұмысының негізгі принциптері 

аббревиатураның өзінде жатыр. 

Learning — оқыту. LMS көмегімен сіз электронды курстар мен оқу 

материалдарының бірыңғай базасын жасай аласыз. 

Management — басқару. LMS-те сіз білім беру бағдарламаларын, 

модульдерді, курстарды және студенттерді басқара аласыз. 

Файл бөлісушілерден айырмашылығы, LMS-бұл жай файл қоймасы 

ғана емес, сонымен қатар LMS сіз процесті басқара алатын жақсы 

ұйымдастырылған жүйе. 

LMS бірыңғай оқу платформасы, ресурстар қоймасы және оқыту 

траекториясы өтетін және өткен оқу іс-шараларынан алынған барлық 

нәтижелер тіркелетін «карта» ретінде қызмет ете алады. 

Бұл құралдарды тиімді пайдалану үшін әдіснамаға сүйену керек: 

электрондық мазмұнның не екенін және оның қалай жасалатынын түсіну 

керек. Осындай түсінік болғаннан кейін ғана сіз даму құралын таңдауға 

кірісе аласыз. 

 

Құралдар интерфейсі 

Әрбір оқыту жүйесінде белгілі бір құралдар жиынтығы жүзеге 

асырылатын интерфейстердің әртүрлі нұсқалары болады. Бұл дәстүрлі оқу 

порталы, мобильді портал, мобильді қосымша (онлайн және офлайн оқыту 

үшін), стандартты емес интерфейстер (мысалы, чат-боттар) болуы мүмкін. 

Осы әртүрлілікке қарамастан, колледждерде қашықтықтан оқытуды енгізудің 

90%-ы дәстүрлі оқу порталымен шектеледі. Қазіргі оқушының ұтқырлыққа 

және электронды мазмұнның сапасына қойылатын талаптарын ескере 

отырып, тиімді e-learning ұйымдастыру үшін қазір дәстүрлі портал 

жеткіліксіз. Сонымен қатар, мобильді порталдар мен қосымшаларды енгізу 
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үшін мұндай оқыту компания қызметкерлеріне шынымен сәйкес келетіндігін 

түсіну керек. Ол үшін оқу қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін мұқият талдау 

қажет. 

 

ҚОЖ ерекшеліктері 

Қашықтықтан оқыту жүйесін таңдау кезінде функционалдылықты 

(құралдар жиынтығын) және интерфейсті (оқыту және мазмұн беру әдісі) 

ғана емес, сонымен қатар енгізу процесінің ерекшеліктерін де анықтау керек. 

Ол үшін келесі сұрақтарға жауап беру қажет: 

 ҚОЖ қай жерде орналастырылатын болады (бұлтты шешім бе немесе 

өз серверлері бар корпоративтік желі ме)? 

 біз тек ҚОЖ немесе LMS енгіземіз бе? (бұл тек электронды оқыту 

немесе бүкіл оқу процесі құралы ма немесе педагогикалық персоналды 

және жалпы колледжді басқару және дамыту құралы ма), 

 біз қолданыстағы жүйеге бейімделеміз бе, немесе сізде жүйені 

өздігінен қолдау мен жетілдіру үшін ресурс бар ма? 

 жүйенің жеткізушісі және одан әрі техникалық қолдау туралы не 

білеміз? 

Қашықтықтан оқытудың артықшылықтары, технологиялары мен 

стратегиялары 

1. Қамту саны мен географиясына қатысты мақсатты аудиторияны 

кеңейту. 

2. Күндізгі оқуға физикалық қатыса алмайтын тыңдаушыларды қамту 

мүмкіндігі. 

3. Оқыту технологияларының ауқымын байыту. 

4. Оқытудың жалпы шығындарын азайту. 

5. Нақты ұйымдар мен жұмыс жағдайларының контекстіне негізделген 

қашықтықтан оқытудың практикалық сипаты. 

6. Аудиториямен байланыс құралдарын таңдауының үлкен икемділігі. 

7. Мазмұнды, материалдарды таңдауының және оқытуды 

ұйымдастыруының үлкен икемділігі. 

8. Жеке қарқынмен оқыту – оқу жылдамдығын оқушының өзі оның 

жеке жағдайлары мен қажеттіліктеріне қарай белгілейді. 

9. Еркіндік пен икемділік – оқушы кез-келген оқу курсын таңдай алады, 

сонымен қатар сабақтың уақытын, орны мен ұзақтығын өз бетінше 

жоспарлай алады. 

10. Қолжетімділік – білім алушы мен білім беру мекемесінің 

географиялық және уақытша жағдайынан тәуелсіздігі білім беру 

қажеттіліктерінде өзін өзі шектемеуге мүмкіндік береді. 

11. Ұтқырлық – оқытушы мен білім алушы арасындағы кері 

байланысты тиімді жүзеге асыру оқу процесінің табысты болуының негізгі 

талаптары мен негіздерінің бірі болып табылады. 

12. Технологиялылығы – білім беру процесінде ақпараттық және 

телекоммуникациялық технологиялардың жаңа жетістіктерін пайдалану 
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болып табылады. 

13. Әлеуметтік теңдік – білім алушының тұрғылықты жеріне, 

денсаулық жағдайына, элитарлығына және материалдық қамтамасыз етілуіне 

қарамастан білім алудың тең мүмкіндіктері. 

Қашықтықтан оқытуды енгізу мәселелері және оларды шешу үшін 

тиісті міндеттер: 

1. Колледждің қашықтықтан білім беруді енгізу мүмкіндіктерін және 

қашықтықтан оқыту технологияларын қолдана отырып, студенттердің оқыту 

формаларына (пішіндеріне) дайындық дәрежесін бағалау. 

2. Әзірлеушілер мен оқытушылардың қашықтан оқыту құралдарын 

пайдалану мен дайындық деңгейін бағалау. 

3. Қашықтықтан оқытудың шығынсыздығы мен одан әрі 

табыстылығын қамтамасыз ету үшін білім алушылардың саны мен 

контингентін анықтау және бағалау. Бұл бастапқы шығындар мен күтілетін 

кірістер бойынша есептеулерді, сондай-ақ тиімді маркетингтік қызметті 

қажет етеді. 

4. Оқу процесін ұйымдастыру тұрғысынан (аралас немесе толық 

қашықтықтан оқыту) әр бағдарлама (топ) үшін қашықтықтан оқытудың 

оңтайлы моделін таңдау қажет. 

5. Ақпараттық-техникалық қолдау (АТ-қолдау) және қашықтықтан 

оқытуды сүйемелдеу үшін модельді таңдау: аутсорсинг немесе жеке           

АТ-қызметі негізінде. Бұл жерде АТ-персоналының тәжірибесі мен 

құзыреттілігі, сондай-ақ оларды техникалық іске асыруға және қашықтықтан 

оқытуды сүйемелдеуге нақты үлес қосуға ынталандыру өте маңызды. 

 

Қашықтықтан оқытуды енгізу бойынша негізгі кезеңдер 

I. жағдайды талдау: 

Қашықтықтан оқытуды жүзеге асыру үшін қашықтықтан оқыту 

мазмұнын дамыту қажет (оқыту платформасын, қашықтықтан оқыту 

курстарының контент құрылымын және оқыту процесін бағалау және 

бақылау құралдарын дайындау). Қашықтықтан оқыту оқытушылары 

электронды оқулықтар, тесттер, тапсырмалар  кешендерін және  медиа-

контентті орналастыруын әзірлеуі тиіс. Колледж басшылығы қашықтықтан 

оқыту процесі бойынша іс жүргізу мәселелерін, қашықтықтан оқытудың 

ұйымдастырушылық мәселелерін  және т.б. сұрақтарын жедел шешуі тиіс. 

Білікті техник және жүйелік әкімшінің (администратордың) болуы қажет 

(сервермен, сайтпен, қабықпен жұмыстар және т.б. жұмыс) 

II. Қашықтықтан оқыту үшін студенттер тобын келесі санаттар 

бойынша анықтау. 

1. Сенімді ДК пайдаланушылар тобы. 

2. Сенімсіз ДК пайдаланушылар тобы. 

3. ДК қолдану дағдыларын оқитын студенттер тобы. 

III. Ресурстарды жоспарлау 

1. Техникалық (Интернетке кіруді кім қамтамасыз етеді, оқу 
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материалдары қай серверлерде сақталады, олар қайда және неден жасалады, 

бағдарламалық қамтамасыз ету және т.б.). 

2. Ақпараттық (білім беру ақпаратын сақтау және жеткізу, 

ресурстармен алмасу және оларға қол жеткізу, жад сыйымдылығына 

қойылатын талаптар, желіге кіру жылдамдығы, ақпарат алмасу жылдамдығы 

және т.б.). 

3. Персонал (әзірлеушілер, оқытушылар, техникалық және ақпараттық 

қызмет қызметкерлері). 

4. Қаржылық шығындар (жабдықтарды, бағдарламалық қамтамасыз 

етуді сатып алу, Интернет желісіне қол жеткізу, кадрларға ақы төлеу). 

5. Уақыт шығындары (курсты әзірлеу және енгізу, студенттердің 

тапсырмаларды орындау мерзімдері). 

IV. Курстың құрылымы мен мазмұнын құрастыру 

Курстың мазмұны жеке оқу траекторияларын құра отырып, әртүрлі 

ретпен оқуға болатын модульдерден (курстың тақырыптарынан) тұруы 

мүмкін. Қашықтықтан оқыту курсының мазмұнында модульдерден басқа: 

қолданылатын оқыту әдістері, курстың оқу кестесі, оқу мен әдістемелік 

материалдар, қажетті жабдықтар, бағдарламалық қамтамасыз ету, әкімшілік 

және техникалық қолдау көрсетуге болады. Қашықтықтан оқыту курсын 

дайындағаннан кейін студенттермен байланыс орнату керек, оларды 

порталда тіркеу және сайтта оқыту бойынша нұсқаулық беру қажет. 

 

Қашықтықтан оқытуды ұйымдастыруға арналған мүмкін 

платформалар  

1. Moodle Баптаудың (кастомизациялаудың) кең 

мүмкіндіктері бар тегін платформа. Ол тек өз серверіне 

орнатылады. Функционалдылықты кеңейту үшін көптеген 

плагиндер бар. Басқару үшін веб әзірлеу дағдыларын 

талап етеді. 

2. iSpring Корпоративтік секторға бағытталған платформа. 

Тіркелгеннен кейін бірден жұмысқа дайын. Оқу 

материалдарының барлық түрлерін қолдау, вебинарлар, 

егжей-тегжейлі статистика және кеңсе құжаттары мен 

бейнелерден курстар мен тренажерлерді тез құруға 

мүмкіндік беретін курс редакторы. 

3. WebTutor Оқытуға ғана мүмкіндік беретін модульдік       

HRM-платформа емес, сонымен қатар барлық кадрлық 

процестерді: құзыреттілікті бағалауды, кадрларды 

іріктеуді және бастапқы даярлауды автоматтандыруға 

мүмкіндік беретін платформа. Кең мүмкіндіктері бар 

күрделі жүйе. 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
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4. Teachbase Бұлтты оқыту платформасы. Кіріктірілген курс 

редакторы бар - курс беті әдеттегі қону парағы сияқты 

Tilda-да  жиналады. Курстарды сату мүмкіндігі бар. 

5. GetCourse Ақпараттық бизнесмендер арасында ең танымал 

платформа. Вебинарлар, көптеген төлем жүйелерімен 

біріктірілген, курстарды ұрлаудан қорғау бар. 

6. Memberlux Кәдімгі веб-сайт негізінде оқу порталын құруға 

мүмкіндік беретін WordPress плагині. Бір реттік төлем, 

жаңадан бастаушы инфобизнесмендер үшін қолайлы. 

Sparkol VideoScribe – сізге қысқа анимациялық бейнелер жасауға 

мүмкіндік беретін қосымша, олар бейнеге кіріспе ретінде немесе өте стильді 

және түпнұсқа презентация ретінде керемет көрінеді. Бағдарламаның басты 

артықшылығы – бұл пайдаланушыдан арнайы білімді қажет етпейді, ал жоба 

бойынша жұмыс бірнеше қарапайым кезеңдерде жүреді. 

Animoto – бұл фотосуреттерден, бейнеклиптерден және музыкадан 

бейнелерді слайд-шоулар мен жеке веб-презентацияларға айналдыратын 

бейне құру бұлтты қызметі. (телефон қосымшасы бар) 

Zoom, clickmeeting.com, GoToMeeting қызметтері де кеңінен 

қолданылады. 

3.3. Білім беруді цифрландыруды ескере отырып, пән/модуль 

бойынша ОӘК қалыптастыру. 

Оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) мамандық бойынша әрбір 

пәннің/модульдің мазмұнын, көлемін және қамтамасыз етілу деңгейін 

анықтау үшін қажетті оқу-әдістемелік материалдардың жиынтығын білдіреді. 

Оқу процесінде ОӘК әзірлеу және пайдалану келесі негізгі міндеттерді 

шешуге бағытталған: 

 оқу пәнінің/модульдің мазмұнының оқу-әдістемелігін қамтамасыз етуді 

дайындау және жүйелеу; 

 оқу мақсаттары мен міндеттерін қалыптастыру және нақтылау; 

 оқу мазмұнын басқа білім беру бағдарламаларымен үйлестіру және 

зерттелетін материалдың қайталануын жою; 

 материалды меңгеруге бөлінген уақытты ұтымды пайдалануды ескере 

отырып, оқушылардың жұмысын жоспарлау және ұйымдастыру; 

 оқу үлгерімін ағымдағы бақылаудың, студенттердің білімін аралық 

және қорытынды бақылаудың оңтайлы жүйесін әзірлеу; 

 жұмыс берушінің, өндірістің, технологиялардың талаптарын ескере 

отырып, білім беру бағдарламасының мазмұнын жүйелеу мен игеруді 

ұйымдастыру; 

 біліктілікті меңгеруге қажетті оқу, анықтамалық, әдістемелік 

әдебиеттер мен оқу құралдарының қайнар көздерін анықтау. 

 ОӘК колледжде оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын 

қолданыстағы талаптарды ескере отырып құрылады. ОӘК әзірлеу педагогтың 

оқу-әдістемелік жұмысының негізгі түрлерінің бірі болып табылады. 

https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
https://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya
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 Оқу-әдістемелік кешен регламенттеуші құжаттаманы,                   

оқу-әдістемелік қамтамасыз етуді, бақылау-бағалау құралдарын қамтитын 

бөлімдерден тұрады. Регламенттеуші құжаттамаға үлгілік оқу бағдарламасы 

(бар болса), жұмыс оқу бағдарламасы, күнтізбелік-тақырыптық жоспар 

жатады. 

Пәннің/модульдің оқу-әдістемелік қамтамасыз етілуі базалық болып 

табылады және теориялық материалды зерделеуге, зертханалық, 

практикалық, графикалық, семинар сабақтарын өткізуге, курстық жобалауға 

қойылатын талаптар мен ұсыныстарды қамтиды, сонымен қатар 

студенттердің өзіндік жұмысын ұйымдастыруға жағдай жасайды. Материал 

сабақ тақырыптары бойынша қалыптасатын құзыреттіліктерге қойылатын 

талаптар негізінде әзірленеді, бұл оқытушының сабақта уақытын неғұрлым 

ұтымды пайдалануды және студенттердің қабілеттерін барынша 

жандандыруды, дамытуды қамтамасыз етеді. Бұл бөлімге келесі материалдар 

кіреді: 

 сабақты әдістемелік қамтамасыз ете отырып, сабақ жоспарлары 

(үлестірмелі материалдар жиынтығы және т.б.); 

 пән бойынша оқулықтар, сөздіктер, анықтамалықтар және т.б.; 

 электрондық тасымалдағыштағы презентациялар, слайдтар, фильмдер; 

 студенттерге зертханалық, практикалық, графикалық, семинарлық 

сабақтарды орындау бойынша нұсқаулық карталар жиынтығы немесе 

әдістемелік нұсқаулар; 

 курстық жобаны (жұмысты) орындау бойынша әдістемелік нұсқаулар 

(құралдар); 

 әдістемелік әзірлемелер. 

 Бақылау және бағалау құралдарына оқыту нәтижелеріне қойылатын 

талаптар негізінде студенттердің модуль немесе пән мазмұнын меңгеруін 

бақылауды қамтамасыз ететін материалдар жатады. Бұл бөлімге келесі 

материалдар кіреді: 

 тақырыптар (бөлімдер) бойынша ағымдағы бақылауға арналған 

тапсырмалар; 

 қорытынды сынақтарға арналған нұсқалар жиынтығы; 

 емтихан билеттерінің жиынтығы; 

 практикалық дағдыларды көрсетуге арналған тапсырмалар, мысалы, 

демонстрациялық емтихан. 

 ОӘК білім беру бағдарламасының оқу жұмыс жоспарына сәйкес 

модульді оқытуды қамтамасыз ететін оқытушымен (оқытушылар ұжымымен) 

әзірленеді. ОӘК-ге енгізілетін бағдарламалық және оқу-әдістемелік 

материалдар ғылымның қазіргі даму деңгейін көрсетуі керек, оқу 

материалының қисынды дәйекті ұсынылуын, студенттерге зерттелетін 

материалды игеруге және оны практикада пайдалану бойынша іскерліктер 

мен дағдыларды алуға мүмкіндік беретін білім беру процесінің қазіргі 

заманғы әдістері мен құралдарын пайдалануды көздеуі тиіс. 
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 Тыңдаушылардың білімін бақылаудының мазмұнысы мен түрін 

анықтау. 

 Кез-келген бақылау модульдің оқу мақсаттарымен келісілуі керек. 

Қашықтықтан оқытудағы бақылау түрлері тесттер; есептер, тапсырмалар, 

кейстер; телеконференциялар; жобалар; сауалнама; e-портфолио, қорытынды 

бақылау болуы мүмкін. 

Қашықтықтан оқыту практикасында өзін-өзі тексеруге арналған 

тапсырмаларға да, бақылау тапсырмаларына да кіретін сұрақтардың төрт түрі 

жиі қолданылады: 

1.Тізімнен бір немесе бірнеше жауапты таңдайтын сұрақтар (есте 

сақтау, тану және ажыратуға негізделген білімді тестілеудің жылдам және 

үнемді әдісі). 

2.Қысқа жауаптарды қажет ететін сұрақтар (мысалы, негізгі терминді 

анықтаңыз, формула бойынша есептеңіз, еңбек функциясының алгоритмін 

таңдаңыз). 

3.Толық жазбаша жауаптарды талап ететін сұрақтар (кәсіби біліктері 

мен дағдыларын тексеру үшін). 

4.Нақты өмірлік жағдайларда оқушының іс-әрекетін бағалауға 

мүмкіндік беретін ситуациялық сұрақтар мен тапсырмалар. 

Оқу материалын әзірлеу 

Әр оқу модулінде келесі элементтер болуы мүмкін: 

 оқу мақсаттары; 

 мазмұны; 

 өз бетінше материалды зерттеу және тапсырмаларды орындау кестесі; 

 әдебиеттер тізімі; 

 суреттер, кестелер, графиктер, фотосуреттер бар мәтін, анимациялары 

мен бейнелері бар мультимедиялық кірістері бар мәтін; 

 түсініктемелері, кеңестері және диалогтық режимдері бар семинарлар; 

 студенттің іскерлігі мен кәсіби дағдыларын дамытатын тапсырмалар; 

 мұғалімнің өзін-өзі бақылауы мен білімін тексеруге арналған тесттер 

мен тапсырмалар; 

 қосымша электрондық оқу материалдар (анықтамалықтар, сөздіктер, 

бағдарламалар және т.б.); 

 глоссарийлер, көрсеткіштер және т.б. 

Білім алушыларға нұсқаулықтар дайындау. 

Қашықтықтан оқыту жағдайындағы студенттерге арналған нұсқаулық 

келесі мәліметтерді қамтиды: 

 модульді оқытудағы мақсаттар мен әдістерді; 

 біліктілікті қалыптастырудағы модульдің орны мен рөлін; 

 модульді оқу барысында студентті не күтеді; 

 модуль аясындағы студенттің жұмыс кестесін; 

 тапсырмаларды орындау мерзімін; 

 білімді бақылау түрлері; 
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 модуль бойынша жұмысты сәтті аяқтау критерийлерін; 

 модульді оқытудың жоспарланған нәтижелеріне қол жеткізбеген 

жағдайда материалды қайта тапсыру шарттарын; 

 оқытушымен байланысуға арналған телекоммуникация құралдарының 

мекенжайларын. 

Келесі тармақтарға назар аударылуы керек: 

 модульдердің оқу мақсаттарын тұжырымдауының дұрыстығы; 

 оқу материалдарын баяндауда қателіктердің болуы; 

 мысал ретінде келтірілген материалдардың өзектілігі; 

 тұжырымдардың дәлдігі, қабылданған нормаларға, стандарттарға 

сәйкестігі; 

 практикалық тапсырмалар мен жаттығулардың қазіргі заманға сай 

болуы; 

 жаттығуларға, тапсырмаларға, тесттерге түсініктемелер мен жауаптар; 

 тыңдаушы үшін ұсынылатын материалдың нақтылығы, анықтығы, 

қолжетімділігі; 

 қолжетімді түрлерінде көрнекіліктің (кестелердің, графиктердің, 

иллюстрациялардың) болуы; 

 модульдің мазмұны мен практикалық бөлігінің оқу мақсаттарына 

сәйкестігі. 

Қашықтықтан оқыту бойынша оқытушының құзыреттілігі ерекше 

мәнге ие болады. Келесі негізгі дағдылар мен қабілеттерді атап өтуі керек: 

1. Интернет желісінің мүмкіндіктерін пайдалану: желілік құралдарын 

пайдалану және оны оқу процесі шеңберінде пайдалану; қашықтықтан 

оқытудың педагогикалық технологияларын меңгеру. 

2. Қашықтықтан оқыту модельдерімен жұмыс істеу және қашықтықтан 

оқытуда оқу процесін құру бойынша, қашықтықтан оқытуда бақылау мен 

рефлексияны ұйымдастыру бойынша оқытудың тиімді нәтижесін алу. 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1.Ақпараттық көздерден, әдістемелік және педагогикалық 

әдебиеттерден «компьютерлік технологиялар», «ақпараттық технологиялар», 

«ақпараттық-коммуникациялық технологиялар», «жаңа ақпараттық 

технологиялар» ұғымдарын анықтайтын тәсілдерді табыңыз. Табылған 

анықтамаларға олардың негізгі айырмашылықтарын бөліп көрсету 

тұрғысынан мазмұнды талдау жасаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс. 

Қашықтан оқытуды жүзеге асыру үшін өзін-өзі бағалауды жүргізіңіз 

және сұрақтарға жауап беріңіз: 

1) оқу қай жерде өтеді және оқу мазмұны не арқылы жасалады? 

2) сізге және сіздің колледжіңізге оқу платформасын құру үшін жеткілікті 

мүмкіндіктер бар ма және курстардың (модульдердің) мазмұны мен 

интерфейсін жасауға жеткілікті уақыт пен ресурстар бар ма? 

3) сіз пайдаланатын қашықтықтан оқыту құралдары қандай функционалға 

ие болуы тиіс? 
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4) онлайн режимінде оқу процесін қалай дұрыс ұйымдастыру керек, 

қандай ресурстар қажет және қандай мамандарды тарту қажет болады? 

5) ҚОЖ енгізу кезінде провайдерге техникалық тапсырмаларды қалай 

дұрыс тұжырымдау керек? 

 № 3 практикалық жұмыс. 

 ІТ – технологияларды қолданған кездегі сабақтың үзіндісін жасаңыз 

да, топта талқылау үшін көрсетіңіз. Сабақтың осы бөлігі үшін қандай 

технологияларды қолдандыңыз? Неліктен? 

 № 4 практикалық жұмыс. 
Сандық (цифрлық) технологиялар мен қашықтықтан оқытуды ескере 

отырып, сіздің пәніңіз/модульіңіз бойынша оқу-әдістемелік кешеннің 

жобасын жасаңыз. Топта талқылау үшін ОӘК жобасын ұсыныңыз.  
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БЛОК 2. 

IV. «ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕ НЕГІЗІНДЕ ТЖКБ ОҚУ 

ОРЫНДАРЫНДА ҚАЗІРГІ ЗАМАНҒЫ ПЕДАГОГИКА МЕН ОҚЫТУ 

ӘДІСТЕМЕСІНІҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІН АЙҚЫНДАУ» МОДУЛІ 

 

4.1. Еуропа мемлекеттеріндегі кәсіптік білім беру мен оқытудың 

негізгі үрдістері мен бағыттарын талдау. 

Кәсіптік білім мен оқытудың (бұдан әрі – КБО) рөлін өзгерту және 

қайта қарау, дамудың жаңа траекторияларын анықтау технологиялық даму 

факторларының әсерінен болатын құрылымдық өзгерістерге байланысты. 

Цифрландыру, автоматтандыру, роботтандыру, жасанды интеллект енгізу, 

4.0 индустриясына көшу, тұтынушылық сұраныс сипатының өзгеруі еңбек 

нарығын қайта құруға тікелей әсер етеді, жаңа салаларда кәсіптердің пайда 

болуын және ескіргендердің жойылуын жеделдетеді, білім беру 

бағдарламалары мен біліктіліктерге жұмыс берушілер тарапынан дағдыларға 

деген жаңа қажеттіліктер мен жаңа талаптардың дамуын ынталандырады. 

Еңбек нарығын зерттеушілердің болжамдарына сәйкес бүгінгі білім 

алушылардың шамамен 65%-ы қазіргі кезде жоқ мамандықтарға тартылатын 

болады (бұл өзгерістердің негізгі драйверлері жаңа технологиялар мен жаңа 

жұмыс әдістері болып табылады), демек, даярлау бағдарламаларының сапасы 

мен мазмұнын қайта ойластыру, мамандарды қайта оқыту мен біліктілігін 

арттырудың жаңа тетіктерін енгізу қажет. Мысалы, міндеттерді күнделікті 

орындауды талап ететін кәсіптер үлесін қысқарту және АКТ-сауаттылығы, 

күрделі көп деңгейлі мәселелерді шеше білу қабілеті сияқты дағдылардың 

рөлін арттыру көзделеді. 

Жаһандық өндірістік жеткізілім тізбегінің сипатын өзгерту белгілі бір 

аймақ үшін дағдыларға қажеттілікті анықтайтын факторлардың бірі болып 

табылады, бұл экономикалық саясатты қалыптастыру кезінде КБО 

мәнмәтінін бірінші орынға қояды. Жұмысты ұйымдастырудың дәстүрлі 

формаларына, жұмыс беруші мен қызметкер арасындағы қарым-қатынас 

сипатына, сондай-ақ дағдыларды дамыту тәсілдеріне әсер ететін бизнес-

модельдердің жаңа формаларының пайда болуы (мысалы, бірлескен тұтыну 

экономикасы) КБО-ның қазіргі қажеттіліктерін қайта қарастырудың 

алғышарттарының бірі болып табылады. Жеке кәсіпорын мен саланың 

тұрақтылығы мүддесінде кәсіби дамуды жетілдіруде мемлекеттік билік 

органдарының, жұмыс берушілердің және қызметкердің өзінің ортақ 

қызығушылығы мен өзара жауапкершілігі бар екенін атап  өткен жөн. 

ЕО-да КБО дамуының жаңа жолдарын іздеу қажеттілігін күшейтетін 

негізгі сын-тегеуріндердің қатарында демографиялық және көші-қон 

процестері бар, олар білікті еңбек ұсынысының құрылымына және кәсіптер 

құрылымына әсер етеді, кәсіби кадрлардың жетіспеушілігін күшейтеді. 

ЕО-дағы КБО-ның болашақ саясатын әзірлеу шеңберінде адами 

капиталға инвестициялауға баса назар аударылады, бұл қолайсыз 
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құрылымдық өзгерістерді болдырмау үшін білім беру мен оқытуды және 

экономиканың перспективалық бағыттарын біріктіруді көздейді.  

Демек, ЕО-дағы КБО алдында тұрған сын-қатерлер бөлігінде қызметтің 

негізгі бағыттары КБО деңгейінде еңбек нарығы қажеттіліктерінің өзгеруін 

ескеретін құралдар мен тетіктерінің қалыптастырылуы, жаңа нысаналы 

топтардың қосылуы, еңбек қызметінің ұзақтығын ұлғайту тетіктерінің және 

өмір бойы оқыту стратегиясы шеңберінде ішкі көші-қон әлеуетін іске 

асыруының қалыптастыруы болып табылады. 

ЕО-дағы еңбек саласының өзгеруінің жалпы факторларын анықтауға 

болады: 

 орта жастағы еңбекке қабілеттіліктің өсуі және оқытудың 

үздіксіздігінің тетіктерін әзірлеу қажеттілігі (мысалы, мамандардың 

зейнетке шығуы салдарынан); 

 әр түрлі салалардағы жұмыс орындарын ұсыну құрылымының 

әртектілігі; өзгерістердің ең көп саны өндірістік секторда болжанып 

отыр (қысқарту тәуекелі), қызмет көрсету секторында және қосылған 

құны жоғары салаларында, керісінше, жұмыспен қамтудың өсуі 

күтілуде, оның ішінде автоматтандыру мен бірлесіп тұтыну 

экономикасына көшуге байланысты. 

Біліктілік талаптарының дәрежесіне байланысты кәсіптердің 

поляризациясының күшеюін атап өткен дұрыс, мысалы, біліктілігі төмен 

және қол еңбегі мамандықтарына сұраныстың азаюын, керісінше, жоғары 

интеллектуалдық еңбек мамандығына сұраныстың артуын, әлеуметтік 

дағдылар мен өзара әрекеттесуге, резильенттілікке, өнімділікті арттыру 

жағдайында цифрлық дағдыларды игерудің озық деңгейіне назардың 

күшеюін және жалпы алғанда, ерекше демографиялық топтардың қатысуын 

және кәсіби ұзақ өмір сүруді ескере отырып, қажеттіліктерге жауап берудің 

тиімді саясатын енгізуді атап өткен жөн. Осылайша, еңбек нарығындағы 

өзгерістердің негізгі драйверлеріне жұмыс кеңістігін цифрландыру және 

жұмыс әдістері мен формаларының өзгеруі жатады. Ең жоғары сұраныс 

дағдыларына мыналарды жатқызуға болады: функционалдық сауаттылықтың 

ілгері деңгейі, проблемаларды шешу қабілеті, АК-іскерліктері, оқу қабілеті, 

жаңа еңбек жағдайлары мен мән-жайларға бейімделе білу қабілеті, 

жауапкершілігі, командада жұмыс істей білуі және креативтілігі. 

Болашақ КБО ерекшеліктерінің бірі еңбек нарығындағы сапалы 

біліктілікке сұраныс пен ұсыныстың сәйкес келмеуі, еңбек нарығында болып 

жатқан өзгерістерге реакция жылдамдығының артта қалуы болады, бұл КБО 

мамандарын даярлаудың және жалпы алғанда КБО жұмыс істеу жүйесінің 

тиімсіздігін растайды. Осыған байланысты еңбек нарығындағы сұраныс пен 

ұсынысты реттеудің және әлеуметтік диалог құрудың                        

әлеуметтік-экономикалық құралы ретінде салалық және технологиялық 

деңгейлерде болашақ дағдыларды болжау қажеттілігі артып келеді. 

Осы тұрғыда ЕО-да білім беру жұмыс орнында оқытуға көбірек 

бағдарлануда, тағылымдама жүйесін дамыту сапасына, индустриядағы 
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оқытушылар мен мамандардың кәсіби дамуына, сондай-ақ үздіксіз оқыту 

шеңберінде ересек мамандардың сапасын қамтамасыз ету және қайта 

оқыту/қайта мамандандыру жүйесіне баса назар аударылады. ЕО-дағы КБО 

болашақ даму профилі келесідей болады. 

1. КБО негізгі, жұмсақ, жалпы, трансверсальды және кәсіби 

құзыреттерді біріктіретін болады. 

2. Оқыту білім беру ұйымы бейінінің, нысаналы топтардың, оқу 

жоспарының және білім беру ортасының шекараларын бұлдырлау 

тұрғысынан анағұрлым «гибридті» болады. 

3. Бастапқы және үздіксіз КБО мен еңбек нарығы арасындағы өзара 

байланыс екі жақты болады. Қызметкерлердің үздіксіз дамуы және 

біліктілігін арттыру объективті қажеттілікке айналады. 

4. Дағдыларды, бағдарламалар мен біліктіліктерді болжаудың тиімді 

жүйесін дамыту; әлеуметтік әріптестердің үздіксіз қатысуымен осы 

бағдарламалардың, біліктіліктердің сапа жүйесін қамтамасыз ете отырып, 

конъюнктуралық өзгерістерге жедел әрекет ету механизмдерінің жүйесін 

құру. 

5. Басқару мәселелеріне стейкхолдерлер мен әлеуметтік әріптестердің 

белсенді тартылуы күшеюде. 

6. Оқыту әдістемесі мен білім беру кеңістігіндегі технологиялық 

компоненттердің маңызы артып келеді. 

Цифрландыруға және автоматтандыруға, «жасыл» экономикаға көшу 

және орнықты даму мақсаттарын қолдау жағдайында түлектердің біліктерін 

болжау және біліктілік сапасын бағалау тұрғысынан басқару органдарымен 

тиімді ақпараттандыру және коммуникация жүйесін құру сапалы жұмысқа 

орналасуға және жұмыспен қамтудың оңтайлы құрылымына ықпал ететін 

болады. Зерттеулерге сәйкес, Cedefop және ETF, ЕО-да КБО болашақ дамуы 

үшін келесі сипаттамалар тән болады: 

- оқушылық мәселелеріне жоғары назар аудару, жұмыс орнында оқуға 

деген ынтаның өсуі (білім алушылар үшін де, жұмыс берушілер үшін де); 

- жүйелік деңгейде де, білім беру қызметтері провайдері деңгейінде де 

КБО сапасын қамтамасыз ету жүйесін жетілдіру, оның ішінде дағдылардағы 

сәйкессіздіктерді қысқарту шеңберінде кері байланыс құралдарын әзірлеу; 

- КБО-ның жоғары білім беру жүйесіне қол жеткізу мүмкіндіктерін 

кеңейту, білім алушылардың жас контингентін тартуға назар аудару, білімі аз 

мигранттар үшін оларды еңбек нарығында интеграциялау мақсатында оқыту 

мүмкіндіктерін кеңейту, сондай-ақ бейресми, стихиялық және бұрын алынған 

білім беруді тану тетіктерін қалыптастыру; 

- Оқыту нәтижелері негізінде бағдарламалардың мазмұнын қайта қарау; 

- КБО оқытушыларының кәсіби құзыреттіліктерін дамытуға баса назар 

аудару, оның ішінде нақты еңбек жағдайларында КБО оқытушыларын қайта 

оқыту арқылы; 

- мазмұнын кеңейте отырып, берілетін біліктіліктер санын қысқарту; 
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- «зияткерлік біліктер» жүйесін (skills-intelligence) құруға көңіл бөлуді 

арттыру. 

 

4.2. Білім беру бағдарламаларын әзірлеудің шетелдік тәжірибесі, 

кәсіби құзыреттер негізінде оқытуды жоспарлау. 

Шетелдік тәжірибе білім беру процесі білімнің, іскерліктің және 

дағдылардың дәстүрлі қалыптасуынан білім алушылардың мамандық 

бойынша білім беру бағдарламасын меңгеру процесінде оқыту нәтижелеріне 

қол жеткізуге, кәсіптік, жалпы кәсіптік және негізгі құзыреттіліктерді 

мақсатты дамытуға бағдарланатынын көрсетеді. 

ЕО елдерінің тәжірибесі көрсетіп отырғандай, мұндай тәсіл тиімді, 

өйткені ол оқыту нәтижелеріне негізделеді, кәсіптік қызметтің тиісті 

саласында негізгі еңбек функцияларын орындауды қамтамасыз ететін 

құзыреттерді қалыптастыруды көздейді, кәсіптік даярлық сапасын, КБО 

түлектерінің ұтқырлығын арттыруға ықпал етеді, олардың кәсіби дамуын 

ынталандырады. 

Оқытуға, жетістікке және білім беруге арналған стандарттардың 

халықаралық департаменті (International Board of Standards for Training, 

Performance and Instruction – IBSTPI) құзыреттілікті «қызметті білікті түрде 

жүзеге асыру, тапсырмаларды немесе жұмыстарды орындау қабілеті» ретінде 

анықтайды. 

Халықаралық қоғамдастық құзыреттілік тәсілді білім беру сапасын 

арттырудың тиімді құралы деп санайды. ЮНЕСКО-ның XXI ғасырға 

арналған білім беру жөніндегі Халықаралық комиссиясының баяндамасында 

білім беру негізделуге тиіс төрт қағидат тұжырымдалды: 

 білуге (тануға) үйрену (learning to know); 

 жұмыс істеуді үйрену (learning to do); 

 өмір сүруді үйрену (learning to be); 

 бірге өмір сүруді үйрену (learning to live together). 

 Құзыреттілікке негізделген оқыту модульдік оқу бағдарламалары 

(бұдан әрі – МОБ) пішімінде тиімді іске асырылады. МОБ құзыреттілік 

негізінде білім беру бағдарламасының бөлігі ретінде қарастырылады, бұл 

ретте кәсіби стандарт модульдік тәсіл бойынша әрбір кәсіби біліктілік 

бойынша даярлаудың құрылымдауын айқындайды. 

Оқыту нәтижелеріне бағытталған модульдік тәсіл қызметкерге еңбек 

функцияларын орындай білуді, табысты мансап құруды қамтамасыз ететін 

нақты құзыреттілікті қалыптастыру үшін мүмкіндіктер жасайды. Бұл тәсілдің 

негізі Халықаралық еңбек ұйымының модульдік әдістемесі болып табылады, 

ол еңбек дағдылар модульдері деп аталады. Модульдік-құзыреттілік тәсілдің 

артықшылықтары: 

 инновациялық өндірістік технологияларын, жұмыс берушілердің 

талаптарын енгізу үшін жекелеген модульдерді жедел жаңарту немесе 

ауыстыру мүмкіндігі; 

 оқытудың теориялық және практикалық бөліктерін біріктіру оқу 
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уақытын үнемдеуге, материалдың қайталануын жоюға мүмкіндік 

береді; 

 модульдердің әртүрлі комбинацияларын құру білім алушылардың 

қажеттіліктері мен базалық деңгейіне (алдын ала оқыту немесе еңбек 

қызметі барысында алынған білімі, білігі, тәжірибесі) байланысты 

әртүрлі санаттар үшін білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді. 

Бұл тәсіл толық және ішінара біліктілік алу, біліктілікті арттыру және 

ересек тұрғындарды оқыту үшін сәтті жүзеге асыруға болады. МОБ 

құзыреттілік негізінде оқытудың икемді траекторияларын құруға, адамның 

еңбек қызметін білікті жүргізу қабілетін қамтамасыз ететін құзыреттіліктерді 

қалыптастыру бойынша білім беру қызметтеріне тапсырыс берушілердің 

сұраныстарын іске асыруға ықпал етеді. МОБ модульдер/біліктіліктер, білім 

беру компоненттері бойынша оқыту тәртібін; оқу тақырыптары мен олардың 

мазмұнысын, оларды игеруге арналған оқу уақытының санын, 

консультацияларды (қажет болған жағдайда), оқыту нәтижелерін бақылау 

формаларын, оқыту әдістерін белгілі бір құзыреттіліктерді алу үшін 

айқындайтын білім беру бағдарламасының бөлігі болып табылады. 

МОБ жеке модульдерден тұрады, олар үйлестіре отырып, белгілі бір 

біліктілік деңгейі бойынша жұмысшының кәсіби құзыреттілігін 

қалыптастыратын жүйені құрайды. 

Әрбір оқу модулін, егер ол тапсырыс берушіде жеке құзыреттерді 

(ішінара біліктіліктерді) қалыптастыру бойынша білім беру қызметін 

ұсынуға бағытталған болса, жеке оқу бағдарламасы ретінде де қарастыруға 

болады. Әрбір біліктілік деңгейі шеңберінде білім алуға ізденушілер 

бұрынғы алған біліміне, тәжірибесіне, қажеттіліктеріне және оқытудың жеке 

қарқынына сәйкес өзінің оқыту траекториясын таңдауға мүмкіндігі бар. 

МОБ модулі кәсіби қызметтің нақты саласында еңбек функцияларын 

орындау үшін қажетті құзыреттіліктің ең аз көлемін (бірден бірнеше) 

меңгеруді қамтамасыз етеді. Сондай-ақ, құзыреттіліктің барлық үш тобын 

(жалпы кәсіби, кәсіби және негізгі) қалыптастыру бір мағынаға ие екенін 

ескеру қажет. Оқу модулінің құрылымы кәсіптік-теориялық және        

кәсіптік-практикалық дайындық кезінде қалыптасатын құзыреттіліктердің 

тізбесі мен мазмұнынан тұрады. 

Әр модульді қалыптастырудың негізі оқытудың мақсаты мен 

нәтижесін анықтау болып табылады. Олар білім беру бағдарламасының 

жалпы мақсатымен және оқытудың соңғы нәтижесімен тығыз байланысты, 

ол бағдарламалық құзыреттіліктерді (негізгі, кәсіптік, жалпы кәсіптік), 

сондай-ақ жұмыс берушілердің талаптарын, еңбек нарығын талдау арқылы 

айқындалады; білім алуға ізденуші үшін оқудан не күтілетінін, педагогке – 

нәтижеге қол жеткізу үшін нені және қалай оқыту керектігін түсіндіреді. 

Оқытудың тұжырымдалған нәтижелері екі сұраққа жауап береді: 

 Білім алушы оқуды сәтті аяқтау нәтижесінде қандай нәрсеге қол 

жеткізеді? 
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 Оның «осыны істеу» қабілетін қалай тексеруге болады? 

Модульдік оқу бағдарламаларын әзірлеу 

Модульді жоспарлау 

МОБ – бұл білім беру бағдарламасының бөлігі, толық аяқталған бөлім. 

Ол өзара байланысты жеке модульдерден тұрады. 

Бір немесе бірнеше мұғалім жеке модульдерді жоспарлай алады. Егер 

модульдің міндеттерін іске асыруға бірнеше мұғалім қосылса, онда модульді 

жоспарлау, әдетте, модуль командасын қалыптастырудан басталады. Бұл 

тәсіл тиімді, себебі ол келесі мүмкіндіктерді береді: 

 модуль мақсаттарына қалай жетуге болатынын ойластыру; модульді 

біртұтас ету, мазмұн мен форманың бірлігін қамтамасыз ету; 

 оқу материалы тақырыптарының қайталануын жою; материалды 

бекітуді ойластыру; 

 бірлескен жұмыс модуль ішіндегі интеграцияны жоспарлауға 

көмектеседі. 

Модуль командасын қалыптастыру келесі сұраққа жауап беруден 

басталады: студенттер модульде оқу нәтижелеріне қол жеткізуі үшін бізге 

қандай педагогтар қажет? Кәсіби-практикалық дайындықпен байланысты 

жеке модульдерде практиктерді, кәсіпорын өкілдерін көбірек тарту қажет. 

Модуль командасы тек модуль бойынша оқытатын мұғалімдермен ғана 

шектелмейді. Сондай-ақ, жұмыс берушілерді тарту керек, бағдарлама 

бойынша білім алушылардың пікірін білу маңызды. Модульді жоспарлауға 

директордың оқу-өндірістік жұмыс жөніндегі орынбасары, аға шебер, жалпы 

білім беру бағдарламасын білетін оқу орнының әдіскері айтарлықтай көмек 

бере алады. Егер модуль мұғалімдері алдыңғы модульдерде оқытылмаған 

болса, онда бұл модульдердің материалдың қайталануын немесе 

оқушылардың жеткіліксіз білімін болдырмау үшін модульдерде оқу 

материалының қалай бөлінетінін түсіндіруге шақырған жөн. Модульді 

жоспарлау үшін модульде бір мұғалім жұмыс істеген кезде де басқа 

мұғалімдерді қосу керек. 

Әзірлеушілер үшін бірінші кезектегі міндет – оқытудың мақсаттары 

мен нәтижелерін анықтау. Модуль командалары модульде жұмыс істеу үшін 

қанша мұғалімді тарту керектігін және қажетті нәтижелерге қол жеткізу үшін 

модуль аясында қандай тақырыптарды жоспарлау керектігін өздері шешеді. 

МОБ негізінде оқу орны оқу жоспарын жасайды және бекітеді, білім 

беру процесін ұйымдастыруды нақтылайды. 

Оқу жоспары білім берудің белгілі бір деңгейінің мазмұны мен 

құрылымы туралы тұтас түсінік береді, оқу курстары бойынша жекелеген 

пәндер мен модульдер арасындағы сағаттық қатынасты белгілейді, білім 

алуға үміткерлердің шекті рұқсат етілген апталық жүктемесін анықтайды. 

 Бастамашылық және кәсіпкерлік; 

 оқу қабілеті; 

 экологиялық сауаттылық және салауатты өмір салты; 

 әлеуметтік және азаматтық құзыреттілігі; 
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сияқты негізгі құзіреттіліктер жеке модульдерде де құрылуы және 

кәсіби оқыту модульдерімен де біріктірілуі мүмкін. 

Инклюзивті орта жағдайында ерекше білім берілуіне қажеттілігі бар 

адамдарды оқыту жеке даму бағдарламасына сәйкес және ерекше білім 

берілуіне қажеттілігі бар әрбір адамның жеке оқу жоспары мен жеке оқу 

бағдарламасын пайдалана отырып жүзеге асырылады. 

Оқу жоспарының вариативтік компонентін колледж білім беру 

процесін ұйымдастыру және білім алуға ізденушілер мен кадрларға тапсырыс 

берушілердің жеке білім алу қажеттілік ерекшеліктерін, өңірдің 

ерекшеліктерін, оқу орнының оқу-әдістемелік және кадрлық қамтамасыз ету 

деңгейін ескере отырып, дербес айқындайды. 

Модуль мақсаттарын жоспарлау, оқыту нәтижелерін 

қалыптастыру 

Модульдің мақсаты білім беру бағдарламасының (бұдан әрі – ББ) 

негізгі мақсатымен айқындалады. ББ негізгі мақсаты – белгілі бір біліктілік 

деңгейінде оқуды аяқтағаннан кейін студенттің қол жеткізуі тиіс 

қорытындылаушы нәтиженің қысқаша сипаттамасы. 

Сондықтан мақсаттарды тұжырымдауды келесі сөздерден басталуы 

ұсынылады: 

«Оқуды аяқтағаннан кейін білім алуға өтініш беруші оған келесі 

мүмкіндіктерді беретін біліктілікке ие болуы керек...», немесе «Оқыту білім 

алуға ізденушінің құзіреттіліктерді игерген соң келесі мүмкіндіктерге қол 

жеткізуіне жолын ашады» 

Модульдің мақсаты ретінде білім алуға ізденуші модуль бойынша 

оқуды аяқтағанға дейін қол жеткізуі тиіс базалық (шекті) нәтиже көрсетіледі. 

Модульдің мақсатын тұжырымдау нәтижеге бағытталуы керек. Егер 

модульде бірнеше тақырып немесе теориялық және практикалық бөліктер 

болса, онда мақсат бәрібір біреу ғана, жалпылама болады. 

Келесі маңызды қадам – оқу нәтижелерін нақтылау немесе 

қалыптастыру болады. 

«Оқыту нәтижелері» термині оқу процесінің тікелей нәтижелерінің 

ерекшелігін білдіреді. Оларды білім беру бағдарламасының профиліне 

кіргізеді және оларға қол жеткізу керек. Білім беру бағдарламасы мен оның 

жекелеген модульдері үшін оқыту нәтижелерін біліктілік сипаттамалары 

негізінде педагогтар командасы айқындайды. 

Бұл оқу нәтижелері: 

 біліктілікті беру және тану процесінде маңызды болып табылады; 

 білім алушы оқу процесінің бағалау кезеңі табысты аяқталғаннан кейін 

нені білетінін, түсінетінін және көрсете алатындығын нақты түсінуге 

мүмкіндік береді. Нәтижесінде бұл біліктілік болып келеді; 

 тиісті деңгеймен немесе оқу циклімен байланысты; 

 диплом қосымшасына енгізілуі тиіс. 

Оқыту нәтижелері – бұл білім беру бағдарламасын немесе жеке білім 

беру компоненттерін (модульдерін) аяқтағаннан кейін адам көрсете алатын 
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құзіреттіліктер. Олар мақсаттың тұжырымдарын нақтылайды, барлығы қол 

жеткізе алатындай базалық (шекті) деңгейде жоспарланады; өлшенетін 

болуы, белгілі бір уақыт шегінде бағалануы және игерілуі тиіс. 

Халықаралық және отандық тәжірибеде оқу нәтижелері мен 

мақсаттарын тұжырымдау үшін Андерсон мен Кратволь толықтырған 

Б.Блумның таксономиясы қолданылады. Бұл белсенді етістіктердің 

көмегімен оқу нәтижелерін белгілі бір деңгейде жоспарлауға мүмкіндік 

береді. Бұл етістіктерді бағалау өлшемшарттарын сипаттауында қолдануға 

болады. 

Оқыту нәтижелерін келесі компоненттерден тұжырымдалуы 

ұсынылады: 

 субъекттен (кім?) (білім алуға ізденуші); 

 белсенді түрдегі етістіктен (не істейді?), бұл білім алуға ізденушінің 

белгілі бір оқу кезеңінің соңында көрсетуі тиіс әрекеттерді білдіреді 

(талдайды, қызмет көрсетеді, жоспарлайды, таңдайды, өңдейді) 

 іс-әрекетінің затының атауларынан (не?), әрекет қандай мақсатқа 

бағытталған? (тәжірибеде көргендерін талдайды, мәзірді жоспарлайды, 

материалды таңдайды); 

 оқу нәтижелерінің дәрежесі мен тәртібін анықтау (қалай? қалайша?) 

мәзірді өз бетінше жоспарлайды) 

 нақтылайтын сөздер мен тіркестерден (қалай?), оқыту нәтижелерін 

пайдаланудың мәнмәтінін білдіреді (мәзірді құру принциптеріне сүйене 

отырып, клиенттің тілектерін ескере отырып, мәзірді өз бетінше 

жоспарлайды). 

Оқыту нәтижелері процесті емес, нәтижені сипаттайды; сондықтан 

нәтижелер сипаттамасында білім алуға үміткердің қандай білім, білік, 

дағдыларды игеретінін көрсету ұсынылмайды. Модуль кәсіби біліктіліктің 

белгілі бір деңгейінің оқу бағдарламасының бөлігі болғандықтан, нәтиже осы 

біліктіліктің деңгейінің құзыреттілігін көрсетуі керек. 

Оқыту нәтижелерін бағалауының өлшемшарттары (критерийлері) 

мен әдістерін анықтау 

Кәсіби дайындықтағы құзыреттілік тәсіл білімді бағалаудан 

құзыреттілікті бағалауға және тұтастай білікті жұмысшының құзыреттілік 

деңгейін анықтауға арналған диагностикалық құралдардың жаңа жүйесін 

қалыптастыруды анықтайды. 

Бағалау – білім беру процесінің мақсаттарымен, мазмұнымен, оқыту 

әдістерімен, бағалау критерийлерімен өзара байланысты маңызды 

құрылымдық құрамдас бөлігі. 

Білім алушылардың оқыту нәтижелерін тексеру мен бағалауға 

модульдік-құзыреттілік тәсіл жүйесіндегі бірінші талап олардың жеке 

сипаты, объективтілігі, жүйелілігі, тақырыптық бағыттылығы, талаптардың 

бірлігі, оңтайлылығы, жан-жақтылығы болып табылады. 
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Модульдік-құзыреттілік оқыту жүйесіндегі бағалау модуль 

құзыреттілігін игерудің барлық кезеңдерінде, сондай-ақ қорытынды бағалау 

барысында жүзеге асырылады. 

Кәсіби біліктілікке ізденушілерді оқыту нәтижелерін бағалаудың 

бірыңғай өлшемшарттарын қалыптастыру үшін оларды алу жолдарына 

қарамастан (ресми немесе бейресми білім беру, бейресми немесе өздігінен 

(өздігінен) оқыту), кәсіби стандарттар, біліктілік сипаттамалары 

қолданылады. Құзыреттілік тәсілге негізделген оқыту нәтижелерін өлшеу 

құралы жеке білім мен дағдылар емес, тұтас құзыреттілікті игеру болып 

табылады. 

Модульді игеру барысында мұғалім жеке іс-әрекеттерді, 

тапсырмаларды немесе жоспарланған практикалық жағдайды орындау 

негізінде білім алушылардың оқу жетістіктерінің ағымдағы бағалауын жүзеге 

асыра алады. 

Білім алуға ізденушілер бағалаудың өлшемшарттары мен әдістерімен 

және оларды қолдану реттілігімен танысуы қажет. 

Деңгейлер (модульдер) бойынша оқыту нәтижелері кәсіби және негізгі 

құзыреттілік терминдерінде сипатталады және салалық сапа 

стандарттарының талаптарын ескере отырып бағаланады. Әр модуль бөлек 

бағаланады. Бағалау өтініш берушінің кәсіби қызмет кезінде туындауы 

мүмкін жағдайларда модульде тұжырымдалған алынған құзіреттіліктерді 

көрсетуді немесе растауды қамтиды. 

Модульді аяқтау кезеңінде білім алуға ізденушілердің жетістіктерін 

жүйелі бағалау оқу процесін жедел реттеуге және түзетуге, нақты 

дидактикалық міндеттер қоюға, білім алуға ізденушілерді шығармашылыққа, 

өзін-өзі талдауға, бастамашылдыққа, кері байланысты жүзеге асыруға, алған 

білімдерін практикада өз бетінше қолдануға мүмкіндік береді. 

Модуль бір қорытынды жұмыспен аяқталады, оның көмегімен білім 

алуға ізденушілер белгілі бір еңбек функциясын орындау қабілетін көрсеткен 

кезде кіріктірілген практикалық тапсырма шеңберінде модульде меңгерілген 

барлық іс-әрекеттер мен құзыреттер бағаланады. Бағалауға арналған 

тапсырмалар барлық тақырыптарды қамтиды. 

Модульдің әр тақырыбына жеке бағалау бағдарламаларын жасау керек, 

модульдің бағасы барлық нәтижелердің қосындысына тең. 

Сараланбаған бағалау кезінде өлшемшарттар «шек» деңгейінде 

сипатталады (алынған білімнің, іскерліктің, құзыреттіліктің өтпелі деңгейі) 

және екі параметрмен анықталады: «біледі – білмейді»; «істей алады – істей 

алмайды»; яғни құзыреттілікті бағалау оның игерілуін растауды немесе 

растамауды көздейді. Егер білім алуға ізденуші шекті деңгейдегі оқу 

нәтижелеріне қол жеткізсе, онда модульді аяқтағаны туралы 

куәлікте/сертификатта алынған қандай оқу нәтижелері расталғанын 

көрсетуге болады. 

Оқыту нәтижелері бойынша әрбір кәсіби біліктілік бойынша 

мемлекеттік немесе аралық (кезең – кезеңмен) біліктілік аттестациясы 
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өткізіледі, осы біліктілік аттестациясы білім алуға ізденушінің алған 

құзыреттілігін бағалауды қарастырады және «біледі – білмейді»; «істей 

алады – істей алмайды» деген параметрлермен айқындалады.  Түлектердің 

біліктілік аттестациясының өлшемшарттарын КБО ұйымы жұмыс 

берушілермен бірлесіп әзірлейді. Өлшемшарттар біліктілік сипаттамасының 

талаптарына, жұмыс берушілердің қажеттіліктеріне, қазіргі заманғы 

технологиялар мен жаңа материалдарға сәйкес құзыреттілік тәсілге 

негізделуі тиіс және өңірлік білім беру органдарымен келісілуі тиіс. Бағалау 

процесінің ажырамас бөлігі –  өзін-өзі бағалау. 

Бағалау әдістері алынған білімді, дағдылар мен құзыреттілікті растау 

тәсілі болып табылады. Олар оқу нәтижелерін бағалау үшін пайдалануға 

болатындай болуы керек. Бағалау әдістері бағалауға дайындалуға 

көмектесетін етіп таңдалуы керек. 

Алынған құзіреттіліктерді бағалау үшін ең тиімдісі студенттің нақты 

өндірістік ортада немесе оған жақын оқу ортасында жұмыс орнында өз 

әрекеттерін қалай көрсететініне бағытталған әдістер болады. Мысалы: 

тәжірибе (практикалық) жұмыс немесе құзыреттілікті көрсету. 

Модульдегі қорытынды бағалау әдісі интеграцияланған сипаттағы 

кешенді жұмыс болуы мүмкін, ол теориялық (тест) және практикалық 

бөлімдерден тұрады; жеке немесе топтық жобалар және т.б., онда білім 

алушы қажетті еңбек әрекеттерін орындау қабілетін көрсетеді. Әрбір бағалау 

әдісінде бағаланатын адамдардың субъективті көзқарасын азайтатын нақты 

өлшемшарттар (критерийлер) болуы керек. 

Оқудан кейін әрбір білім алушы кәсіби стандартта, салада белгіленген 

технологиялық шарттар мен нормаларда қарастырылған барлық жұмыстарды 

өз бетінше орындай алуы керек. 

Әдістерді таңдау және оқыту мазмұнын қалыптастыру 

Оқыту мазмұнын қалыптастыруды бағалау өлшемшарттары 

(критерийлері) анықталған кезде бастаған дұрыс. 

Құзыреттілік тәсілге негізделген МОБ-та оқыту мазмұны оқыту 

нәтижелері негізінде жасалады және кәсіби стандартпен, егер бар болса, 

кәсіптік білім беру стандарттарымен анықталады. Оқу модулінің мазмұны 

белгілі бір еңбек функциясының сипаттамасы бойынша қалыптасады. 

МОБ құрылымы кәсіби базалық құзыреттіліктердің тізбесі мен 

мазмұнын айқындауды қамтитын базалық блок модульдерін қарастырады, 

онсыз кәсіби мамандандырылған құзыреттіліктерді алу мүмкін емес. Базалық 

блоктағы кәсіби негізгі құзыреттіліктер жалпы кәсіби құзыреттіліктерден 

және ішінара кәсіби стандартпен анықталған жеке кәсіби құзыреттіліктерден 

қалыптасады (еңбек заңнамасының негіздерінен; нарықтық экономика, 

экология және энергия үнемдеу негіздерінен; материалтану негіздерін 

меңгеруден; еңбекті қорғау және өрт қауіпсіздігінен, өндірістік санитария 

және кәсіби қызметтегі еңбек гигиенасы талаптарын сақтау және 

орындаудан; дербес компьютерде жұмыс істеу негіздерін меңгерден және 

т.б.). 
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Олар мамандыққа ортақ білімді, дағдыларды, құзыреттілікті 

қалыптастырады. Егер оқыту бірнеше кәсіптік біліктіліктер бойынша үздіксіз 

жүзеге асырылса, онда жалпы кәсіптік құзыреттіліктер бір рет, атап айтқанда, 

мамандық шегінде бастапқы біліктіліктің оқу материалын игермес бұрын 

алуына болады. Мамандарды қайта даярлау кезінде кәсіби базалық 

құзыреттілікті айқындау адамның алдын ала біліктілігіне және/немесе кіріс 

бақылау нәтижелері бойынша алған тәжірибесіне байланысты болады. 

Тапсырыс берушінің қалауы бойынша, егер кәсіби міндеттемелерді 

орындау барысында жұмыстың бір бөлігін орындау қажет болмаса, 

модульдердің немесе модульдік бірліктердің бір бөлігін алынып тастауға 

болады. 

Интеграцияланған (біріктірілген) кәсіптерді дайындау үшін тиісті 

кәсіби блоктар қолданылады. Егер модульдер немесе модульдік бірліктер 

қайталанса және бұрын зерттелсе, олар оқу бағдарламасынан алынады және 

кәсіби блоктарда зерттелмейді. Бұл оқу мерзімін қысқартады, білім беру 

қызметтерін іздеушіге бейімделген икемді оқу бағдарламаларын құруға 

мүмкіндік береді. 

Оқу бағдарламасы модульдерінің тізбесін, әрбір кәсіптік біліктілік үшін 

кәсіптік құзыреттердің тізбесі мен мазмұнын білім беру ұйымы айқындайды 

және жұмыс берушілердің талабы бойынша осы тізбені қосымша 

құзыреттермен толықтыра алады. 

Модульдік оқытуда өндірістік практика білім беру процесінің кестесіне 

сәйкес орындалатын дербес модульдер болуы мүмкін. 

Құзыреттілік тәсілге негізделген МОБ-ті іске асырудың маңызды 

шарты теория мен практиканың және өтпелі модульдерді интеграциялау 

(біріктіру) болып табылады, өйткені өтпелі және негізгі құзыреттер кәсіби 

құзыреттіліктермен бірге сәтті қалыптасады. 

Мысалы, тиімді кәсіби қарым-қатынастың психологиялық негіздері 

мен тиісті теориялық аспектілерін базалық блокта игеріп, оларды кәсіби 

оқыту модульдерінде игеруін ұзартқан жөн. 

Мұғалімдер жеке тақырыпты зерттеуге арналған сағаттардың көлемін 

дербес анықтай алады және модуль шеңберіндегі тақырыптардың зерттеу 

тәртібін өзгерте алады, оқу жобаларының, зертханалық және практикалық 

жұмыстардың тақырыптарын құра алады. Оқу модулі бағдарламасының 

мазмұнына өндірістегі немесе қызмет көрсету саласындағы техникалық-

технологиялық өзгерістерді ашатын, жаңа материалдарды, еңбекті 

ұйымдастырудың жаңа әдістерінің пайдалануын ұсынатын, оқыту 

нәтижелерін игеруге ықпал етедін тақырыптар кіруі маңызды. 

Оқу модулінің құрылымы жалпы кәсіптік, кәсіптік-теориялық 

дайындықтың оқу пәндерінің тақырыптарын және кәсіптік-практикалық 

даярлықтың оқу жұмыстарының түрлерін (өндірістік оқыту, өндірістік 

практика) қамтиды. 
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Оқу қызметінің формалары мен көлемін анықтау 

Білім алуға ізденуші үшін оқу қызметінің көлемін айқындаудың негізі 

тиісті біліктілік деңгейіндегі негізгі, жалпы кәсіптік, кәсіби құзыреттіліктерді 

алуға қажетті уақыт болып табылады. Модульді аяқтауға арналған 

сағаттардың оңтайлы санын анықтау теориялық және практикалық 

(өндірістік) оқыту тақырыптарының тізбесін, оқу нәтижелеріне қол жеткізу 

үшін оларға қажетті сағаттар санын қалыптастыруды көздейді. 

Теория мен практиканың оңтайлы арақатынасы 40:60 пайызды 

құрайды,  дуальді оқыту формасы бойынша – 30:70, ал өндірістік практика             

кәсіптік-практикалық даярлықтың 50%-ын құрайды; білім алуға 

ізденушілердің білімін, іскерлігін және дағдыларын кірістік бақылау 

нәтижелері бойынша даярлау түріне байланысты (қайта даярлау, біліктілігін 

арттыру), егер оқу бағдарламаларынан кіріс бақылау нәтижелері бойынша 

бағаланған және есепке алынған жекелеген тақырыптар алынып тасталса, 

стандартта көзделген құзыреттерді алу үшін қажетті уақыт мөлшерін 50%-ға 

дейін қысқартуға болады. 

Егер оқыту екі және одан да көп кәсіптер бойынша жүзеге асырылатын 

болса, онда модульді зерделеу үшін сағат саны алдыңғы кәсіптерді алу 

кезінде бұрын алған құзыреттіліктерге байланысты 50%-ға дейін 

қысқартылуына болады. 

Білім беру қызметтеріне тапсырыс берушінің қажеттіліктеріне сәйкес 

модульдік оқу бағдарламаларына аймақтық ерекшеліктерді ескере отырып, 

қосымша құзыреттілікті қалыптастыруға көмектесетін оқу материалын 

қосуға болады. 

Оқу жұмысын жүргізу формасы (аудиториялық жұмыс, 

кәсіпорында/оқу орнында өндірістік оқыту, дуальды форма, өзіндік жұмыс) 

модуль бағдарламасында көрсетіледі. 

Оқу материалын іріктеу 

Модульдегі оқу материалындың анықталуы оқу материалының 

толықтығын, ақпараттық және әдістемелік материалдарды оңтайлы беруді 

қолдана отырып, жалпы кәсіптік, негізгі және бұрын игерілген 

құзіреттіліктерді ескере отырып, мамандық бойынша білім беру 

стандартының кәсіби құзыреттілігінің мазмұнын талдау негізінде 

қалыптасады. 

Модульдің негізін құрайтын білім мен дағдылар оқу пәндерінің 

мазмұнында оларды жүйелі түрде ұсынуға мүмкіндік беретін тік принцип 

бойынша құрылымдалуы керек. 

Модульдердің мазмұнын қалыптастыру критерийі әр модуль ішіндегі, 

пәндер арасындағы және кәсіби-практикалық дайындықтағы тақырыптық 

байланыстардың үздіксіздігі, модульдің мақсаты мен жалпы мақсаттың 

сәйкестігі болып табылады. Ең алдымен-нақты материалдың көлемін, 

тақырыптардың атауларын анықтау, кәсіптерді біріктіруде қайталанатын 

материалдың жойылуын ескеру. 
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МОБ-ты енгізу кезінде білім алушылардың әрі қарайғы практикалық 

кәсіби қызметіне бағытталған дидактикалық материалдарды әзірлеуге назар 

аударылады. Материалдың мазмұны модульдің міндеттерімен анықталуы 

керек және жұмыс іздеушілерге кәсіпорындағы өндірістік мәселелерді 

шешуге қажет болатын білімді көрсетуі керек. Модульдік жүйеде 

дидактикалық материал модульдерден тұрады. Әр модульде белгілі бір 

тақырып бойынша теориялық білім беретін немесе белгілі бір өндірістік 

тапсырманы шешуге қажетті практикалық дағдыларды сипаттайтын белгілі 

бір оқу элементтері бар. Оқу элементінде мәтіндік түрде теориялық білімнің 

толық үзіндісін немесе бір практикалық шеберлікті сипаттайтын 

дидактикалық материал беріледі. 

 

4.3. Білім беруді цифрландыру жағдайында кәсіптік білім беру мен 

оқытудың келешегі. 

Жаңа білім беру жүйесінің басты сипаттамаларының бірі – білім беруді 

даралау және онлайн оқыту. 

Үш модельден тұратын білім беру ұйымдарының онлайн курстарын 

қолдануының келесі нұсқаларын көрсетуге болады: 

 Пәнді оқу кезінде қосымша материал ретінде онлайн-курсты 

пайдалану; 

 Негізгі білім беру бағдарламасының пәні бойынша сертификатпен 

расталған онлайн курстың оқу нәтижелерін несиелеу; 

 Онлайн-курсты негізгі білім беру бағдарламасына толыққанды пән 

(модуль) немесе оның бөлігі (аралас оқыту) ретінде қосу. 

Сандық технологиялардың білім беру әлеуетінің сипаттамасы. 

1. Ғаламдық ақпараттық желіде ақпаратты іздеу еркіндігі 

2. Дербестік – әрбір білім алушының қажеттіліктері мен ерекшеліктеріне 

дербес баптау үшін шексіз мүмкіндіктердің болуы. Шынында да, 

қашықтықтан білім беру технологияларымен жұмыс істеу әрбір білім 

алушыға ыңғайлы оқу жағдайларын қамтамасыз етеді. Бұл сипаттама 

ерекше білім беру қажеттіліктері бар студенттер үшін ерекше маңызды. 

3. Интерактивтілік – байланыс және өзара әрекеттесу процесінде көп 

субъектілікті қамтамасыз ету мүмкіндігі. Мысалы, онлайн курстар 

аясында орындалатын жұмыстарды бағалау кезінде өзара тексеру 

белсенді қолданылады. 

4. Мультимедиалық (полимодальдық) – оқу процесінде қабылдаудың 

әртүрлі арналарын (есту, көру, қозғалыс) кешенді түрде іске қосу 

қабілеті. Оқу материалын визуализациялау, кеңейтілген және 

виртуалды шындық ақпаратты жақсы қабылдауды қамтамасыз етеді. 

5. Гипермәтіндік – мәтін бойынша қозғалу еркіндігі, ақпараттың 

анықтамалық сипаты, айқас сілтемелерді пайдалану және т.б. 

6. Субмәдениеттік – дәстүрлі оқытудың ыңғайсыз ортасымен қарама-

қайшы келетін жайлылық жағдайын қамтамасыз ететін цифрлық ұрпақ 

үшін әлемнің әдеттегі бейнесіне сәйкестігі, танымалдығы, 
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эмоционалды-психологиялық жақындығы. 

 Осылайша, онлайн-оқытудың негізі цифрлық дидактика, білім беру 

қызметін виртуализациялау, білім берудің жаһандануы болып табылады. 

Мұның бәрі оқу процесінің өзін өзгерту қажеттілігін көрсетеді, дәлірек 

айтқанда оның келесі негізгі компоненттері трансформацияға жатады: 

1. Қағидаттары. 

2. Әдістері. 

3. Мазмұнысы. 

4. Құралдары. 

5. Бақылауы. 

Оқыту принциптері оқу процесін ұйымдастыруға қойылатын негізгі 

талаптарды білдіреді, сондықтан педагогикалық тұжырымдамаларды, 

көзқарастарды қажеттілікпен өзгерту оқытудың жаңа принциптерінің пайда 

болуына немесе барларын түзетуге әкеледі. Жаңа цифрлық дидактиканы 

дамыту, әрине, оқытудың қолданыстағы қағидаттарын өзгертуді талап етеді. 

Цифрлық білім беру процесінің негізгі қағидаттарына мыналар жатады: 
Сандық дидактика 

қағидаты.  

Қағидаттың мазмұны.  Оқытушы қызметінің 

сипаттамасы. 

Үстемдік қағидаты Сандық білім беру 

ортасында студенттің 

өзіндік оқу іс-әрекетіне 

назар аударады. 

Мұғалім оқу процесін 

ұйымдастырып, оқу процесінде 

студентке қолдау көрсетіп, 

көмектесуі керек. 

Даралау қағидаты Бұл студенттің оқу 

мақсатын өз бетінше 

анықтауға, оқу процесінің 

стратегиясын, білім беру 

бағдарламасын   меңгеру 

қарқыны мен деңгейін өзі 

таңдауға мүмкіндік 

береді. 

Оқытушыға студенттің жеке 

даму көрсеткіштері мен оқу 

нәтижелерін бақылауға 

мүмкіндік береді. 

Орындылық қағидаты Оқу процесінде белгілі 

бір студенттің білім беру 

процесінде алға қойылған 

мақсаттарына қол 

жеткізуді қамтамасыз 

ететін сандық 

технологияларды ғана 

қолдану қажет. 

Бұл нақты білім беру 

мақсаттарынсыз тиімділігі 

төмен педагогикалық 

технологиялар мен құралдарды 

қолдануды білдірмейді. 

Икемділік пен бейімділік 

қағидаты 

Цифрлық білім беру 

процесінің шарттарына 

байланысты жеке тәсілді 

дамытуға мүмкіндік 

береді. 

Цифрлық білім беру процесі оқу 

материалын ұсыну тәртібі, 

тәсілі және қарқыны сияқты 

аспектілерді назарға ала 

отырып, бағдарламаны әрбір 

білім алушыға автоматты түрде 

бейімдеуге мүмкіндік береді. 

Оқудағы табысқа жету Алға қойған мақсаттарға Бұл «түсіндіру – бекіту – 
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қағидаты жетуді, сонымен қатар 

білім, білік және 

дағдыларды толық 

меңгеруді талап етеді 

бақылау» дидактикалық 

тізбегіндегі соңғы элементі. 

Материалды бекіту үшін 

қосымша оқу сағаттары 

бөлінеді, оқытушылар мен 

студенттердің бетпе-бет 

кездесуі жиі ұйымдастырылады. 

Мұғалім топтық және жеке 

бекіту формаларының оңтайлы 

арақатынасын мұқият 

қадағалайды. Сандық құралдар 

бұл процесті әлдеқайда жылдам 

және қарапайым етеді. 

Ынтымақтастық пен өзара 

әрекеттестікте оқыту 

қағидаты. 

Оқытушы мен білім 

алушы арасында — нақты 

және желілік — белсенді 

көпжақты коммуникация 

негізінде оқу процесін 

құруын талап етіледі. 

Бұл қағидат желілік оқытудың 

топтық пішін қолдануды 

қамтиды. 

Тәжірибеге бағытталған 

қағидаты 

Мақсаттарды және нақты 

нәтижелерді нақты 

қоюын талап етеді 

Ол үшін келесі шараларды 

ұйымдастыру қажет: 

 оқу мақсаттарын, 

міндеттерін және 

проблемалық 

жағдайларды қоюды; 

 практикалық 

тапсырмаларды; 

 «жауынгерлік» 

жағдайларда, яғни 

қолданыстағы жобада 

немесе кәсіпорында 

алған білімдерін бекітуді. 

Білім беру ортасының 

қанықтылық қағидаты. 

Жеке оқыту стратегиясын 

құру үшін ақпараттық 

ресурстардың көптігі 

қажет. 

Мұндай артықшылық желілік 

білім беру ресурсының 

көмегімен, яғни бірыңғай 

ақпараттық білім беру ортасы 

арқылы жүзеге асырылуы 

мүмкін. 

Полимодальдық 

(мультимедиалық) 
қағидаты 

Оқу үрдісінде 

қабылдаудың көру, есту 

және мотор 

(кинестетикалық) 

тәсілдерін қолданады. 

Ол үшін тренажерлер, 

датчиктер, симуляторлар, 

сондай-ақ кеңейтілген шындық 

құралдары сияқты әртүрлі 

құрылғылар қолданылады. 

Енгізілген бағалау 

қағидаты 

Оқу процесі барысында 

оқушының жетістігін 

үздіксіз бағалауды талап 

етіледі 

Цифрлық технологиялар 

мұғалімге тапсырманы орындау 

нәтижелері туралы қажетті 

деректерді үздіксіз бере 

отырып, жедел кері байланысты 



61 

қамтамасыз етеді. Осының 

арқасында мұғалім оқушының 

күшті және әлсіз жақтары 

туралы қорытынды жасайды, 

бұл оқу процесінде даму 

сценарийлері мен жақын оқу 

мақсаттарын түзетуге мүмкіндік 

береді. Осылайша, цифрлық 

технологиялар қандай да бір 

тапсырманың орындалуын 

түпкілікті бағалаудың 

объективтілігі мен ашықтығын 

қамтамасыз етеді. 

 

Сандық дидактиканың келесі компоненті – виртуалды білім беру 

ортасында мәні бойынша емес, форматы бойынша өзгеретін әдістер. 

Ауызша, көрнекі әдістер электронды оқыту форматында елеулі өзгерістерсіз 

жүзеге асырылады. Оларға қатысты «цифрландыру» термині, яғни басқа 

цифрлық форматқа ауыстыру деген қолданылады. Алайда оларды пайдалану 

мүмкіндіктері кеңеюде. Мысалы, гиперсілтемелері бар дәріс материалымен 

танысу студентке қазіргі уақытта маңызды ақпаратты жаңартуға мүмкіндік 

береді. Практикалық кейс әдісі білім беру мәселелерін дәстүрлі мәтіндік 

форматта ғана емес, сонымен қатар бейнематериалдарды қолдануға 

мүмкіндік береді. Оқу тестілерін түзету әдісі ретінде қолдану жауапты 

таңдағаннан кейін бірден кері байланыс алуға мүмкіндік береді және т.б. 

Кейбір практикалық әдістер белгілі бір өзгерістерге ұшырайды. 

Шынында да, виртуалды зертханалық жұмыс оқушыға нақты орындалатын 

жұмысқа ұқсас зияткерлік әрекеттерді (тәуелділікті талдауды, параметрлерді, 

құралдарды таңдауды, және т.б.) орындауға мүмкіндік береді. Алайда, 

тактильді сезімдердің болмауы виртуалды зертханалық жұмысты нақты 

практикалық әдістерге жатқызуға мүмкіндік бермейді. Материалды қабылдау 

тұрғысынан бұл визуалды әдіс. Алайда, оны дәстүрлі, яғни біз үшін таныс 

көзқараспен көрнекі түрге жатқызуға болмайды, өйткені студент жай 

бақылаушы емес, бірақ байқалған оқиғалар мен процестердің барысына 

белгілі бір өзгерістер енгізеді. Зертханалық әдіс атауына «виртуалды» сөзінің 

қосылуы оқыту әдістерінің вербалды, көрнекі және практикалық болып 

жалпы қабылданған жіктелуін бұзады. Осылайша, оқыту әдістері 

аспектісіндегі педагогиканың жетістіктері өз құндылығын жоғалтпайды, 

бірақ цифрлық экономикаға өзекті және білім алушылардың жаңа буынына 

үйреншікті жаңа ортаға бейімделеді. 

Сандық дидактиканың тағы бір құрамдас бөлігі – білім беру кнтентіне 

негізделген мазмұн. Мысалы, модуль бойынша білім мазмұнының құрылымы 

келесі бөлімдерді қамтиды: 

1. Кіріспе бөлімі. 

2. Мазмұн бөлімі. 

3. Қорытынды бақылауы. 
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Кіріспе бөлім модульді үйренуге арналған нұсқаулық. Мақсаты – 

оқытылатын модульдің пәндік өрісінде білім алушы қызметінің бағдарлы 

негізін құру, дербес оқу-танымдық қызметтін жүзеге асыру мүмкіндігін 

қамтамасыз ету. Бөлімде білім алушылардың қызметін регламенттейтін 

негізгі құжаттарға (оқу жоспары, жұмыс бағдарламасы, технологиялық карта, 

курстық жұмыстардың тақырыптары, жобалардың тақырыптары және т.б.) 

сілтемелер орналастырылуы тиіс. Сондай-ақ құрамдас бөліктің мазмұнында 

электрондық мазмұнымен жұмыс туралы, өздік жұмысты ұйымдастырудың 

ұтымды тәсілдері туралы; білім алушының тәжірибе немесе өндірістік оқыту 

кезеңінде өздік жұмыс процесінде туындайтын мәселелер бойынша кеңес алу 

тәсілдері туралы; курстық жұмысты (жобаны) орындау жөніндегі, оқыту 

нәтижелеріне ағымдағы және аралық бақылауды ұйымдастыру туралы 

нұсқаулар берілуге тиіс. 

Білім алушылардың модульді игеруге дайындығын анықтау 

мақсатында оқытушы тест түріндегі тапсырмалар, жұмыс дәптерінің 

парақтары, ситуациялық немесе көрсету тапсырмалары, бақылау сұрақтары 

арқылы кіріс бақылау рәсімін ұйымдастыра алады. 

Мазмұнды бөлім білім берудің берілген нәтижелеріне қол жеткізуді 

қамтамасыз ететін оқу модулінің мазмұнын, сондай-ақ осы мазмұнмен 

жұмыс істеу тәсілдерін қамтиды. Цифрлық білім беру ортасындағы пән 

мазмұнының негізгі құрылымдық элементі электрондық оқу модулі (ЭОМ) 

болып табылады. 

Электрондық оқу модульдері білім беру әлеуетін құру және білім беру 

процесін дербестендірумен қамтамасыз ету мақсатында тақырыптық 

элементтер (бөлімдер) бойынша құрылады. 

Осылайша, электрондық ақпараттық – білім беру ортасындағы пән 

(модуль) бойынша білім беру мазмұны электрондық оқу модульдерінің 

(ЭОМ) жиынтығы болып табылады. Егер пәнді игеру аралас оқыту түрінде 

жүзеге асырылса, онда тақырыптық жоспарда электронды оқу модульдері 

түрінде жасалған бөлімдер көрсетілуі керек. Бұл жағдайда білім беру 

мазмұны ЭО және ҚОТ қолдана отырып, ЭОМ, жеке электрондық білім беру 

ресурстарының (мысалы, бейнедәріс, презентация) және оқу процесін 

ұйымдастырудың басқа да тетіктерінің жиынтығын білдіретін болады. 

ЭОМ білім беру мақсаттарына қол жеткізуді қамтамасыз ететін толық 

интерактивті мультимедиа өнімдері болып табылады. Интерактивтілік, ең 

алдымен, мазмұн элементтері бойынша навигацияның болуымен қамтамасыз 

етіледі, бұл сізге оқу, анықтамалық және энциклопедиялық ақпаратқа 

жүгінуге мүмкіндік береді.  

Электрондық оқу модулінің құрылымы үш блоктан тұрады:  

 теориялық; 

 практикалық; 

 бақылаушы. 

Теориялық блоктың мазмұны оқу жұмыс жоспарына сәйкес 

анықталады. Теориялық блокта меңгеруге жататын және электрондық-
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цифрлық пішінде ұсынылған құрылымдалған оқу материалы бар. Теориялық 

блоктың мазмұны білім алушыларда құзыреттіліктің білім құрамдас  бөлігін 

және/немесе қалыптастырылатын дағдылардың бағдарлы негізін 

қалыптастыруды қамтамасыз етуі тиіс. 

Теориялық материал мынадай құрылымдық элементтер түрінде 

ұсынылуы мүмкін: дәріс конспектісі, бейне-дәріс; негізгі ұғымдардың 

глоссарийі; презентация; тірек конспект; метаплан; электрондық оқулықтар 

немесе оқу құралдары (немесе беттері көрсетілген жеке бөлімдер); 

ақпараттық-анықтамалық материал және/немесе ақпараттық ресурсқа 

сілтемелер. 

Практикалық блоктың мазмұны әртүрлі тапсырмалар мен оларды 

орындау бойынша нұсқаулықтарды қамтуы керек. Мазмұнның 

интерактивтілігі оның элементтерімен операциялар жүргізу мүмкіндігімен 

қамтамасыз етіледі: объектілерді басқарумен, процеске араласумен. 

Репродуктивті тапсырмалар-бұл алгоритм бойынша ойнату және әрекет 

деңгейіне сәйкес келетін сұрақтар мен тапсырмалар тізімі. Мысалы, 

теориялық материал бойынша сұрақтар, иллюстрациялық сипаттағы 

зертханалық жұмыстар, оқыту тестілері (оқыту тесті студенттің жетістіктерін 

өзін-өзі бақылауға арналған, оған жүгінудің уақыты мен саны бойынша 

шектеулер жоқ), компьютерлік бағдарламалар, іс-қимыл алгоритмдерін 

пысықтауға арналған интерактивті тренажерлер. 

Нәтижелі, практикалық тапсырмалар студенттен белгілі бір жағдайда 

білімді қолдана білуді, білімді өзгертуді талап етеді. Мұндай тапсырмаларға 

проблемаларды өндірістік жағдайлар түрінде шешу және т.б. жатады. 

Практикалық блокқа арналған материалдар тиісті тақырыптар мен 

сабақ түрлері бойынша әдістемелік ұсынымдардан тұруы тиіс. Пәндік салаға 

байланысты теориялық курстың тиісті бөлімдеріне түсіндірмелері мен 

сілтемелері бар типтік есептер мен жаттығуларының қадамдық шешімдері 

ұсынылуы мүмкін. Бұл жұмысты орындау үшін нұсқаулық карталар және     

т.б. болуы мүмкін. 

ЭОМ құрамындағы бақылаушы блок ағымдағы бақылаудың бір түрі 

болып табылады. Студенттер тапсырманың жауабын мұғалім берген пішінде 

(Word немесе PDF файлдары, электрондық кестелер, суреттер, аудио немесе 

видео) ұсына алады. Әрбір бағалау құралына бағалау өлшемшарттары 

әзірленуі тиіс. Тапсырманы бағалау кезінде мұғалім пікірлер (комментарий) 

түрінде пікір қалдыруы керек, студенттің түзетілген жауабы немесе аудио 

шолуы бар файлды жүктеуі керек. Ағымдағы бақылау тестілері ақпараттық 

және практикалық блоктарды зерттегеннен кейін орындалады. Тестте уақыт 

шектеулі, сұрақтар базадан кездейсоқ таңдалады, қайта тапсыру саны 

шектелмейді. 

Модуль бойынша аралық аттестаттау тестінің сұрақтар базасы барлық 

бөлімдер бойынша сұрақтар базасынан қалыптастырылады. 

Сандық дидактика контекстіндегі бақылау білім беру парадигмасының 

құзыреттілік моделіне ауысуына байланысты айтарлықтай өзгерістерге 
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ұшырайды. Қандай да бір пән аяқталғаннан кейін және емтихан/тест 

тапсырғаннан кейін құзыреттіліктерді бағалау талап етілмейді; құзыреттілікті 

бағалау барлық оқу процесі процесінде жинақтап жүргізіледі. 

Тағы бір құрал – бұл «сандық із» немесе «сандық артефактілер» – бұл 

студенттердің сабақ барысында/нәтижелері бойынша жасаған (немесе жоба 

бойынша өзіндік жұмыс) және колледж жүйесіне жүктелген файлдар. Дәріс 

конспектілері, бағдарлама кодтары, аудио немесе видео жазбалар, 

презентациялар және студенттік жұмыстың басқа нәтижелері, ол қандай 

сабақтарға барғанын, қандай білім мен дағдыға ие болғанын айтады. 

Сандық артефакт жүктелгеннен кейін ол тексеруден өтеді және сандық 

профильде сақталады. Бұл оқу үлгерімін бақылаудың және құзыреттілікті 

қалыптастыру профилін көрудің көрнекі тәсілі. 

Мұның бәрі толықтай немесе ішінара автоматтандырылатын бақылау 

құралдарын жасау қажеттілігін көрсетеді. 

Қазіргі заманғы технологиялар, табысты өмір сүру және кәсіби өсу 

қабілеті озық кәсіптік білім беруді талап етеді. Мұндай білімнің мақсаты 

болжанбайтын технологияларға, болашақтың еңбек нарығындағы тосын 

сыйларына бейімделуге сенімді негіз алған адам болуы керек. Жастардың 

жаңа өмір салты: желідегі уақыттың көбеюі, интернетте үздіксіз болуы және 

гаджеттерді үнемі пайдалануы, өмір салты мен күнделікті өмірдің өзгеруінің 

салдары педагогикалық  қауымына даму жолын нұсқайды. Онлайн оқытуға 

әртүрлі дәрежеде тарту және сауатты цифрлық дидактика білім алушылармен 

олар үшін үйреншікті ортада «сөйлесуге» және соның арқасында білім 

берудің неғұрлым жоғары сапасына қол жеткізуге мүмкіндік береді. 

  

 № 1 практикалық жұмыс 

 1. Ұлттық біліктілік шеңбері мен EQF (Еуропалық біліктілік 

шеңбері) арасындағы дескрипторлардағы сәйкестіктер мен 

айырмашылықтарды анықтаңыз. Кестені 2,3,4 деңгей бойынша толтырыңыз: 

 
Деңгейі Білімдері Іскерліктері  Құзыреттері  

2 деңгей 

 

   

3 деңгей 

 

   

4 деңгей    

 

№ 2 практикалық жұмыс 

1. Сіздің жеке тәжірибеңізге сүйене отырып, білім беру 

бағдарламаларын әзірлеудің шетелдік әдістерінің қазақстандық тәсілдерден 

айырмашылығын талдаңыз. 

 
шетелдік тәсіл  қазақстандық тәсіл ұқсастықтар айырмашылықтар  
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2. Анықталған ұқсастықтар мен айырмашылықтардың неден 

туындағанын түсіндіріңіз. 

 

№3 практикалық жұмыс 

1. Өзіңіздің педагогикалық тәжірибеңізге сүйене отырып, келесі кестені 

толтырыңыз. 

 
Сандық дидактика қағидаты Принциптің 

мазмұнысы  

Оқытушы 

қызметінің 

сипаттамасы 

Үстемдік қағидаты 

 

  

Даралау қағидаты 

 

  

Орындылық қағидаты 

 

  

Икемділік пен бейімділік қағидаты 

 

  

Оқудағы табысқа жету қағидаты 

 

  

Ынтымақтастық пен өзара әрекеттестікте 

оқыту қағидаты. 

 

  

Тәжірибеге бағытталған қағидаты 

 

   

Білім беру ортасының қанықтылық 

қағидаты. 

 

  

Полимодальдық (мультимедиалық) 
қағидаты 

 

  

Енгізілген бағалау қағидаты   
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V. «БІЛІМ АЛУШЫЛАР КОНТИНГЕНТІНІҢ ЖАС ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 

МЕН ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, ОҚЫТУ ӘДІСТЕРІН 

ҚОЛДАНУДЫҢ СТРАТЕГИЯЛАРЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ» 

МОДУЛІ 

5.1. Білім алушылар контингентінің жас ерекшеліктері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, оқытудың қажетті әдістерін таңдау 

Модульдік-құзыреттілік тәсілдегі оқыту әдістері оқыту нәтижелеріне 

сәйкес келуі тиіс. Олар «ізденушілерді білім алуға үйрету» ұстанымынан 

«білім іздеушілерге істеп білуді үйренуіне көмектесу» ұстанымына қайта 

бағдарлануы керек. Мұндай әдістер мұғалімнің рөлінің өзгеруіне, оқу 

нәтижелерін бағалаудың жаңа құралдарына әкеледі. 

Қазіргі және болашақ уақыт түлектерден оқу және өмір бойы оқуға 

дайын болуды талап етеді.  Бұған оқу қызметін жетілдіру және оқытудың 

белсенді әдістерін қолдану арқылы қол жеткізуге болады. 

Құзыреттіліктің сәтті қалыптасуы келесі тармақтармен қамтамасыз 

етіледі: 

 білім алуға ізденушілер бағдарламаның/модульдің мақсаттары мен 

міндеттерін түсінуі мен бөлісуімен; 

 оқу процесі үшін жауапкершілікті бөлісуімен; 

 топпен жұмыс істеуді үйренуімен; 

 жаңа білімді іздеуге бағытталғандығымен; 

 практикада іскерлікті меңгерумен; 

 оқытушылар мен өндірістік оқыту шеберлерінен тұрақты кері 

байланысты алумен;  

 үнемі оқуды үйренумен. 

Модульдік-құзыреттілік тәсілінде оқытудың кең таралған пішіндері 

мен әдістері: жобалар, практикалық (тәжірибелік) тапсырмалар, еңбек 

тәжірибесін көрсету, өндірістік жағдайларды талдау, топтық жұмыс, іскерлік 

ойындар, кәсіпорындарға бару және жұмысты бақылау, өндірістік практика 

және т.б. болып табылады.  

Оқыту процесін жандандыру үшін оқыту процесін нақты практика 

жағдайларына жақындатуға мүмкіндік беретін оқытудың инновациялық 

әдістері қолданылады. Өндірістік практикаға маңызды орын беріледі. 

Оқыту әдістерін жоспарлаған кезде білім алуға үміткерлердің 

тәжірибесі және олардың материалды игерудің жеке қарқыны еске алынады. 

Модульде оқытудың мазмұнын игерудің әртүрлі әдістері мен жолдары болуы 

мүмкін, білім алуға үміткер оларды өз бетінше таңдай алады немесе олардың 

негізінде игерудің өзіндік жолдарын ұсына алады. Ал педагог оқыту процесін 

ұйымдастыру бойынша әдістемелік кеңес беруді қамтамасыз етуі тиіс. 

Модульдік-құзыреттілік тәсілде «төңкерілген сынып» (FlippedClass) 

(аралас оқытудың бір түрі) оқыту моделі кеңінен таралуда, оның ерекшелігі 

білім алуға ізденушілер жаңа оқу материалын игеру немесе зерделенгенді 

бекіту үшін оқу бейнематериалдарын немесе ақпараттық ресурстарды қарау 

арқылы көбінесе онлайн-ортада өз бетінше теориялық материал 
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әзірлейтіндігі болып табылады. Ал аудиторияда мұғалімнің басшылығымен 

және көмегімен олар өздері үйренген тақырып бойынша практикалық 

тапсырмаларды орындайды. 

Кәсіптік стандартта айқындалған оқыту мазмұнына сәйкес 

дараландырылған кәсіптік оқыту үшін дидактикалық және әдістемелік 

материалдары бар (оқу жоспарлары мен бағдарламалары, оқу құралдары 

(элементтері), әрбір модульге арналған тесттер, білім алуға ізденуші мен 

оқытушыға арналған нұсқаулықтар; бітірушінің біліктілік деңгейін 

анықтауды көздейтін тесттер) өзіндік оқу-әдістемелік кешен,  модульдік оқу-

әдістемелік құжаттама пакеті  дайындалады. 

Педагогика арсеналында педагогикалық ықпал етудің көптеген әдістері 

жасалды. 

«Табыс жағдайы» – адамның (немесе топтың) жеке жетістіктерінің 

оның өмір тарихы (топ өмірі) контекстіндегі субъективті тәжірибесі. Бұл ең 

тиімді әдістердің бірі, оны қолдану түзету және дамыту әсерін береді. Оның 

мәні-мұғалім оқушының айналасындағы жағдайды кедергісіз, көбінесе 

көрінбейтіндей, байқалмайтындай қалыптастырады және оқушының өзі 

жетістікке жетіп, не істей алатындығын (өзіне және айналасындағыларға) 

көрсететін етіп оның қызметін ұйымдастырады. 

Табысқа жетудің ынтасы (мотиві) — ең күшті ынта. Кез-келген іс-

әрекеттегі сәттілік адамды шабыттандырады және оған деген 

қызығушылықты арттырады. Әлсіз студенттермен жұмыс істеу міндеті-

студенттердегі шамалы өзгерістерді қабылдай отырып, кішкене болса да 

өсуді ынталандыру. 

«Табыс жағдайы» әдісі тиімді болады, егер де осыны ұйымдастыру 

алдында тағы бір маңызды «моральдық қолдау және өз күшіне деген сенімді 

нығайту» әдісін қолданса, бұл оқушының өзін-өзі бағалауын оятады. 

 «Сәттілік жағдайының» бір түрі – «оқушының жеке басына аванс 

беру» әдісі. Артта қалушылармен жұмыс жасау кезінде әдеттегі деңгейден 

сәл жақсы орындалған жұмыс үшін бағаның біршама жоғарылауы көптеген 

жағдайларда оқушының кейіннен алған авансты пысықтауға 

тырысатындығына әкеледі. «Аванс беру» кезінде тосын әсерді пайдаланған 

жөн, сондай-ақ мәміленің кез келген көрінуін болдырмаған жөн. Бұл әдіс өзін 

— өзі бағалауы төмен, өз қабілеттеріне сенімді емес студенттерге жақсы әсер 

етеді-әдетте, бұл «нақты үштіктер» арналған әдіс. 

«Рөлдік басқару» әдісі. Егер студентке жалқау, мақтаншақ, ақымақ 

сияқты және т.б. белгілерді қойса, онда ол ерте ме, кеш пе оған қойған атқа 

сәйес рөлді атқара бастайтыны белгілі. Белгілі бір оқушыларға белгілі бір 

жағымды рөлдерді бере отырып, мұғалім оларды конструктивті рөлдік мінез-

құлыққа итермелеп қана қоймайды, сонымен қатар олардың әрқайсысының 

даралығын атап көрсете отырып, олардың өзін-өзі бағалауын күшейтеді. 

Пікірсайысшы «әділеттілік үшін күрескерге», жолдастар үшін кек алушы — 

«әлсіздердің қорғаушысына», бейресми көшбасшылықты үнемі талап ететін 

жасөспірім — «оппозиция басшысына» және т.б. айналады. 
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 «Мінез-құлық шарты келісімі» әдісі қазіргі батыс педагогикасының 

тәжірибесінен келді. Мұндай келісім тараптардың (оқытушы мен студенттің, 

куратордың және топтың) құқықтары мен өзара міндеттерін нақты 

сипаттайды, басқа адамдардың құқықтары мен өз міндеттерін бұзғаны үшін 

санкциялар тізімделеді. Шартқа қол қойған адамдардың қолдары қойылады. 

Әдісті қолдану студенттердің өзін-өзі бағалауын күшейтеді, олардың 

жауапкершілігі мен тәуелсіздігіне оң әсер етеді. Бұл әдіс тәрбиеге 

субъективті және прагматикалық көзқарас деп аталатын тәсілдің жеке 

жағдайының бірі. Таза түрінде бұл тәсіл білімді утилитарлық міндеттерге 

дейін кішірейтеді, бірақ көптеген басқа заманауи тәсілдерден 

айырмашылығы, бұл тәсіл қазіргі жастардың нақты ынтасына (мотивтеріне) 

— дербес және тәуелсіз болуы, өз мансабын құру және белгілі бір 

әлеуметтік-материалдық мәртебеге ие болу деген ұмтылысқа негізделген. 

Қазіргі балалардың жаппай бағынбау проблемасына тап болған 

дәстүрлі парадигма келесі қарама-қайшылықты талап етеді: әсер етудің 

барлық әдістерінің (ұсыныс, жаза, көтермелеу) Күшін арттыра отырып, 

ұрпақтар арасындағы ұрпақтар арасындағы алшақтықтың күшеюін «бұзу». 

Нәтижесінде бұл педагогикалық материалға қарсылықтың арттыруын және 

кедергінің одан әрі күшеюіне әкеледі. Сонымен қатар, біздің 

авторитаризміміз екіжүзділікпен жиі күнә жасайды: біз студенттердің мінез-

құлқын өзіміз жасағандай емес, біздің ойымызша, олар не істеу керек екенін 

ұйымдастыруға тырысамыз. Дегенмен, мысал әрқашан сөзден гөрі күшті. 

Бірақ педагогикалық жоспарды жасыру қағидатына негізделген 

үшінші, түбегейлі басқа жол бар. Мынандай оғаштық орын алады: 

педагогикалық ұстаным неғұрлым жасырын болса, соғұрлым тиімді болады. 

Керісінше: мұғалімнің ұстанымы неғұрлым айқын «педагогикалық» болса, 

педагогикалық әсердің нәтижесі соғұрлым әлсіз болады. 

Педагогикалық жоспарды жасыру қағидатына «делдалдық» деп 

аталатын педагогикалық әсер етудің тиімді әдісі негізделген. Терминнің өзі 

мұғалімнің оқушының мінез-құлқындағы қажетті өзгерістерге тікелей 

нұсқаумен емес, кез-келген аралық байланыс арқылы қол жеткізетіндігін 

білдіреді. Мұндай буын – бұл жасөспірімнің өзіне қойылған мақсат, ол осы 

мақсатқа жету үшін шартты орындайтын болады. Оқытушыға қажет нәрсені 

оқушы өзіне қажет нәрсе ретінде қабылдай бастайды; мақсатқа жету ең 

қызықсыз және қиын істерге байланысты болған кезде бұл істер мүлдем 

басқа мағынаға ие болады. Мысалы, үнемі «сабақтарда іші пысатын» 

жасөспірім «аң сияқты» оқуға және кәсіби шеберлік байқауында жеңіске 

жету үшін қажетті дағдыларды игеруге дайын. Сонымен қатар, мұғалім тек 

жасөспірімдердің қызығушылығының «алаңында» жұмыс істейді және бала 

оны «мұғалім» ретінде емес, адам, тұлға ретінде қабылдайды. Бұл әдіс 

тиімділігінің шарттары келесідей: 

• жасөспірімдердің ең күшті және салауатты қызығушылықтарына, 

бейімділіктері мен тілектеріне сүйену, бұл әдетте өздерінің іс-

әрекеттері мен әңгімелерінде көрінеді (коммуникативті қажеттіліктер, 
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қандай да бір іс-әрекетте бірінші болуға деген ұмтылыс, 

көшбасшылыққа ұмтылу, жолдастар тобын басқару, сыныпта ең жақсы 

оқу, заманауи болу, беделді ересектерге еліктеу, интернетте өз парағын 

жасауды армандау, болашақта өз бизнесін ашу және т.б.); 

• жасөспірімдердің мүдделерін қанағаттандырудың олардың мінез-

құлқындағы кемшіліктерді жоюмен байланысын мұғалімнің қисынсыз 

тілегі ретінде емес, «өмір заңы», қоршаған ортаның табиғи талабы 

ретінде қабылдау керек; 

• қысым мен көрінетін басшылықты алып тастау; 

• ардақты мақсатқа жеткеннен кейін кейбір балалардың мінез-құлқы 

қайтадан нашарлауы мүмкін екендігін ескеру керек, сол кезде қол 

жеткізілген нәтиже басқа құралдармен бекітілуі керек. 

Демек, оқытудың пішіні мен әдістерін таңдау туралы оқытушы мен 

өндірістік оқыту шеберінен оқу нәтижелерінің сапалы қалыптасуын 

қамтамасыз ететін дидактикалық құзыреттілікті талап ететін күрделі 

әдістемелік процесс деп қорытынды жасауға болады. 

 

5.2. Білім алушылар контингентінің жас ерекшеліктері мен 

қажеттіліктерін ескере отырып, біліктілік бойынша оқыту мазмұнын 

қалыптастыру 

Білім алушыны оқыту процесіне қосудың табиғи тетігі оның өзінің 

білім беру қажеттіліктерін қанағаттандыруға ұмтылысы болып табылады. 

Адамның кәсіби дамуы оның жас және жеке ерекшеліктерінің мөрін алады, 

оларды білім беру процесінде ескеру қажет. Жас ұлғайған сайын адамның 

мінезі белсенділікпен, оның ойлау ерекшелігімен, оның қажеттіліктерінің 

ауқымымен, қызығушылықтарымен, сондай-ақ әлеуметтік көріністермен 

байланысты. Сонымен қатар, әр жастың өзіндік мүмкіндіктері мен даму 

шектеулері бар. Мәселен, мысалы, ақыл-ой қабілеттері мен есте сақтау 

қабілеттерін дамыту балалар мен жасөспірімдерде өте қарқынды жүреді. Егер 

осы кезеңнің ойлау мен есте сақтауды дамытудағы мүмкіндіктері дұрыс 

пайдаланылмаса, онда кейінгі жылдары бұл қиын болады, кейде мүмкін де 

емес. 

Біліктілік бойынша оқыту мазмұнын қалыптастыру оқыту әдістерімен 

және студенттердің жас және жеке ерекшеліктерімен тығыз байланысты. 

Кәсіптік қызметті өндірістік оқыту шебері, өндірістегі тәлімгер білім 

алушылардың жас және жеке ерекшеліктерін ескере отырып құруы тиіс. Бұл 

ерекшеліктер кәсіби даму кезеңдерімен (кезеңдерімен) тығыз байланысты. 

15-тен 20-24 жасқа дейінгі кезең-бұл кәсіби таңдау кезеңі, осы таңдау туралы 

бейімделу (оқыту, мамандықтағы алғашқы қадамдар), кәсіби қызметті игеру 

және белгілі бір кәсіпте қалудың түпкілікті шешімін қабылдайтын кезең. 

Осылайша, ТжКБ талапкерлері мен студенттерінің жасы — олардың 

кәсіби қалыптасуындағы, өмірлік ұстанымын айқындаудағы өте маңызды 

кезең. Студенттердің типтік және жеке ерекшеліктерін түсіну, олармен 

қарым-қатынас процесін дұрыс құру мүмкіндігі маңызды. Мұндай 
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ерекшеліктердің ішінен мыналарды бөліп көрсетуге болады: жалпы жастарға 

тән жалпы ерекшеліктер; белгілі бір жас шектерімен шектелген ерекше 

ерекшеліктер (әдетте, 14-20 жас); ТжКБ бағдарламаларын меңгеретін білім 

алушылар контингентіне тән өзіндік ерекшеліктер. 

Үлкен жасөспірім және ерте жасөспірім кезеңі (14-тен 18-20 жасқа 

дейін) ағзаның физиологиялық қайта құрылуының қарқынды, бірақ өтпелі 

процестерімен сипатталатындығын назардан тыс қалдыруға болмайды. 

Мұның салдары психопатологиялық және социопатикалық реакциялар болып 

табылады, олар көбінесе өсудің табиғи жолымен жойылатын оңай қалпына 

келтірілетіндердің жалған әсерін тудырады. Мұндай ауытқулардың алдын 

алу немесе түзету үшін білікті әлеуметтік және кейде медициналық әсерлер 

қажет. Белгілі бір студенттің девиантты мінез-құлық проблемаларын жалғыз 

өзі шешу әрдайым мүмкін емес және оған медицина қызметкерінің және 

(немесе) педагог-психологтың қажетті көмегі көрсетіледі. 

ТжКБ бағдарламалары бойынша оқитын студенттердің ең типтік жас 

ерекшеліктерін қысқаша қарастырайық. 

1. Дүниетанымды, әлеуметтік-азаматтық ұстанымды және болашақ 

мамандыққа деген көзқарасты қалыптастыру. Студенттер үшін ең алдымен 

тұлғаның ынталандыру саласының белсенді дамуы тән. Студенттер өмірдегі 

орны туралы ойлайды; олардың дүниетанымы қалыптасады, бұл олардың оқу 

іс-әрекетіне, өзін-өзі тануына және моральдық санасына сөзсіз әсер етеді. 

Жеке тұлғаның ішкі ұстанымы қалыптасады: жас жігіт (ұл, қыз) бұрынғы 

тәжірибесіне, мүмкіндіктеріне, бұрын пайда болған қажеттіліктері мен 

ұмтылыстарына сүйене отырып, қазіргі уақытта өмірде алатын орнына 

объективті ұстаным құрады және ол осы қазіргі және болашақтағы 

жағдайына қандай ұстанымға иеленгісі келетініне көзқарасын 

қалыптастырады. Дәл осы ішкі ұстаным оның шындыққа, басқаларға және 

өзіне деген белгілі бір көзқарасын анықтайды. Бұл көзқарасты «мен көп 

нәрсені қалаймын, мен көп нәрсеге қол жеткіземін!» немесе, керісінше, «мен 

жеңілген адаммын» («Жеңілгендер кешені») формуласымен көрсетуге 

болады. 

Мұндағы негізгі мақсатты топтардың бірі – мүгедектігі бар және 

әртүрлі жастағы мүмкіндігі шектеулі студенттер. 

5.3. Оқыту нәтижелерін бағалаудың инновациялық әдістері 

Көбінесе «бағалау» және «белгі» ұғымдары бір біріне ұқсатылады. 

Бағалау – бұл адамның жүзеге асыратын процесі, бағалау қызметі. Бағалау 

негізінде оның формальды-логикалық нәтижесі ретінде белгі пайда болады. 

Сонымен қатар, белг – бұл көтермелеу мен жазалау қасиеттерін біріктіретін 

педагогикалық ынталандыру. Бағалау объективті болуы керек болса да, 

табиғаты бойынша ол әрқашан субъективті. Осы функцияларға сәйкес білімді 

тексеру мен бағалаудың нақты әдістері де таңдалады. 

Соңғы уақытта мониторинг ұғымы жиі қолданылатын болды. 

Мониторинг – «педагог – білім алушы» жүйесіндегі білім алушының 

надандықтан білімге жылжуын бақылауға (және қажеттілігіне қарай 
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түзетуге) мүмкіндік беретін үздіксіз бақылау әрекеттері. Мониторинг – бұл 

оқу процесінде білім мен дағдыларды игеру сапасын үнемі бақылау. Білімді 

тексерудің және бағалаудың нақты әдісі – бұл емтихан, оның ішінде 

демонстрациялық әдіс. 

Оқыту нәтижелерін бағалаудың қазіргі заманғы әдістеріне мыналар 

жатады: кейс-өлшегіштер, жобалар, портфолио, катано-тесттер, контекстік 

міндеттер, ТжКБ үшін демонстрациялық емтихан өте өзекті. 

Кейс – бұл жеке немесе топтық тапсырмалар жиынтығы. Олар жалғыз 

және айқын шешімі жоқ нақты мәселені сипаттайды. Түпнұсқалық шешімді 

іздеу үшін студент зерттелетін пән бойынша алған білімдерін қолдана 

отырып, күрделі жағдайды талдап, шешімдерді ұсынып, осы нақты 

нұсқаларды таңдауды негіздеуі керек.   

Оқу үрдісінде кейспен жұмыс істеу технологиясы келесі кезеңдерден 

тұрады: 

 оқушылардың кейс материалдарымен жеке өзіндік жұмысы 

(проблеманы анықтау, негізгі баламаларды тұжырымдау, шешімді 

немесе ұсынылатын әрекетті ұсыну); 

 негізгі мәселені пайымдауды және оны шешуді келісу бойынша шағын 

топтардағы жұмыс; 

 шағын топтардың нәтижелерін жалпы пікірталасқа ұсыну және 

сараптау (оқу тобы шеңберінде). 

Нақты жағдайды талдау әдісін қолданудың келесі мақсаттары мен 

бағыттары бар: 

 алдыңғы сабақтарда алған білімдерін бекіту (теориялық курстан кейін); 

практикалық жағдайларды талдау негізінде практикалық дағдыларды 

пысықтау; 

 мәселелерді топпен шешу және топпен шешімдер қабылдау 

дағдыларын пысықтау; теориялық курс барысында (практика 

процесінде) білім алушылардың алған білімдерін сараптау. 

Кейстер тапсырмаларға немесе жаттығуларға ұқсас, бірақ олардың 

бірқатар ерекшеліктері бар: олар бірқатар практикалық дағдыларды игеруге 

көмектеседі, мәселелерді шешуге үйретеді. 

Тапсырмалардың бір шешімі және осы шешімге әкелетін бір жолы бар. 

Кейстерде көптеген шешімдер болады және оған әкелетін көптеген балама 

жолдар бар. Кейс әдісі аналитикалық жолмен шешілмейтін күрделі 

мәселелерді шешуге үйретеді. Кейс әдісі тұлғаның келесі қасиеттерін 

дамытады: аналитикалық іскерліктерін, практикалық іскерліктерін, 

шығармашылық іскерліктерін, қарым-қатынас іскерліктерін, әлеуметтік 

іскерліктерін. Кейс әдісі құрылымында даулардың, пікірталастардың, 

аргументтердің болуы қатысушыларды талқылауға жаттықтырады, кәсіби 

қоғамдастықта қарым-қатынас нормалары мен ережелерін сақтауға үйретеді. 

Бағалаудың заманауи әдістеріне жоба жатады. Мұғалімнің көзқарасы 

бойынша жоба – бұл проблема түрінде тұжырымдалған тапсырма; бұл 
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оқушылардың мақсатты қызметі және мәселелерін шешудің тәсілі ретінде 

қызмет нәтижесі; бұл даму, оқыту және тәрбиелеу құралы. 

Білім алушылардың көзқарасы бойынша бұл өз бетінше қызықты нәрсе 

жасау мүмкіндігі; бұл өзін көрсетуге, өз білімін қолдануға, қол жеткізген 

нәтижесін көрсетуге мүмкіндік беретін қызмет. 

Жобалар әдісі теория мен практика арасындағы ақылға қонымды 

теңгерімді сақтай отырып, оқу қызметін ұйымдастыруға мүмкіндік береді; 

білім беру процесіне табысты интеграцияланады. 

Жоба әдісі мұғалімге оқу процесін ұйымдастырудың бүкіл жүйесін 

сапалы жаңа деңгейге шығара отырып, оқу іс-әрекетінің мазмұнына, 

пішіндері мен әдістеріне дәстүрлі көзқарастарды өзгертуге кең мүмкіндіктер 

береді. Оны оқытудың кез келген кезеңінде, әртүрлі жастағы, қабілеттердегі 

оқушылармен жұмыс жасауда және әртүрлі күрделіліктегі материалды оқуда 

қолдануға болады. Бұл әдіс барлық дерлік оқу пәндерінің ерекшеліктеріне 

бейімделеді. Баланың жеке тәжірибесін жинақтау арқылы табиғи танымдық 

белсенділігін дамытуға мен оның өзін-өзі жүзеге асыруына жағдай жасау 

қажет. Жоба әдісі әрдайым студенттердің тәуелсіз қызметіне бағытталған, 

бірақ бұл әдіс оқудағы топтық тәсілмен де үйлеседі. 

Портфолио соңғы уақытта жеке жетістіктерді бағалау әдісі ретінде 

кеңінен таралған. Портфолио әр түрлі іс-әрекетте білім алушының қол 

жеткізген нәтижелерін ескеруге мүмкіндік береді және ол білімге практикаға 

бағытталған белсенді тәсілдің маңызды элементі болып табылады. 

Бағалаудың келесі әдісі – катано-тест. Кәдімгі тестте жабық типтегі 

тапсырмалар (А бөлігі – дұрыс жауаптың тек бір нөмірін таңдау керек) және 

ашық типтегі (В бөлігі – жауапты өзіңіз табуыңыз керек) бар екендігі белгілі. 

Тесттегі тапсырмалар өсу ретімен күрделіліктің 5 деңгейіне сәйкес келеді. 

Катано-тестте тапсырмалар мәтіні келесі сұрақ білім алушы алдыңғы сұраққа 

жауап берген кезде ғана ашылатындай етіп жасалған. 

Білімді бағалаудың заманауи әдістерінің бірі – контекстік міндет. Бұл 

студенттердің тәжірибесімен (белгілі, берілген) байланысқан нақты кәсіби 

жағдайды сипаттайтын мотивациялық сипаттағы міндет. Контекстке белгілі 

бір нақты жағдайдың міндеттері кіреді. Олардың мәнмәтінінде нақты кәсіби 

қызметте туындауы мүмкін мәселелерді шешуде құзыреттіліктерді қолдану 

және дамыту үшін жағдайлар қарастырылған.  

Қазіргі уақытта демонстрациялық емтихан кең таралған. Бұл  білім 

алушылардың біліктілік емтиханы түріндегі қорытынды немесе аралық 

аттестаттау пішіні, сондай-ақ кәсіпорындарда кадрлардың біліктілік деңгейін 

анықтау мақсатында аттестаттау пішіні және нақты жағдайларды 

және/немесе өндірістік процестерді модельдеу жағдайында білім, білік және 

практикалық дағдылар деңгейін бағалау рәсімі болып табылады. 

Бағалау өлшемшарттарын әзірлеу 

Бағалаудың барабар өлшемшарттары білім алушының не істеу 

керектігін, сондай-ақ бағалау рәсімінен сәтті өту немесе белгіленген сапа 

көрсеткіштеріне қол жеткізу үшін қажетті сапа деңгейін көрсетеді. 
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Бағалау өлшемшарттары оқу нәтижелеріне тек «сынақтан 

өтті/сынақтан өтпеді» (шекті бағалау өлшемшарты) тұрғысынан жатады. 

Егер білім алушы оқыту нәтижесіне қол жеткізсе, онда оның жұмысы, ең 

болмағанда, «сынақтан өтті» деңгейінде екенін білдіреді. Студенттің қол 

жеткізген сапа көрсеткіштері анықталған жағдайда бағалау өлшемшарттары 

оқудың нақты нәтижелерінен асып түседі және оқыту нәтижелерін 

жақсартудың көрсеткіштері болып табылады. Шекті өлшемшарттар: 

сынақтан өтті/сынақтан өтпеді арасындағы шекараны белгілеу. Сапалық 

өлшемшарттар: мүмкін болатын сапалық көрсеткіштер арасындағы 

шекараны көрсету. 

Бағалау өлшемшарттарын «шекті» ретінде, яғни «есептелді/есептелді» 

деп немесе сапалы шкаланың барлық диапазонындағы білім алушының 

жетістіктерін бағалауға мүмкіндік беретін сапалы ретінде қарастыруға 

болады. Іс жүзінде білім алушының жұмысын бағалау кезінде қолданылатын 

немесе әртүрлі әдістемелік нұсқауларда сипатталатын бағалау критерийлері 

сапалы бағалау диапазондарының, әсіресе «сынақтан өтті/өтпеді» бағалау 

диапазондарының қалай ерекшеленетінін нақты анықтауы тиіс 

Бағалау өлшемшарттары мен оқыту нәтижелерінің үйлесімділігі білім 

алушыға қандай нәрсеге қол жеткізу керектігі туралы нақты түсінік береді. 

Нақты өлшемшарттар мұғалімнің нақты кері байланыс құрылымы 

тұрғысынан жұмысын жеңілдетеді. 

Бағалау өлшемшарттарын жобалауға қойылатын нақты талаптар: 

 Барлық оқыту нәтижелері ашық өлшемшарттар негізінде бағалануы 

тиіс; 

 Бір өлшемшарттар бір немесе бірнеше оқу нәтижелеріне қатысты 

болуы мүмкін; 

 Өлшемшарттар «кіріктірілген» білімі бар іскерлікке және/немесе 

құзыреттерге бағытталған; 

 Барлық өлшемшарттарды түсіну оңай; 

 Өлшемшарттар бағалау процедурасын жобалау үшін негіз болып 

табылады. 

Бағалауды жобалау циклі 

1. Оқушыларға нені үйреткіңіз келетінін анықтаңыз 

2. Тиісті деңгейдегі дескрипторларды қолдана отырып, тиісті оқу 

нәтижелерін жасаңыз 

3. Студенттер қол жеткізген оқу нәтижелерін қалай көрсете алатынын 

шешіңіз 

4. Ең қолайлы бағалау әдісін таңдаңыз 

5. Оқу нәтижелері мен міндеттеріне негізделген бағалау өлшемшарттары 

мен кері байланыс пішінін жасаңыз 

6. Студенттерді кері байланыс арқылы сіз оларға нені үйреткіңіз келетіні 

туралы диалогқа тартыңыз. 

Мысал ретінде: 
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WorldSkills Kazakhstan талаптары бойынша демонстрациялық емтихан 

нақты қызметтерді және/немесе өндірістік процестерді модельдеу 

жағдайында емтихан тапсырушылардың білім, білік және практикалық 

дағдылар деңгейін анықтау мақсатында өткізіледі. Колледждерде 

демонстрациялық емтихан білім алушылардың білім беру бағдарламасын 

меңгеру деңгейін бағалау мақсатында мынадай пішіндерде өткізіледі: 

 негізгі қызмет түрлеріне сәйкес келетін жалпы және кәсіби құзыреттер 

түлектерінің қалыптасу деңгейін анықтау және бағалау үшін ТжКБ 

білім беру бағдарламалары бойынша қорытынды аттестаттау рәсімі 

ретінде; 

 білім алушылардың білім беру бағдарламасында көзделген кәсіптік 

модульдерді меңгеру нәтижелеріне қол жеткізу деңгейін анықтау және 

бағалау үшін ТжКБ білім беру бағдарламалары бойынша біліктілік 

емтиханы түрінде аралық аттестаттау рәсімі ретінде. 

 

WorldSkills Kazakhstan талаптары бойынша кәсіпорындар 

демонстрациялық емтиханды қызметкерлердің жеке даму жоспарларын 

жасау үшін кадрлар құзыретінің деңгейін айқындау және кадрлардың кәсіби 

даярлығының жалпы деңгейін арттыру мақсатында жүргізе алатынын атап 

өту қажет. 

№ 1 практикалық жұмыс 

1. Педагогикалық тәжірибеңіз үшін модульдік құзыреттілік тәсілімен 

оқытудың ең тиімді пішіндері мен әдістерін анықтаңыз. Өз көзқарасыңызды 

түсіндіріп, топпен талқылаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс 

1. «Төңкерілген сынып» (FlippedClass) оқыту моделінің 

артықшылықтары мен кемшіліктері қандай? 

№ 3 практикалық жұмыс 

1. Оқу нәтижелерін бағалау әдістерінің кестесін жасаңыз 
Әдістің сипаттамасы ең тиімді 

қолданылатын жер 

артықшылықтары кемшіліктер 

    

    

 

  

Модельдің сипаттамасы  артықшылықтары кемшіліктер  
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VI. «ЖЕРГІЛІКТІ ЕҢБЕК НАРЫҒЫНЫҢ ҚАЖЕТТІЛІКТЕРІН 

ЕСКЕРЕ ОТЫРЫП, БІЛІМ БЕРУ МЕН ӨНДІРІС АРАСЫНДАҒЫ 

ӨЗАРА БАЙЛАНЫСТЫ ҚАЛЫПТАСТЫРУ ҚАҒИДАТТАРЫ МЕН 

ТЕТІКТЕРІ» МОДУЛІ 

6.1. Білім мен өндіріс арасындағы қатынастарды қалыптастыру 

мақсатында жергілікті еңбек нарығының қажеттіліктерін зерттеу. 

Еуропа елдерінің алдында тұрған мәселередің ішінде ең бастысы –

еңбек нарығындағы сұраныс пен кәсіптік оқыту жүйесінің ұсыныстарының 

тепе-теңдігін қамтамасыз ету. Оның Еуропадағы шешімі мемлекеттің рөлін, 

жұмыс берушілер мен олардың ұйымдарының белсенділігін арттыру, еңбек 

және оқыту салаларындағы әлеуметтік серіктестердің қызметін үйлестіруді 

күшейту есебінен жүзеге асырылады. 

Еуропаның кәсіби стандарттары 

ЕО елдерінде адам ресурстары ең құнды ресурстардың бірі ретінде 

танылады. Бұл жағдай білімге негізделген постиндустриалды, ақпараттық 

даму сатысына өткен экономиканың қоғамдағы ерекше рөліне 

байланысты. 

Осыған сүйене отырып, қоғамның экономикалық және әлеуметтік 

қажеттіліктерін қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін кәсіптік даярлаудың, 

кәсіптік білім берудің рөлі едәуір артады. 

Еуропалық Одақ елдеріндегі кәсіби білім беру жүйелерінің ерекшелігі-

әртүрлілік пен өзгергіштік. 

Маастрихт шарты бойынша ЕО елдері мықты ұлттық дәстүрлермен 

сипатталатын және әлеуметтік серіктестердің қатысуымен жергілікті және 

салалық еңбек нарығына сәйкес дамитын білім беру жүйесінің егемендігін 

сақтайды. 

Алайда, жалпы білім беруге қарағанда кәсіптік білім екі жүйенің – 

білім мен еңбектің – түйіскен жерінде тұр. Сондықтан, белгілі бір дәрежеде 

ол сыртқы ортамен және сұраныспен реттеліп, бағаланады. 

Әдетте, ЕО елдерінде кәсіптік білім беру нәтижелерін танудың негізгі 

сәті оқу курсының ұзақтығы немесе білім беру ұйымының атауы емес, түлек 

белгілі бір жұмыс орнында не істей алады және қандай құзыреттерге ие 

деген сұрақтар болып табылады. 

Тарихи тұрғыдан алғанда, кәсіптік білім еңбек нарығында пайда 

болғандықтан, ол екі жақты үйлестіру тетігін қажет етеді: білім беру жағынан 

да, еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, құқықтық база мен 

даму жағдайларын құруда мемлекеттің рөлін күшейте отырып еңбек нарығы 

да. 

Еуропалық біліктіліктің шеңбері 

Оқытуды құзыреттілік тәсілге қайта бағдарлау үшін ЕО Еуропалық 

біліктілік шеңбері (ЕБШ) түрінде білім беру мен еңбек саласы арасындағы 

байланысты күшейту құралын әзірледі. Бұл шеңбер әртүрлі біліктілік 

жүйелерінің біліктілік деңгейлерін салыстыру тетігі болуға және ұлттық 

біліктілік шеңберлерін (ҰБШ) әзірлеу кезінде пайдалануға арналған. 



76 

Бекітілген ЕБШ барлық деңгейдегі жалпы және кәсіптік білім беруді 

қамтиды. Ол келесі мәселелерді шешуге арналған: 

 оқыту туралы куәліктерді, еңбек тәжірибесі процесінде алынған оқыту 

туралы куәліктерді, біліктіліктерді салыстыруға; 

 оқу нәтижелерін белгілі бір деңгеймен салыстыру және оларды осы 

жүйелерде ресми тану үшін басқа жүйелерге көшіруіне; 

 біліктіліктің біртіндеп жинақталуын қамтамасыз етуіне. 

 ЕО-дағы ұлттық біліктілік шенберлері (ҰБШ) бір мезгілде өзара 

байланысты, өзара іс-қимыл жасайтын және өзара толықтыратын 

элементтер жиынтығын қамтиды: 

 экономикалық қызмет түрлеріне (кәсіби қызмет салаларына)негізделген 

кәсіби стандарттары; 

 кәсіптік стандарттарды тану (тіркеу) рәсімі (ережелері мен тетіктері); 

 оқу бағдарламаларының каталогы түрінде қажетті білім мен 

даярлықтың (кәсіби құзыреттіліктің) нәтижелерін көрсете отырып, 

кәсіби қызметтің әр саласы бойынша (экономикалық қызметтің 

түрлері) деңгейлері бойынша реттелген біліктіліктің каталогы; 

 бағалау және растау рәсімдері, яғни ресми білім беруді, бейресми 

оқытуды, еңбек тәжірибесні және т.б. нәтижелерін сертификаттауды 

қамтитын біліктілік сапасының жүйесінің болуы. 

ЕО елдерінің тәжірибесі ҰБШ білім беру мен еңбек саласының өзара 

байланысын күшейтудің қуатты факторы болып табылатынын көрсетеді. 

Олар білім беруден еңбекке ауысудың жаңа траекторияларын жасайды, өмір 

бойы оқуымен байланысты болады және оқытудың ресми, бейресми және 

стихиялық түрлеріне қолданылады. ҰБШ дағдылардың, білім мен 

құзыреттердің сұранысы мен ұсынысын реттейді, оқытудың икемді 

траекторияларын таңдауға ықпал етеді, білім беруді, оқыту мен еңбек 

қызметін үйлестіруге мүмкіндік береді, азаматтарға өз мансабын 

қалыптастыруға көмектеседі. 

Әлеуметтік серіктестік кәсібилік факторы ретінде 
ЕО-дағы еңбек нарығының қажеттіліктерін ескере отырып, кәсіптік 

білім беруді дамыту саласындағы ынтымақтастық пен шешімдер 

қабылдаудың негізі мемлекет, бизнес және азаматтық қоғам ұйымдары 

арасындағы әлеуметтік серіктестіктің әртүрлі пішіндері болып табылады. 

Кәсіптік білім беру және оқыту саласындағы әлеуметтік әріптестіктің 

басты мақсаты ұжымдық күш-жігерді келесі мәселерге бағыттауға болады: 

 оқытудың тиімділігін арттыру; 

 оқуға тең қол жетімділікті қамтамасыз ету; 

 жеке тұлғаның, кәсіпорындардың, қоғам мен мемлекеттің 

қажеттіліктерін ескере отырып, оқытуды тұрақты дамыту; 

 үздіксіз әлеуметтік-экономикалық дамуға қол жеткізу; 

 өмір бойы оқыту тұжырымдамасы шеңберінде кәсіптік білім беруді 

дамыту. 
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Ұлыбритания 

Ұлыбританияда әлеуметтік әріптестердің қатысуы және кәсіптік білім 

беру мен оқытудың еңбек саласымен байланысы кәсіптік білім беру мен 

оқытуды (КБО) басқару құрылымына енгізілген. КБО басқармасына келесі 

кұрылымдар қатысады: 

 Білім және біліктілік министрлігі; 

 колледждерді қаржыландыру жөніндегі кеңесі (Білім және біліктілік 

министрлігі қаржыландыратын үкіметтік емес ұйым); 

 құрамына жұмыс берушілер, мемлекет және жұмыскерлер өкілдері 

кіретін салалық біліктілік кеңестері; 

 жергілікті билік органдары (қарамағында әлеуметтік қызмет көрсету, 

көлік және оқу орындары бар жергілікті жерлердегі сайланбалы 

органдар); 

 үкіметтің аймақтық бөлімшелері. 

Біліктілік жөніндегі салалық кеңестер (барлығы 20-дан астамы) КБО -

ның ұлттық стандарттарын әзірлеуге белсенді қатысады және Ұлыбритания 

экономикасының барлық салаларын қамтиды. Кеңестерге келесілер кіреді: 

 жұмыс берушілер (басым көпшілігі), әдетте, жұмыс берушілердің 

жұмыс істейтін бірлестіктері; 

 салалық кәсіподақтар ұсынатын жұмысшылар; 

 білім саласының мамандары. 

КБО саласындағы саясат негізінен жергілікті деңгейде қалыптасады. 

Кәсіпорындар бастауыш және үздіксіз кәсіптік білімнің көлемі мен сапасын 

анықтауға толық еркіндікке ие; мемлекет тек түлектер үшін біліктілік 

стандарттарының деңгейін анықтайды және қатаң критерийлер негізінде 

оқуға қаражат береді, осылайша оқыту сапасын бақылайды. 

Германия 

Бұл елде дуальды жүйе деп аталатын жүйе қолданылады. 

Оқушыларға негізгі және кәсіптік білім беретін автономды кәсіптік 

мектептер бар. Бұл мектептер өндірістік оқыту орындарының қажетті санын 

құруға жауапты кәсіпорындар мен жұмыс берушілермен бірлесіп оқытудың 

мазмұны мен ұйымдастырылуы туралы шешім қабылдайды. Бұл жерде 

жұмыс берушілер қауымдастығы мен кәсіподақтар өте белсенді, ал мемлекет 

әлеуметтік серіктестермен консенсус қағидатын ұстана отырып әзірленген 

мазмұн және қорытынды аттестаттау мәселелері бойынша заңнамалық 

негізін қамтамасыз етеді. 

Мемлекет кәсіптік-техникалық мектептерде оқытуды қаржыландыруды 

федералдық жер мен муниципалитеттердің қаражатынан жүзеге асырады. 

Кәсіпорындарда оқыту үшін қаражатты кәсіпорындардың өздері бөледі. 

Кейбір салаларда және құрылыста оқыту қорлары құрылады. 

Кәсіптік білім беру жүйесі мемлекет пен экономикалық-әлеуметтік 

әріптестер тарапынан КБО-ға бірлескен бақылауды көздейді. 

Әлеуметтік серіктестердің кәсіби оқытуға және еңбек нарығы үшін 

оқытуына қатысуы осы ел үшін дәстүрлі болып табылады. Бірқатар 
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құрылымдар мен институттар  кәсіптік оқытуды дамытуды қамтамасыз етеді, 

бұл: 

 өнеркәсіптік, сауда палаталары және мемлекеттік сектордың әртүрлі 

федералды және жер басқармалары ұсынатын кәсіпорындарда оқытуға 

жауапты корпоративті мемлекеттік құрылымдар; 

 жоғарыда аталған ұйымдардың кәсіптік оқыту жөніндегі комитеттері; 

 кәсіптік оқыту бойынша жер комитеттері; 

 бақылауды жүзеге асыратын және жер үкіметтерінің кәсіпорында 

оқытуға қаржылық қолдау көрсету туралы шешім қабылдайтын жер 

министрліктері; 

 Федералды кәсіптік білім беру және оқыту институты; 

 еңбек мәселелері жөніндегі Федералды қызмет. 

Әлеуметтік серіктестер өз өкілеттіктерін келесі деңгейлерде жүзеге 

асырады: 

бағдарламаларды/оқыту стандарттарын, КБО-ның барлық аспектілері 

бойынша ұсынымдарын әзірлеуге қатысуды көздейтін жалпы ұлттық 

деңгей; 

екі суб-деңгейдегі өңірлік деңгей: федералдық жер (мектеп-кәсіпорын 

өзара іс-қимылын үйлестіру саласындағы КБО-ның барлық салалары 

бойынша ұсынымдар) және құзыретті кеңес беру органдары (кәсіпорындарда 

оқытуды, емтихандар өткізуді, біліктілік беруді және т.б. қадағалау); 

кәсіпорындардағы оқу орындарын беруді талқылаумен; оқытуға 

арналған шығыстарды өтеу туралы ұжымдық шарттармен айналысатын 

салалық деңгей; 

өндірістік деңгей, бул деңгейде компаниялар (кәсіпорындар) 

кәсіпорында оқытуды жоспарлау мен өткізуді жүзеге асырылады. 

Финляндия 

Финляндияда «кәсіптік білім беру және оқыту туралы» заң 

шығарылды, онда білім беру жүйесі мен еңбек нарығының өзара іс-қимылын 

ұйымдастыру тәртібі белгіленді. 

Әлеуметтік серіктестер Білім министрлігі құрған Кәсіптік оқыту 

комитеттерінің, білім беру саласындағы ынтымақтастық жөніндегі 

Консультативтік кеңесінің, ересектерге арналған білім беру Кеңесінің 

қызметіне қатысады. Білім беру мекемелерінде бірлескен әкімшілік 

органдары мен консультативтік комитеттер жұмыс істейді. Бұл қызметтің 

мақсаты- КБО-ның жоспарлауы және дамытуы, КБО және еңбек саласы 

арасындағы өзара іс-қимылды ынталандыру. 

Әлеуметтік әріптестік келесі ұйымдармен ұсынылған: 

 негізінен ірі кәсіпорындарды біріктіретін фин өнеркәсібі мен жұмыс 

берушілер Конфедерациясы; 

 қызмет көрсету саласын білдіретін индустрияның жұмыс берушілер 

Конфедерациясы; 

 Финдік кәсіпкерлер Федерациясы; 

 Ауыл шаруашылығы өнімдерін өндірушілер мен орман иелеріің 
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орталық одағы; 

 Фин Кәсіподақтарының Орталық ұйымы; 

 негізінен орта менеджерлерді білдіретін жалдамалы жұмысшылар 

конфедерациясы; 

 Зияткерлік кәсіптер қызметкерлері кәсіподақтарының конфедерациясы; 

 Орталық сауда палатасы және оған кіретін компаниялар мен 

бірлестіктер. 

Мемлекет келесі қолдау шараларын ұсынады: 

 КБО оқу орындары студенттерінің өндірістік практикадан өту үшін 

орындарды қамтамасыз ететін және өз қызметкерлеріне фирмаішілік 

оқытуды ұйымдастыратын жұмыс берушілерге субсидиялар (гранттар); 

 КБО-ны дамытуға белсенді қатысатын кәсіпорындарға салық 

жеңілдіктері. 

Кәсіптік білім беретін оқу орындары деңгейінде әлеуметтік 

әріптестердің мынадай қатысу формалары пайдаланылады: кеңестер 

(қамқоршылық, директорлар кеңестері және өзге де бірлескен ресми және 

бейресми органдар); кәсіпорындардың қажеттіліктеріне жауап беретін 

бағдарламаларды әзірлеу; кәсіпорындарға жұмыс орнында оқытуды 

жетілдіруге көмек көрсету. 

Әлеуметтік әріптестер өңірлік және жергілікті деңгейде негізгі назарды 

жергілікті еңбек нарықтарының қажеттіліктерін қанағаттандыру 

мәселелеріне аударады. КБО оқу мекемелері мен кәсіпорындар арасындағы 

ынтымақтастық пішіндерінің бірі еңбек өмірінің секциялары деп аталады. 

Еңбек өмірі секцияларының міндетіне экономиканың нақты секторлары 

мен КБО оқу орындары арасында тұрақты жұмыс істейтін өзара іс-қимылды 

орнату кіреді. Секция функцияларына келесілер жатады: 

 оқу бағдарламаларын әзірлеу; 

 оқыту ортасын жетілдіру; 

 білім алушылардың практикадан өтуі үшін жұмыс орындарында 

жабдықтар мен технологияларды жаңарту бойынша шешімдерді 

қабылдау; 

 практикалық іскерлікті бағалау өлшемшарттар мен рәсімдерін әзірлеу; 

 еңбек нарығындағы сұранысты ескере отырып, оқуға қабылдау 

перспективаларын жетілдіру мақсатында құзыреттіліктерге 

қажеттіліктердің өзгеру болжамын қалыптастыру. 

Осылайша, ЕО елдерінде кәсіптік білім беру жүйесін дамыту оқыту 

жүйесінің еңбек нарығындағы сұраныс пен ұсынуды теңгеруге бағытталған. 

Бұл мемлекеттің, жұмыс берушілер мен олардың ұйымдарының, сондай-ақ 

кәсіподақтардың рөлі мен белсенділігін арттыру есебінен қамтамасыз етіледі, 

олар әлеуметтік, мемлекеттік-жекеменшік әріптестік шеңберінде еңбек және 

оқыту салаларындағы үйлестіруді күшейтеді. 

ЕО-ның барлық елдері әлеуметтік әріптестік шеңберінде біліктіліктің 

ұлттық жүйесін құрды немесе құрып жатыр және оқушыларға, студенттерге, 

мамандарға және жұмысшыларға мақсатты кәсіптік бағдар беру мен үздіксіз 



80 

кәсіптік оқыту жүйесін үнемі жетілдіріп отырады. Бұл жүйе мемлекеттердің 

әлеуметтік-экономикалық дамуының маңызды ресурсы мен факторына 

айналуда. 

 

6.2. Кәсіптік білім беру және оқыту жүйесінде жұмыс орнында 

оқытудың еуропалық тәжірибесін қолдану. 

Жұмыс орнында оқыту – бұл тек оқыту пішіні ғана емес, сонымен 

қатар колледждің білім беру стратегиясы, ол студенттерге нақты жұмыс 

тәжірибесін ұсынуға, білімдерін іс жүзінде қолдануға және өзіне лайықты 

жұмыс іздеу іскерлігін дамытуға бағытталған (employability skills). Әдетте, 

жұмыс орнында оқыту тағылымдама (secondment), тәлімгерлік (mentorship), 

шәкірттік (apprenticeship), қоғамдық жұмыстарында оқыту (service learning) 

сияқты және т.б. білім беру пішіндерімен байланыстырылады. 

Тағылымдамашы немесе жаңа қызметкер кәсіпорынға кірген кезде, оған 

қосымша оқыту қажет болса, көбінесе «жұмыс орнында оқыту» термині 

кәсіпорында нұсқаулық, тәлімгерлік және т.б. түрінде оқытуда қолданылады. 

Жұмыс орнында оқыту (work-based learning) – тәжірибеге негізделген 

оқытудың жиынтығы (experience-based learning). Алайда, жұмыс орнында 

оқыту дегеніміз – бұл жұмыс төленгеніне немесе студент тегін жұмыс 

істейтініне қарамастан, нақты жұмыс және нақты тауарлар мен қызметтерді 

өндіру арқылы болатын оқыту. Сондықтан мұндай оқытуды кейде жұмыспен 

біріктірілген оқыту деп атайды. 

Нақты жұмыс орнында оқытуды зерттеудің маңызды бастауы – бұл 

кәсіпорынның жұмыс орнында оқу процесінде жасалуы мүмкін студент-

қызметкердің үлесі.  

 

 
сур. – work-based learning терминінің аударма нұсқалары 
обучение, совмещенное с работой – жұмыспен біріктірілген оқыту 

обучеие на рабочем месте – жұмыс орнында оқыту 
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обучение без отрыва от производства – өндірістен қол үзбей оқыту 

обучение, основанное на работе – жұмысқа негізделген оқыту 

 

Еуроодақ елдерінде жұмыс орнында оқытудың нормативтік негізі 

«Жұмыс орнында оқыту» (WBL) – басым міндеттер жастарды жұмысқа 

орналастыру бойынша мүмкіндіктерді кеңейтуді қамтамасыз ету және 

жұмыс істеп жатқан адамдарды қайта даярлау және олардың біліктілігін 

арттыру үшін жағдай жасау болып табылады. 

Еуропалық Комиссияның «Еуропадағы жұмыс орнында оқыту. Негізгі 

саясаттар мен тәжірибелер» (2013) білім алушылар, ұйымдар, 

кәсіпорындар, КБО-ның білім беру мекемелері және жалпы қоғам үшін 

жұмыспен біріктірілген оқытудың артықшылықтарын анықтайды. Олар: 

 әлеуметтік серіктестерді, компанияларды, мемлекеттік билік 

органдарын тарта отырып, тағылымдамаға ерекше назар аудара 

отырып, оның барлық түрлерінде WBL-ды дамыту; 

 EQAVET (https://www.eqavet.eu) ұсынымдарына сәйкес кәсіби білім 

беру сапасын қамтамасыз ету тетіктерін одан әрі дамыту; 

 неғұрлым икемді және ашық жүйелер арқылы, атап айтқанда, 

бейресми және стихиялық оқытуды тану арқылы кәсіптік білім алуға 

және барлығына біліктілік беруге қол жетімділікті кеңейту; 

 білім беру ұйымдарында және жұмыс берушілер арасында орта 

кәсіптік білім беру жүйесі мұғалімдерінің дамуына жүйелік 

тәсілдері мен мүмкіндіктерді енгізу; 

 негізгі құзыреттерді одан әрі нығайту және бастауыш кәсіптік білім 

беру (IVET) және үздіксіз кәсіптік білім беру (CVET) арқылы осы 

іскерілектерді игеру немесе дамыту үшін неғұрлым тиімді 

мүмкіндікті қамтамасыз ету. 

WBL-дің бастауыш кәсіптік білім беру мен оқытудағы (IVET) рөлін 

түсінудегі айтарлықтай прогреске қарамастан, WBL-дің үздіксіз кәсіптік 

білім берудегі (CVET) шындығы мен әлеуеті онша айқын емес. Еуропалық 

CVET ландшафты өте алуан түрлі, көптеген мүдделі тараптар мен оқу 

орындарымен ұсынылған және еңбек нарығы мен оның құрылымымен тығыз 

байланысты. Ол нақты ұлттық, аймақтық, салалық және жергілікті 

шындықтарда жұмыс істейді және елдің контекстіне, оның ішінде 

экономикалық секторлар мен кәсіпорын өлшемдері бойынша экономикалық 

құрылымға және өмір бойы білім алудың жалпы мәдениетіне өте тәуелді. 

Осылайша, қазіргі уақытта Еуропалық мемлекеттерде кәсіптік білім 

беру мен оқытудың дамуы жұмыс орнында оқытудың көптеген саясаттары 

мен тәжірибелерін енгізуге негізделген, бұл өз алдына инновация болып 

табылмайды, бірақ кәсіптік білім беру мен оқытудың дамуы әртүрлі елдердің 

жалпыланған тәжірибесінен ең перспективалы бағыттар мен қолдану 

модельдерін анықтайды. 
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6.3.  Жұмыс орнында еуропалық оқыту тәжірибесінің элементтерін 

пайдалануды ескере отырып, білім беру бағдарламасын әзірлеу. 

WBL қағидаттары бойынша білім беру бағдарламаларын қалыптастыру 

және кәсіптік қызметте қажетті оқыту нәтижелерін анықтауға жұмыс 

берушілерді белсенді тарту үздіксіз оқыту мүмкіндігін, сондай-ақ жаңа 

білімді, дағдылар мен құзыреттілікті дамытуды қамтамасыз етуге мүмкіндік 

береді. 

Әр түрлі жолдармен алынған білімді, дағдыларды тану (ресми білім 

беру жүйесінде де, оның ішінде бірнеше білім беру ұйымдарында да, 

бейресми және стихиялық білім беру жүйесінде де) әр түрлі жұмыс 

орындары, компаниялар немесе секторлар арасындағы ауысуды, сондай-ақ 

жұмыссыздықтан жұмыспен қамтуға көшуді жеңілдетуге бағытталған. 

Мұның бәрі өмір бойы оқытудың негізін құрайды. 

Сондықтан КБО жүйесі біліктілігі жоқ тұлғаларды оқытудан басқа 

білім алушылардың келесі санаттарын қолдауға бағытталған: 

 өз біліктілігін жаңартқысы немесе кеңейткісі келетіндерге; 

 біліміне, біліктеріне және іскеріліктеріне қосымша білім алғысы 

келетіндерге; 

 өз қызметін жоғарылату мүмкіндігін арттырғысы келетіндерге; 

 білім алуға немесе оқуға қайта оралғысы келетіндерге. 

Білім беру бағдарламаларының негізгі элементі білім, білік және 

дағдылардың жинақталуы қалай, қандай мәнмәтінде және қандай мерзімде 

жүретініне қарамастан, адамның не білетінін және не істей алатындығын 

сипаттайтын оқыту нәтижелерін пайдалану болып табылады. 

Оқыту нәтижелері, өз кезегінде, белгілі бір біліктіліктің немесе бірнеше 

біліктіліктің бір бөлігін білдіретін белгілі бір блоктарға (оқыту Outcomes 

Units) қосылады. Қазіргі уақытта көптеген адамдардың білім беру 

траекториялары өте алуан түрлі және өмірлік жағдайлар мен мүмкіндіктерге 

байланысты болғандықтан, білім беру саласындағы несие жүйесі идеясы 

тиімді болып көрінеді және адамдар белгілі бір оқу нәтижелеріне қол 

жеткізгеннен кейін олар осы оқу нәтижелерін жаңарту қажет болғанша осы 

салада құзыретті деп танылады. Біреуді қайтадан оқудан өтуге мәжбүрлеудің 

қажеті жоқ, бұл олар бұрыннан алған нәтижелерге әкеледі. 

Білім беру бағдарламаларын әзірлеуге жаңа тәсілдерді енгізудің 

арқасында өмір бойы үздіксіз білім берудің немесе оқытудың мынадай 

траекторияларын құруға болады: 

1. Стандарттарда белгіленген білім берудің ресми мерзімдерін сақтамай, 

бір нақты білім беру бағыты бойынша оқыту нәтижелерін біртіндеп 

жинақтау.  

Бұл жағдайда біліктілік оқу нәтижелерінің толық жинақталуымен және 

олардың ресми расталуымен, яғни кредиттер берілген кезде беріледі. 

2. Жаңартуды қажет етпейтін қолданыстағы нәтижелерді ескере отырып, 

оқытудың жаңа нәтижелерінің дамуына байланысты бір кәсіптік 

саладағы біліктілікті өзгерту немесе кеңейту. 
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3. Көптеген білім беру бағдарламалары үшін ортақ болып табылатын 

оқыту нәтижелері расталған жағдайда кәсіби саланы өзгерту және жаңа 

бағыт бойынша оқу мерзімін қысқарту. 

4. Бейресми немесе стихиялық оқытуда қол жеткізілген оқу нәтижелерін 

ресімдеу және мемлекеттегі кәсіптердің ресми жүйесіне сәйкес 

біліктілік беру. 

5. Бір кәсіби бағыт бойынша білім деңгейін арттыру. 

Жұмыс орнында оқытуды ескере отырып, білім беру бағдарламасы: 

 колледжде оқытуды өндірісте оқытумен біріктіруге баса назар 

аударады; 

 білім беру процесіне өзекті біліктіліктер, кәсіптер және кәсіптік 

стандарттар саласындағы білім мен іскеріліктерді енгізеді; 

 өндірістегі жұмыс орындарын және мүмкін экономиканың барлық 

секторларындағы жинақталған өндірістік тәжірибені пайдаланады; 

 студенттерді жеке оқу траекториясына тартады; 

 өмір бойы білім алуға (lifelong learning) және бейресми білім беруді 

растауға негіз жасайды. 

Жұмыс орнында оқыту жүйесін тиімді қолданудың келесі факторларын 

көрсетуге болады. Олар: 

 жұмыс орнында оқытуды іске асырудың нормативтік-құқықтық бекіту, 

мемлекеттік қолдау көрсету; 

 жұмыс орнында оқытуды ұйымдастыруға қатысатын кәсіпорындарға 

көмек көрсету; 

 мүдделі тараптар (кәсіптік білім беру ұйымдары мен жұмыс берушілер) 

арасында құрылымдалған және үздіксіз диалогты және жүйелі өзара іс-

қимылды жүзеге асыру; 

 осы процестің барлық қатысушыларын ақпараттық қамтамасыз ету 

(білім алушылар, жұмыс берушілер, білім беру ұйымдарының 

өкілдері); 

 оқыту нәтижелеріне негізделген тәсілге сәйкес жұмыс орнында 

оқытуды ұйымдастыру. 

Осылайша, жұмыс орнында оқытуды ескере отырып, білім беру 

бағдарламаларын қолдану еңбек саласы мен білім беру жүйесі арасындағы 

негізгі кедергіні жеңуге көмектеседі және оларға өзара түсіністікке қол 

жеткізуге мүмкіндік береді. Бұл ретте жұмыс берушілерді білім беру 

ұйымдарының түлектерінен күтетін оқыту нәтижелерін айқындау арқылы 

білім беру бағдарламаларын қалыптастыруға белсенді тартуы қажет. Бұл 

ретте жұмыс берушілердің ақпараттық қолдауы (оқыту нәтижелері бойынша 

нұсқаулықтар, мәліметтер базасы және т.б.) маңызды рөлді атқаруы керек, 

осылайша олардың кәсіптік білім беру және оқыту провайдерлерімен өзара 

іс-қимылы ашық және сенімді болады және оқытудың барлық қатысушылары 

үшін жұмыс орнында біліктілік құрылымы мен мазмұны да ашық болады.  

Жұмыс орнында оқытуды ескере отырып, білім беру бағдарламаларын 

қолдану ТжКБ дамуының келесі келешегін береді: 
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 сырттай білім берудің жаңа мүмкіндіктері; 

 өндірісте жұмыс тәжірибесін және тиісті біліктілікті алу есебінен 

студенттер үшін білім берудің тартымдылығын арттыруы; 

 оқу мерзімін қысқарту, бейресми және өздігінен оқытуды тексеру, 

қашықтықтан оқыту форматы, оқытудың жеке траекториясы және т.б. 

арқылы білім беру процесінің өнімділігін арттыруы; 

 студенттер тьюторлармен және кәсіпорын қызметкерлерімен бірлесіп 

әзірлеген даму жобаларын енгізу есебінен өндірістік процестерде 

инновациялардың пайда болуы. 

Айта кетейік, 2020 жылдың 1 шілдесінде Еуропалық комиссия кәсіптік 

білім беру және оқыту Кеңесіне (VET) ECVET-ті қолдануға қатысты бәсекеге 

қабілеттілікті, әлеуметтік әділеттілікті және тұрақтылықты қамтамасыз ету 

үшін келесі жаңартуларды ұсынды: 

 біліктілік оқыту нәтижелерінің блоктарынан (модульдік құрылым) 

тұратын қағидат біріктіріліп, күшейтілетін болады; 

 КБО оқушыларының ұтқырлығын қолдайтын ұтқырлық құралдары 

(мысалы, оқыту туралы келісім және өзара түсіністік туралы 

меморандум) қосымша жақсартылып, Europass-тың одан әрі дамуымен 

байланыстырылады; 

 2009 жылғы ұсынымға енгізілген кредиттік баллдардың күші 

жойылады; орта білімнен кейінгі және жоғары білім деңгейінде кәсіби 

біліктілікті беру үшін Қазақстанда да пайдаланылатын сынақ 

бірліктерін берудің және жинақтаудың Еуропалық жүйесін (ECTS) 

қолдануға болады. 

Еуропа елдерінің кәсіптік білім беруде жұмыс орнында оқытудың 

базалық модельдері. 

Кейбір Еуропа елдерінде WBL дуалды оқыту және білім беру ұйымы 

мен өнеркәсіптік кәсіпорын (Австрия, Германия, Швейцария) арасында ұзақ 

мерзімді серіктестік орнату түрінде бұрыннан келе жатқан дәстүрге ие 

(Шмурыгина, Дремина, 2018). 

WBL дамып келе жатқан үрдіс ретінде танылған басқа да мемлекеттер 

бар (Ирландия, Финляндия, Франция, Нидерланды), бірақ білім беру мен 

оқытудың толыққанды бөлігі болып табылмайтын, қалыптасу сатысында 

тұрған мемлекеттер де бар (Польша). 

Әр түрлі мемлекеттерде WBL қолдану тәжірибесі әртүрлі және 

көптеген факторларға байланысты. Мысалы, WBL қолдануының бірнеше 

модельдері бар: 

  
Жеке модель  

(the individual model) 

Білім алушы wbl бағдарламасына жазылады. Болашақта оның 

қызметіне мұғалім жетекшілік етеді. Осылайша, оқыту 

жұмыс орнында игерілетін WBL модульдерінен және 

колледжде оқытылатын Taught модульдерінен тұрады. 

Қашықтықтан оқыту 

моделі 

 (Distance learning model)  

Анықтама бойынша, WBL қашықтықтан оқыту болып 

табылады, өйткені оқу орны колледж емес, жұмыс орны 

болып табылады. Taught модульдер қашықтықтан оқыту 
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технологиясының көмегімен жүзеге асырылуы мүмкін. 

Ішкі модель (In-house 

model)  

 

Жоғарыда сипатталған жеке модельге ұқсас, бірақ бұл 

жағдайда колледж кәсіпорында жұмыс істейтін және ірі 

кәсіпорында немесе ұйымда оқыту тобының құрамына 

кіретін оқытушыны жібереді. 

Интеграцияланған 

(біріктірілген) модель 

(Integrated model)  

 

Дәл осы жерде ресми келісім-шарт арқылы колледж ішкі 

оқыту және даму командасының құрамында жұмыс істеу 

үшін тәлімгерді/оқу көмекшісін кәсіпорынға немесе ұйымға 

жібереді. Нәтижесі білім беру бағдарламасын бірлесіп әзірлеу 

және бірлесіп іске асыру болуы мүмкін. 

Корпоративтік оқыту 

моделі (Co-delivery model)  

 

Ұйым өзінің Жеке оқу бағдарламасын жүзеге асырады және 

ол үшін сабақ бере алатын білікті қызметкерлері бар. 

Бағдарлама бекітілгеннен кейін осы модельді іске асыруға 

жауапты ұйым қызметкерлері колледжде тиісті оқу курсынан 

өтуі тиіс. Нәтижесінде ұйым қызметкерлері колледж 

оқытушылары болады және кәсіпорында оқытуды жүзеге 

асыра алады. Бағдарламаны іске асыру жауапкершілігі 

кәсіпорынға беріледі. 

Кәсіби дайындық 

(Apprenticeships)  

 

Әдетте бір жылдан алты жылға дейін созылатын және жұмыс 

орнында оқыту мен аудиторияларда ресми оқытудың 

үйлесімін қамтамасыз ететін қарқынды практикалық оқыту 

тәжірибесі. Ол біртіндеп дағдыларды игеруге және білім 

алуға қолдау көрсетуге арналған. Әдетте, ол мемлекеттің 

қолдауымен жүзеге асырылады. 

Өндірістен қол үзбей 

оқыту (On-the-job training)  

 

Қатысушылар үшін өндірістен қол үзбей белгілі бір салаға 

немесе мансаптық сатыға көтерілуге қажетті мансаптық 

дағдыларды дамыту мүмкіндігі. Жаппай жұмыстан 

шығарылғаннан кейін адамдардың тезірек жұмысқа 

орналасуына ықпал етуі мүмкін, сонымен қатар жұмыс 

орнындағы технологиялық немесе басқа өзгерістер жаңа 

іскеріліктерді дамытуды қажет етсе, жұмыс істеп жатқан 

жұмысшыларды қайта даярлау үшін пайдалануға болады. 

Өтпелі жұмыс орындары 

(Transitional jobs)  

Адамдар жұмысқа орналасу кезінде кездесетін мәселелерді 

шешуге арналған. Уақыт шектеулі жұмыспен қамту, соның 

арқасында қатысушылар кәсіби ісккерілікті игереді және 

белгілі бір салада тәжірибе жинайды. Мұның бәрі жұмыспен 

қамту, әлеуметтік көмекті қоса алғанда, бірқатар қосалқы 

қызметтерді ұсынумен біріктіруге болады. 

 

Осыған қарамастан, осы зерттеулердің нәтижелерін талдай отырып 

және еуропалық мемлекеттердің тәжірибесіне сүйене отырып, осы ақпаратты 

қорытындылай отырып, кәсіби білім беру мен оқыту тәжірибесінде 

қолданылатын WBL-дың1 үш негізгі моделін бөліп көрсетуге болады:  

1. Бірінші WBL моделі – бұл көбінесе дуальді оқыту деп аталатын 

тағылымдамадан өту немесе оқу схемасы (әсіресе Австрия мен Германияда 

                                                             
1 Work-based learning in Europe: Practices and Policy Pointers. European Commission, 

2013. URL: 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/policy/vocational-
policy/doc/alliance/work-basedlearning-in europe_en.pdf. Text: electronic. 
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жиі кездеседі). Бұл оқыту схемалары кәсіпорын мен кәсіби білім беру 

ұйымының ұзақ мерзімді өзара әрекеттесуіне негізделген. Осы WBL 

моделінің бағдарламаларында компаниядағы студенттердің практикалық 

қызметіне көп уақыт бөлінеді. Сонымен қатар немесе «ауыспалы» кезеңдерде 

олар кәсіптік білім беру оқу орындарында жалпы (әмбебап) білім мен 

іскерілітерді алады. Германия мен Австрияның әрбір 20-шы қызметкері 

қазіргі уақытта осындай студент болып табылады. Көптеген еуропалық 

мемлекеттерде олардың саны әлдеқайда төмен. 

Еуроодақтың кейбір елдерінде (мысалы, Грецияда, Ирландияда, 

Словакияда) жұмыс орнында оқытудың бұл түрі «балама оқыту» (Alternance 

Scheme) деп аталады. Бұл модель жоғары қарқындылығымен сипатталады, 

білім беру ұйымындағы білім беру немесе оқыту кезеңдеріне және белгілі бір 

кәсіпорынның жұмыс орнында оқу кезеңдеріне бөлінеді. Кезеңді ауыстыру 

схемасын апта сайын, ай сайын немесе жыл сайынғы негізде жүзеге асыруға 

болады. 

Тұратын мемлекетіне байланысты студенттер ресми түрде жұмысқа 

орналасып, жалақы ала алады. 

Жұмыс беруші осы оқу процесін қызметкердің белгілі бір мамандық 

алуымен аяқтауы үшін жауап береді. Білім беру ұйымы мен кәсіпорын 

бірлесіп оның оқыту сапасы мен оған тиісті біліктілік алып беру үшін 

жауапкершілік алады. 

Осы жүйені қолданатын елдерде жастарды жұмыспен қамту деңгейі 

және жұмыс берушілердің осы үдеріске қызығушылығы жоғары, өйткені 

олар өздеріне қажетті білім, дағдылар мен құзыреттерге ие қызметкер алады. 

2. WBL-дің екінші моделі – сонымен қатар белгілі бір 

кәсіпорындардың жұмыс орындарындағы практикалық қызмет кезеңдерін 

кәсіби білім беру бағдарламаларына міндетті немесе міндетті емес элемент 

ретінде қосу болып табылады. Олар әртүрлі ұзындықтарда болуы мүмкін, 

бірақ әдетте кәсіпорындардың өндірістік процестеріне толық енудің бірінші 

үлгісінен айырмашылығы, әдетте бүкіл оқу бағдарламасының 50% құрайды 

(көбінесе шамамен 25-30% немесе одан аз). Олар көбінесе білім беру 

процесінен жұмысқа орналасуға көшудің тиімді тетіктері болып табылады. 

Кейбір елдерде практикалық қызметтің соңғы кезеңі бар оқытудың мұндай 

түрлері кәсіби дайындық бағдарламасын сәтті игерудің қажетті шарты болып 

табылады. 

3. WBL үшінші моделі, жұмыс орнындағы оқыту жергілікті 

зертханалар, шеберханалар, асүйлер, мейрамханалар, кіші немесе 

практикалық фирмалар, модельдеу немесе нақты бизнес – жобалар арқылы 

білім беру бағдарламасына біріктірілген кезде. WBL-дің осы  ының мақсаты 

«нақты» жұмыс ортасын құру – өндірістік қызметті толыққанды модельдеу, 

осы компаниялармен немесе клиенттермен байланыстар және (немесе) 

ынтымақтастық орнату, сондай-ақ кәсіпкерлік құзыреттерді дамыту болып 

табылады. 
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Бұл модельде білім беру ұйымдары немесе оқу орталықтары нақты 

жұмыс өміріне жақын жағдай жасау үшін негізгі жауапкершілікті алады. 

Кәсіби білім беру ұйымдары шеберханалармен, зертханалармен, асүйлермен 

және мейрамханалармен жабдықталады немесе оларға өз жабдықтарын 

ұсынатын түрлі кәсіпорындармен ынтымақтасады. 

Бұл жағдайда білім беру бағдарламасының ресми бөлігі кәсіптік оқыту 

түріне байланысты өзгереді. 

Оқытушылар оларды құзыреттілікті (оқыту нәтижесін) қалыптастыру 

бойынша пәнаралық топтар құру негізінде кәсіпорындармен 

ынтымақтастықта әзірлейді. 

Айта кету керек, қазіргі заманғы еңбек нарықтарында жоғары 

бәсекелестік бар, WBL арқасында алынған тәжірибе жұмысқа орналасу 

мүмкіндігін арттырады. Компанияның қарқынды оқу кезеңдеріне негізделген 

WBL модельдері (мысалы, тағылымдама) түлектерге білім алғаннан кейін 

жұмыс берушіде қалуға немесе бірінші жұмыс орнын табуға кететін уақытты 

азайтуға мүмкіндік береді. WBL дәстүрі күшті Еуропа елдеріндегі жастар 

арасындағы жұмыссыздық деңгейі (мысалы, Австрия, Дания, Германия және 

Швейцария) WBL жүйелері аз дамыған елдерге қарағанда төмен. Сондай-ақ, 

бұл мемлекеттерде түлектер жұмысқа орналасуға аз уақыт жұмсайды. 

Келесі фактіні атап өтуге болмайды: адам оқу процесінде жұмыс 

орнында неғұрлым көп уақыт өткізсе, оның жұмыс нәтижелері соғұрлым 

жақсы болады. Жұмыс істеу және оқу мүмкіндігі оған жеке тұлға ретінде 

өсуге, өзінің даралығын қалыптастыруға және дамытуға, өндіріске (немесе 

қызмет көрсетуге) қатысуға және жұмыс орнындағы күнделікті міндеттерді 

шешуге көмектесетін құзыреттерді дамытуға мүмкіндік береді. Өз кезегінде, 

бұл процестер кәсіби шеберліктің өсуіне, таза білім беру ортасында мүмкін 

емес жақсы жұмыс тәжірибесін алуға ықпал етеді. 

Әрине, жұмыс берушілер үшін білім беру ортасын және жұмыс 

орнында оқыту процесін ұйымдастыру өте шығынды болады. 

Бұл жерде тікелей шығындар (сыйақы және т.б.) және жанама 

шығындар (мысалы, мұғалімнің уақыты) бар. Дегенмен, олар жалпы білім 

алушылардың өндірістік процеске қатысуы кәсіпорынның табыстылығын 

арттыратынын атап өтті. 

Сонымен қатар, WBL жұмыс берушілер мен кәсіби білім беру 

ұйымдары арасында жақсы қарым-қатынас орнатуға мүмкіндік береді. Кәсіби 

білім беру ұйымдарынан практикалық немесе зертханалық сабақтарды 

ұйымдастыруға арналған арнайы жабдықты алу айтарлықтай қаржылық 

инвестицияларды қажет етеді, ал WBL модельдерін белсенді енгізу мұндай 

қажеттілікті қажет етпейді. Жұмыс берушінің белгілі бір кәсіптік білім беру 

бағдарламасы бойынша оқыту процесіне қатысуы бұл бағдарламаның еңбек 

нарығында құндылығы бар екенін және білім беру ұйымының имиджіне оң 

әсер ететіндігін көрсетеді. 

Осылайша, жұмыс орнында сапалы білім алу үшін мүмкіндіктер құру 

қазіргі заманғы еуропалық білім беру саясатының өзегі болып табылады 
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және мемлекеттің қолдауымен кәсіби білім беру ұйымдары мен жұмыс 

берушілер арасындағы тиімді ынтымақтастыққа негізделеді. 

Бұл ынтымақтастық басқару, сапа және серіктестік сияқты негізгі 

компоненттерді қамтиды. Менеджмент барлық мүдделі тараптардың 

рөлдерін, құқықтары мен міндеттерін нақты анықтауды қамтиды. WBL-дің 

әртүрлі модельдерін ұйымдастыру кезінде сапа бағдар болып табылады және 

оқыту процесінің көрсеткіштерімен және білім алушылар алатын біліктілікке 

қажеттілікпен расталады. Серіктестікке келетін болсақ, бұл білім беру 

ұйымдары мен жұмыс берушілер арасындағы тиімді қарым-қатынасты 

білдіреді. 

№ 1 практикалық жұмыс 

1. Білім мен өндіріс арасындағы қатынастарды қалыптастыру 

механизмдерінің шетелдік тәжірибесін талдаңыз. Алынған нәтижені білім 

мен өндіріс арасындағы өзара байланысты қалыптастырудың қазақстандық 

тетіктерімен салыстырыңыз. 

 
шетелдік тәжірибе қазақстандық тетіктер Сіздің ұсыныстарыңыз 

   

 

№ 2 практикалық жұмыс  

2. Жұмыс орнында оқыту бойынша сіздің колледжіңіз үшін қандай 

пішіндер ең оңтайлы деп ойлайсыз? 

Жұмыс орнында оқыту пішіндерінің сипаттамалары бар кесте жасаңыз.  
жұмыс орнындағы оқыту 

түрі 

сипаттамасы  артықшылықтары кемшіліктері  
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VII. «ПЕДАГОГТІҢ ӨЗІНДІК КӘСІБИ ДАМУ ӘДІСТЕМЕСІ» МОДУЛІ 

 

7.1. Педагогтің өз бетінше кәсіби дамуының негізі ретінде ТжКБ 

мұғалімдері арасында soft skills-ті дамытудың шетелдік тәжірибесі. 

Кәсіби құзыреттіліктің қарапайым моделінде дағдылар soft skills 

(икемді) және hard skills (қатаң) болып бөлінеді. 

Soft skills – өмірлік міндеттерді шешуге және басқа адамдармен жұмыс 

істеуге көмектесетін кәсіптен тыс дағдылар. 

Мамандыққа қарамастан, адамға кем дегенде бірнеше «икемді 

дағдыларды» қажет болады. Жұмыста сәттілікке жету үшін әріптестермен, 

клиенттермен, менеджерлермен және бастықтармен жақсы тіл табыса білу 

керек. Soft skills тренингте немесе курста үйренбейді, олар балалық шақта 

қалыптасады және өмір бойы дамиды. Сондықтан жұмыс берушілер осы 

іскеріліктері жақсы дамыған адамдарды ерекше бағалайды. Жұмсақ дағдылар 

кез-келген салада пайдалы, балалық шақта қалыптасады және эмоционалды 

ақылмен байланысты. 

Hard skills – күнделікті жұмыста нақты міндеттерді шешу үшін қажет 

тар кәсіби дағдылар. 

Мысалы, дизайнер үшін «қатаң дағдылар» графикалық 

редакторлардың шеберлігі, ал ағаш ұстасы үшін — оюлап кесуге арналған 

кішкене арамен жұмыс істеу мүмкіндігі болады. Қатаң дағдыларды бірнеше 

аптадан кейін игеруге болады және олардың тиімділігі өлшенеді болып 

келеді. Hard skills нақты міндеттер үшін қажет, оқыту процесінде 

қалыптасады және техникалық білімге негізделген. 

Гарвард, Стэнфорд және Карнеги қорының ғалымдары «икемді 

дағдылар» адамның кәсіптегі жетістігінің 85%, ал қатаң дағдылар тек 15% 

құрайды деп тапты. 

Мысалы, 2017 жылы Google компаниясы ішіндегі ең өнімді топтарды 

анықтау үшін ішкі зерттеу жүргізілді. Зерттеушілер олардың ең жақсы 

топтары күшті «икемді дағдылар» бар аралас жұмысшылар тобы екенін 

анықтады. Әрі қарай жүргізілген зерттеулер жұмыстың сәттілігіне дамыған 

қарым-қатынас, эмпатия және көшбасшылық дағдылары әсер еткенін 

көрсетті. 

Әр түрлі қиындықтағы мәселелерді шешу үшін икемді және қатаң 

дағдылар бір-бірін толықтыруы керек. Мысалы, графикалық дизайнерге 

келесі жұмсақ дағдыларды (soft skills) игеру пайдалы болады: бұл қарым-

қатынас, шығармашылық ойлау, эмпатия, және келесі қатаң дағдыларды 

(hard skills) үйренуі қажет: бұл Adobe Photoshop, Sketch, Figma-ны білуі. 

Ең көп сұралатын «икемді дағдылар»: 

 Коммуникация 

 Сын тұрғысынан ойлау 

 Қызмет көрсетуге/клиентке бағдарлану 

 Жобаларды, адамдарды және өзін басқару 

 Тәлімгерлік және тәлімгерлік 
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 мәселені шешу 

 Шешімдер қабылдау 

 Эмоционалды интеллект 

 Зорлық-зомбылықсыз қарым-қатынас 

 Білімді басқару 

 Белгісіздік режимінде жұмыс жасау 

 Ұқыпты өндіріс 

 Экологиялық ойлау қабілеті 

 Өзіндік талдау және өзіндік рефлексия 

1. Коммуникация 

Коммуникация – бұл ақпарат беру, адамдар арасында білім немесе 

ақпарат алмасу. Коммуникация блогына екі маңызды дағды кіреді: 

Іскерлік қарым-қатынас – проблемаларды шешу және мақсаттарға қол 

жеткізу үшін әріптестермен, клиенттермен және менеджерлермен келіссөздер 

жүргізу қабілеті. 

Презентация және шешендік өнер – сізді түсіну және есте сақтау үшін 

түсінікті және нақты сөйлеу, өз идеяларыңызды басқа адамдарға жеткізу 

қабілеті. 

Қалай дамыту керек. Клиентпен келіссөздер, презентациялар немесе 

дәрістер сияқты белгілі бір мақсатпен көбірек жұмыс жасаңыз. Пікірсайыс 

клубына қосылыңыз немесе келіссөздер курстарына жазылыңыз. 

Достарыңызбен немесе әріптестеріңізбен пікірталастар мен іскерлік ойындар 

ұйымдастырыңыз. 

2. Сыни ойлау 

Сыни тұрғыдан ойлау – ақпаратты өңдеу мен тұтынуға байыпты қарау 

қабілеті. Біз үнемі ақпараттық ағындамыз. Онда өзіңді жоғалту, назарыңды 

жоғалту немесе айла-шарғы жасаудың құрбаны болу оңай. Осы дағды 

ақпаратты тексеруге, фактілер арасындағы қатынасты іздеуге, ұтымды 

ойлауға, дұрыс шешім қабылдауға және күшті дәлелдер келтіруге 

көмектеседі. 

Қалай дамыту керек. Логика мен байқауды дамытыңыз. Жұмыстағы 

әріптестердің рөлдік мінез-құлқын анықтауға тырысыңыз. Олардың кіріс 

ақпаратқа қалай жауап беретінін бақылаңыз. Сұрақ қоя біліңіз. 

Жаңалықтарда сыни ойлау әдістерін қолданыңыз. Мысалы, «5W+H» немесе 

IMVAIN ақпаратын тексерудің қарапайым әдістерінен бастаңыз. 

 

3. Клиентке бағдарлану 

Клиентке бағдарлау – өз аудиториясының қажеттіліктері мен тілектерін 

уақытында анықтау, оларды барынша тиімді қанағаттандыру қабілеті. 

Мысалы, егер сіздің клиентіңізде дүкенге баруға уақыт болмаса, сіз оны үйге 

жеткізе аласыз. Клиент қамқорлықты көреді және уақытты үнемдейді, сіз 

адал сатып алушыны аласыз. Бұл дағды еңбек, тауарлар мен қызметтер 

нарығында бәсекелесуге көмектеседі. Нарықтық экономикасы дамып келе 

жатқан елде бұл өте маңызды. 
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Қалай дамыту керек. Мақсатты аудиторияны талдаңыз. Мысалы, егер 

сіз жұмысқа орналассаңыз – бұл HR, бөлім басшылары және директорлар 

болады. Жұмыс іздеушілермен қандай мәселелер бар, оларды қалай шешуге 

болады екендігі туралы ойланыңыз. Өміріңіздің әртүрлі бағыттарындағы 

аудиториялармен  танысыңыз, сұраныстарды қанағаттандыруға және осы 

адамдардың мәселелерін шешуге көмектесіңіз. 

 

4. Жобаларды басқару 

Жобалар барлық жерде. Веб–сайт жасау, үй салу, саяхат ұйымдастыру 

– бұл барлық жобалар. Жобаның айналасында әртүрлі адамдар жиналады, 

мысалы, клиент, көмекшілер, мердігерлер, мемлекет түріндегі сыртқы 

күштер. Жобаларды басқаратын адам жүйенің ортасында тұр. Оның барлық 

компоненттерімен байланысы бар. Бұл жобаның қалай болатыны оған 

байланысты.  

 Қазақстандағы бизнес пен мемлекеттік органдар жобалық басқаруды 

белсенді пайдаланады, сондықтан жобаларды басқару мүмкіндігі барлық 

жастағы адамдар үшін қажет болады. 

Қалай дамыту керек. Ағымдағы істеріңізді жоба түрінде көрсетіңіз. 

Мақсатты, мерзімдерді, кезеңдерді белгілеңіз. Жобаларыңызды қалай 

оңтайландыруға болатынын ойлаңыз: көбірек пайда алыңыз немесе 

ресурстарды үнемдеңіз. Мысалы, егер сіз жұмысқа жиі кешігіп келсеңіз, 

таңертең киім мен тамақты алдын-ала дайындаңыз немесе маршрутты 

өзгертіңіз. 

5. Тәлімгерлік және мониторинг 

Дәстүрлі білім беру жүйесі қатал және баяу. Онда біз колледжде 

алатын құзыреттер мен нақты жұмыста талап етілетін құзыреттер арасында 

алшақтық бар. Кәсіби тұрғыдан тез өсіп, нарық талаптарына бейімделу үшін 

тәлімгер немесе ментор қажет. 

Тәлімгер оқу жоспарын құруға және нәтижелерді бақылауға 

көмектеседі. Ол прогресті көру және оқуды түзету үшін үнемі жұмыс істейді. 

Егер сіз өзіңіз тәлімгер болсаңыз, іскерік пен білімді осы құзыреттілікке 

мұқтаж адамдармен бөлісе аласыз. 

Қалай дамыту керек. Қандай құзыреттіліктерді жоғарылату керектігін, 

оны қалай тиімдірек жасау керектігін ойлаңыз. Оны орындаңыз, нәтижелерді 

жазып алыңыз. Оқуды басқаруды үйренгенде, әріптестеріңізді немесе 

достарыңызды біраз уақыт олардың тәлімгері болуға шақырыңыз. Осылайша 

сіз дағдыны қолданып, басқа адамдарға көмектесесіз. 

6. Зорлық-зомбылықсыз қарым-қатынас 

Зорлық-зомбылықсыз қарым-қатынас (ЗЗҚҚ) – әңгімелесушіге 

ақпаратты нақты, түсінікті және дәл жеткізу және қалағаныңызға қол жеткізу 

әдісі. Зорлық-зомбылықсыз қарым-қатынаста сіз сұхбаттасушыға өз пікіріңіз 

туралы айтасыз, оны фактімен күшейтесіз, сіздің қажеттілігіңіз туралы 

сөйлесесіз және өтініш білдіресіз. Сондықтан сіз адамдарға зиян 

келтірмейсіз, қажеттіліктеріңізді қанағаттандырасыз, сізге деген зорлық-
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зомбылықты анықтайсыз және оны уақытында тоқтатасыз. Бұл дағды 

ұжымдық жиналыстарда, әріптестермен және туыстарымен жеке қарым-

қатынаста келіссөздер жүргізуге көмектеседі. 

Қалай дамытуға болады. Өзіңізді түсінуді үйреніңіз және адамдарға 

жанашырлықпен қараңыз. Оны іс жүзінде қауіпсіз орындау үшін 

достарыңызбен зорлық-зомбылықсыз қарым-қатынас әдісін қолданып 

көріңіз. 

 

7. Шешімдер қабылдау 

Шешім қабылдау – мүмкін нұсқалардың ішінен ең жақсы шешімді 

саналы түрде таңдау мүмкіндігі. Бұл дағды өз мақсаттарына тез және 

барынша тиімді жетуге көмектеседі. Мысалы, егер сізге екі қызықты жұмыс 

ұсынылса, бірақ қайсысын таңдау керектігін білмесеңіз, екеуін де жіберіп 

алуыңыз мүмкін. 

Қалай дамытуға болады. Шешім қабылдау дағдысын дамыту үшін сіз 

нұсқалардың максималды санын көруді, әр нақты жағдайға дұрыс басымдық 

беруді және мүмкін болатын ең жақсысын таңдауды үйренуіңіз керек. Егер 

жұмыста қиындықтар туындаса басшыға мәселемен емес, шешіммен 

хабарласыңыз. 

 

8. Мәселелерді шешу 

Егер бірдеңе дұрыс болмаса, сіз шағымдана аласыз немесе әрекет ете 

аласыз. Мәселелерді шешу дағдысы жұмыстағы және өмірдегі 

қиындықтарды жеңуге көмектеседі. Сіз мұны неғұрлым көп үйренсеңіз, 

соғұрлым қиын жағдайларды жеңе аласыз. Мәселелерді шешу жобаларды 

басқару және шешім қабылдау сияқты – сіз мақсаттарға жету үшін және 

нәтижеге жету үшін қиындықтарды жеңесіз. 

Қалай дамытуға болады. Сіздің өміріңіздегі бірнеше негізгі мәселелерді 

анықтап, әрқайсысы үшін 20-30 шешім дайыдаңыз. Мерзімін белгілеп, 

олардың әрқайсысын осы уақыт ішінде орындауға тырысыңыз. Егер сіз 

мәселені шеше алмасаңыз, онымен күресудің жаңа әдістерін ойлап табыңыз. 

Есіңізде болсын, мәселенің ең бастысы – шешімін табу. 

 

9. Эмоционалды интеллект 

Эмоционалды интеллект – адам өзінің және басқалардың эмоциясын, 

мотивациясын, ниетін түсіну және осының бәрін басқару қабілеті. Бұд дағды 

практикалық мәселелерді шешуге, шешім қабылдауға және басқа адамдармен 

байланыс орнатуға көмектеседі. Мысалы, егер презентация кезінде сіз 

тыңдаушылардың шаршағанын көрсеңіз, үзіліс жасаңыз. 

Қалай дамытуға болады. Эмоциялық интеллектті дамыту үшін өзіңізге 

және басқа адамдарға деген эмпатияны дамыту керек. Өз эмоцияларыңызды 

және басқалардың эмоцияларын бақылаңыз. Бұл эмоция немен байланысты 

және басқаларға қалай әсер ететіні туралы ойланыңыз. Өзіңізді бақылауға 
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тырысыңыз және бақылауларыңызға негізделген жақсы шешімдер 

қабылдаңыз. 

 

10. Білімді басқару және үйрену қабілеті 

Үйрену қабілеті – жаңа ақпаратты үйрену және оны күнделікті 

мәселелерді шешу үшін өмірде қолдану қабілеті. Білім істеу білуді 

қалыптастырады, ал істеу білу – дағдыны қалыптастырады. 

Тұжырымдамалар мен теорияларды жинау емес, оларды толыққанды 

құзыреттілікке айналдырып, іс жүзінде қолдану маңызды. Білімді басқару 

сізге қажетті ақпарат көздерін таңдауға, оны сұрыптауға және оқу жоспарын 

басқаруға көмектеседі. 

Қалай дамытуға болады. Оқу жоспарын жасаңыз, қажетті ақпаратты 

сүзіңіз, тәжірибе жасағыңыз келетін білімді таңдаңыз. 

 

11. Белгісіздік режимінде жұмыс істеу 

Қазіргі әлем VUCA аббревиатурасымен сипатталады. Бұл тұрақсыздық 

(volatility), белгісіздік (uncertainty), күрделілік (complexity) және түсініксіздік 

(ambiguity) әлемі болып есептеледі және біз осындай әлемде тұруымыз керек. 

Белгісіздік режимінде жұмыс істеу – тапсырма шарттарының өзгеруіне тез 

жауап беру, тез шешім қабылдау, жобалар мен ресурстарды басқару қабілеті. 

Нарықта бәсекелес болу және сұранысқа ие болу үшін икемділік пен 

өзгерістерге тез бейімделу қабілеті қажет. Мысалы, белгісіздік режимінде 

жұмыс істеу дағдысына стрессті басқару кіреді. 

Стресс-менеджмент – физикалық және психологиялық шиеленіс 

кезеңіндегі (қысылған мерзімдер, форс-мажорлар, күшті жүктемелер) адам 

өзінің және басқа адамдардың жағдайы мен мінез-құлқын басқару деген 

түсінік. 

Қалай дамытуға болады. Тәуелсіздікті дамыту керек. Әр түрлі қиын 

жағдайлардан шығу жолдарын ойлап табыңыз, бұрын қолданбаған тәсілдерді 

қолданып көріңіз. Жаңа құралдарды қолданып көріңіз: онлайн оқыту 

форматтары, қашықтан жұмыс істеу. Трендтер мен жаңа технологияларды 

қадағалаңыз, сізге сәйкес келетін нәрсені таңдаңыз. 

 

12. Ұқыпты өндіріс 

Ұқыпты өндіріс – кез-келген түрдегі шығындарды жою, 

таршылықтарды іздеу және бір нәрсені жасау процесін жақсарту мүмкіндігі. 

бұл дағды белгілі бір адамның немесе бүкіл өндірістің ресурстарын 

үнемдеуге көмектеседі. Мысалы, егер сіз жүктемеңізді дұрыс есептесеңіз – 

сіз күйіп кетпейсіз, сондықтан көп және жақсы жұмыс істеуге уақыт бар. 

Қалай дамыту керек. Ұқыпты өндірісте 5S технологиясы бар – 

қажетсізді жою, өзін-өзі ұйымдастыру, тазалықты сақтау, процестерді 

стандарттау, тәртіпті жетілдіру. Жұмыс орнында заттарды ретке келтіріңіз, 

заттарды, қоқыстар мен құралдарды сақтауға және сұрыптауға арналған 

өзіңіздің жүйеңізді құрыңыз. 
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13. Экологиялық ойлау. 

Экологиялық ойлау дегеніміз болып жатқан оқиғаларға өзіне және 

басқаларға зиян келтірместен саналы түрде қарау қабілеті. Экологиялық 

ойлау оның іс-әрекеті үшін жауапкершілікті және әлемге оң көзқарасты 

қамтиды. Бұл дағды сіздің бизнесіңізге қатысуға және нәтижеден қанағат 

алуға көмектеседі. Мысалы, егер мерзімдер жобада ауысса, сіз дүрбелең 

емес, мәселенің шешімін іздейсіз. Қиындықтарды тезірек жеңіп, жұмысты 

сапалы аяқтауға тырысыңыз. 

Қалай дамыту керек. Реактивті емес, белсенді ойлауды дамытыңыз. 

Мысалы, егер біреу сізге жұмыста дөрекілік көрсетсе, сіз оған дөрекілік 

көрсетпейсіз, бірақ алдымен ойланыңыз және шешіңіз: оғанда дөрекілік 

көрсету керек пе немесе керек жоқ па. Егер бұл ешкімге жақсы болмаса, онда 

жауап берудің қажеті жоқ. 

Сіз жұмсайтын ресурстарға абай болыңыз. 

 

14. Өзіндік рефлексия 

Өзіндік рефлексия – бұл адамның өзінің іс-әрекеттерін, мінез-құлқын, 

іс-әрекетін тәуелсіз талдау. Бұл олардың іс-әрекеттерін бағалауға, оларды 

түсінуге және әрі қарай не істеу керектігін шешуге көмектеседі. Мысалы, 

егер сіз әріптестеріңізбен қарым-қатынас орната алмасаңыз, өзіндік 

рефлексия сіздің тарапыңыздан қарым-қатынаста қателерді табуға 

көмектеседі. Бұл дағды ақыл – ойды дамытады-егер сіз өзіңізді білсеңіз және 

қажеттіліктеріңізді білсеңіз, ақылды шешім қабылдайсыз. 

Оқытудың әр кезеңінде саналы түрде мақсат қою керек. Мақсат қою 

дағдысы оларды қалыптастыруға және қол жеткізуге көмектеседі. Жеке 

материалда біз оқыту мақсаттарымен қалай жұмыс істеу керектігін және оны 

жоба түрінде қалай ұсыну керектігін егжей-тегжейлі сипаттадық: 

Қалай дамыту керек. Өзіңізді бақылаңыз: мінез-құлық пен әрекеттердің 

егжей-тегжейіне назар аударыңыз. Күнделік жүргізуге тырысыңыз – онда 

өткен күн туралы әсер, түсінгендеіңізді және мінез-құлқыңыздың таудауын 

жазып отырыңыз. 

Дағдыларды дамыту әдістері 

Дағдыларды қалыптастыру үшін сіз білім алып, оны іс жүзінде 

игеруіңіз керек. Білім – бұл біз өзіміз үшін алатын және  есте сақтайтын 

ақпарат. Білімнің көптеген көздері бар: кітаптар, мақалалар, дәрістер, жеке 

қарым-қатынас, тәлімгерлік кеңестер. Мысалы, көлік жүргізуді алайық. Көлік 

құралын, жол ережелерін және көлік жүргізу теориясын зерттеу – бұл білім. 

Білімді практикада қолдану, бірінші және әлі игерілмеген тәжірибе –

бұл қабілет. Қалада немесе оқу алаңында автокөлікпен жүру бұл қабілет 

болады. Қабілетті біз құқықтарды алғанда ие боламыз, бірақ дағды әлі 

қалыптаспаған. 

Дағды автоматизмге жеткенде ғана қалыптасады, бүл кезде біз сыртқы 

жағдайлардың өзгеруіне қарамастан сапаны жоғалтпай, тапсырманы бірдей 
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жақсы орындауды үйренеміз. Ауа-райына, төтенше жағдайларға және басқа 

да сыртқы факторларға қарамастан сенімді жүргізу – бұл дағды. 

Әрбір «жұмсақ» дағдының өзіндік деңгейлері мен даму – 

өлшемшарттары бар. Неғұрлым көп жаттығсаңыз, дағдылар соғұрлым жақсы 

дамиды. Ең бастысы – кері байланыс алу және өткен тәжірибені талдау, 

әйтпе сіз тоқтап қаласыз. 

 

7.2. Заманауи ТжКБ оқытушысына қажетті негізгі soft skills. 

ТжКБ жүйесінде білім беру қызметінің маңызды субъектісі оқытушы, 

өндірістік оқыту шебері әрқашан болып қала береді. Сонымен қатар, қазіргі 

жағдайда педагогикалық қызметтің өзгеріп жатқаны шындық, ол мұғалімнің 

өмір бойы саналы кәсіби дамуын, оның қазіргі және жаңа құзіреттіліктерін 

жетілдіруді талап етеді. 

Қазіргі заманғы мұғалім өзінің кәсіби қызметінде бүгінде көптеген 

қиындықтарға тап болады: 

 адамзат сөздер мен хаттар өркениетінен экрандар мен электронды 

құрылғылар арқылы жұмыс істейтін суреттер мен sms-хабарламалар 

әлеміне өтті; 

 студенттер мен мұғалімдер қоғамның цифрлық трансформациясының 

«соққыларына» ұшырады – біз бәріміз тек ақпараттық тәуелді ғана 

емес, сонымен қатар 24/7 ақпараттық белсенді болдық; 

 үлкен құрылымданбаған ақпарат ағыны жеңілдетілген «клипті» ойлауға 

ықпал етеді; 

 оқу процесі түбегейлі өзгеруде – баспа мәтінін бұрынғы ойлаудан және 

түсінуден бастап ақпараттың қолжетімділігі мен оның әмбебаптығына 

дейін. Бүгінгі таңда іздеу жүйелері көбінесе мағынасы мен сапасына 

емес, қалаулары мен көріністер санына назар аударады. Ал егер күрделі 

мазмұн азайып бара жатса, онда оны түсінудің қажеті жоқ. Адам 

күрделі әлемді шарлау деген маңызды дағдысын жоғалтады; 

 ақпараттық-цифрлық қоғам көп жағдайда адамдардың әлеуметтік 

байланыстарын ажыратады, атомдайды. Адамның жеке тұлға ретіндегі 

құндылығы жоғалып кетті. Біздің байланыс кеңістігіміз үзілді. 

Виртуалды достармен сөйлесу тірідей көзбе көз сөйлеуден оңай болды. 

Біз адамдарды түсіну және қабылдау қажеттілігінен арылып жатырмыз, 

нақты адамдарға қызығушылық жоқ, оларды ауыстыру оңай болады. 

Нақты өмір оқиғалары мен эмоцияларға кедей. Сарапшылар қазіргі 

қоғамды дүр сілкіндірген «сандық аутизм» туралы айтып жатыр. 

Қазіргі қоғамның нақты жағдайлары көп жағынан жас мұғалімнің 

педагогикалық қызметінің бағытын анықтайды. Біз инновация деп атайтын 

көп нәрсе күнделікті өмірдің атрибутына айналуда. Қазіргі заманғы 

мұғалімді цифрлық технологиялардан, онлайн және қашықтықтан оқытудан, 

проблемалық оқыту технологиясынан, жобалау және зерттеу 

технологияларынан тыс, аралас оқыту технологиясы сияқты және т.б. жаңа 

технологияларға қызығушылық танытпай елестету мүмкін емес. 
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Мұғалімнен, оқытылатын пәндердің (кәсіби модульдердің) 

ерекшеліктеріне қарамастан, бүгінгі таңда өзінің біліктілік әлеуетін барынша 

толық іске асыру үшін білім беру жағдайында туындайтын өзгерістерге 

икемді жауап беру, қолданылатын оқыту модельдерінің ерекшеліктерін 

назарға алу және ескеру және өте қысқа мерзімде туындаған жағдайларға 

бейімделу талап етіледі. Осыған байланысты ТжКБ педагогтерінің softskills 

(жұмсақ дағды)-құзыреттілігін дамыту ерекше орын алады. 

Softskills немесе «икемді» дағдылар (ағылш. softskills) – сәтті кәсіби 

қызмет үшін қажетті, кәсіби емес, мамандандырылмаған дағдылардың 

жиынтығы, олар өтпелі болады және белгілі бір пәндік саламен байланысты 

емес болып табылады. Бұл дағдылар кәсіби міндеттерді тиімді орындауға 

ықпал етеді, еңбек өнімділігін арттырады. 

ТжКБ мұғалімінің softskills – құзыреттіліктерінің құрылымын 

неғұрлым толық көрсету үшін білім алушылардың softskills-

құзыреттіліктерін дамытудың құрылымдық моделін қарастырамыз. 

Soft skills-ті бастапқы практикалық тәжірибе ретінде түсінуге болады 

және оларды кәсіптік қызметте бастапқы тәжірибені қалыптастыру және 

білім алушылардың жалпы құзыреттерін қалыптастыру тұрғысынан да 

қарауға болады. Осыған сүйене отырып, оқушылардың softskills-

құзыреттерін тиімді қалыптастыруға ықпал ету үшін мұғалімнің soft skills-

құзыреттерінің қалыптасу деңгейі қандай болуы керек екенін түсіну 

маңызды. Жоғарыда көрсетілген модель үш soft skill дамыту аймағынан 

тұрады. 

 «Ядролық аймақ» – бұл адамға табиғаттан берілген softskills 

жиынтығы. Бұл тұрғыда туа біткен жұмсақ дағдылар генетикалық 

бейімділікке, адамның табиғатына, психиканың ерекшеліктеріне, сипатына, 

темпераментіне және ойлау түріне байланысты. Туа біткен soft skills адам 

өмірінің басынан бастап оның жеке, әлеуметтік және кәсіби қалыптасуына 

қатысады, оның қызметінің сәтті нәтижесін қамтамасыз етеді немесе 

мақсаттарына жету кезінде оған кедергі келтіреді. Бұл ерекшеліктерді білу 

білім беру қызметін ұйымдастыру кезінде мұғалім үшін өте маңызды. 

«Пластикалық аймаққа» жатқызылған Softskills педагог жұмысының 

сапасын айқындайды: тиімді ойлау дағдылары, командада жұмыс істеуге 

дайындығы, тәлімгерлігі – менторингі, коучингі, өз қызметін жоспарлауы, 

креативтілік танытуы және т.б. Педагогикалық ұжым студенттердің жұмсақ 

дағдыларын дамытуға бағытталған білім беру ортасын жасайды. 

Кәсіптік білім беру жүйесіндегі динамикалық өзгерістерге және ертеңгі 

күндегі белгісіздікке байланысты педагогтің икемділігі «перспективалы 

аймаққа» жатқызылған softskills-құзыреттермен айқындалатын болады. 

Оларға тактикалық және стратегиялық ойлау, жобалық ойлау, тұрақты 

өзгерістер жағдайында кәсіби міндеттерді тұжырымдау және шешім 

қабылдау, клиентке бағдарлану, тұрақты өзін-өзі дамыту, өзін-өзі басқару, 

ұтқырлық, тайм-менеджмент, рефлексия негіздерін меңгеру сияқты және т.б. 

құзыреттер жатады. 
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Бұл модель жоғарыда аталған softskills-ті үш топқа біріктіруге 

мүмкіндік береді: 

- ойлау саласындағы softskills; 

- қатынастар саласында softskills; 

- мінез-құлық саласында softskills. 

Бұл жіктеудің пайда болуы мұғалімдердің кәсіби даму векторын 

көрсетеді. Қазіргі қоғамның даму қарқынын ескере отырып, сыни ойлау 

қабілеті, тиімді байланыс орнатуға қабілетті және т.б. қабілеттері бар 

стресске және өмірге төзімді тұлғаларға қажеттілік туындайды. 

Мұғалімге жоғарыда аталған талаптардың орындалуын қамтамасыз ету 

үшін жеке қажеттіліктерді де, біліктілік талаптарын да қанағаттандыратын 

құзыреттілікті қалыптастыруға бағытталған мұғалімдердің жүйелі, ұзақ 

мерзімді және үздіксіз дайындығы қажет. 

Softskills-құзыреттіліктің педагог жұмысымен байланысы.  

Soft skills-құзыреттер жұмысы 

Қарым-қатынас саласындағы Soft 

skills: ынталандыру, дамыту, басқару, 

әңгіме жүргізе білу, оқушылармен 

қарым-қатынас кезінде сыни 

жағдайларда тиімді әрекет ету. 

Білім беру бағдарламасының оқу 

пәндері, курстары, пәндері 

(модульдері) бойынша оқу 

сабақтарын өткізу 

Мінез-құлық саласындағы Soft skills: 

жоспарлау және мақсат қою қабілеті, 

өзіндік дамуды басқару; уақытты 

басқару дағдылары. 

Білім беру бағдарламасының оқу 

пәндері, курстары, пәндері 

(модульдері) бойынша студенттердің 

өзіндік жұмыстарын ұйымдастыру. 

Мінез-құлық саласындағы Softskills: 

темперамент, ойлау түрлері, жеке 

оқыту стильдері. 

Қарым-катынастар саласында 

Softskills: тұлғаның психикалық 

құрамы, әлемді қабылдаудың 

модальділігі (адамның жетекші 

сенсорлық жүйесі), бейімделгіштік. 

Білім алушыларға және олардың ата-

аналарына (заңды өкілдеріне) кәсіби 

құзыреттілікті игеруді бақылау 

негізінде кәсіби өзін-өзі анықтау, 

кәсіби даму, кәсіби бейімделу 

мәселелері бойынша консультация 

беру (біліктілікті (кәсіби 

құзыреттілікті) игеруге бағытталған 

оқу пәнін, курсын, пәнін (модулін) 

оқыту үшін). 

Ойлау саласындағы Soft skills: 

ойлаудың икемділігі, бейімделу; 

мәселелерді кешенді шешу; сыни 

ойлау; шығармашылық. 

Білім алушылардың оқу-кәсіби, 

жобалық, зерттеу және өзге де 

қызметіне басшылық жасау. 

 

Мәселе мынада, ТжКБ жүйесіне soft skills деңгейі жоғары мұғалімдер 

қажет, ал университеттер тек hardskills қалыптастыруға баса назар аударады. 

Hard skills дағдылары рәсімделген, орындалатын кәсіби қызметпен 
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техникалық шектелген, бұл ақыр соңында психологиялық шиеленіске және 

мұғалімдердің белсенділігінің төмендеуіне әкелуі мүмкін. 

Туындаған мәселе педагогикалық шындықтағы өзгерістерге дер кезінде 

ден қоюды, оны шешудің тиімді жолдарын іздестіруге қазіргі педагогтардың 

кәсіби әлеуетін жұмылдыруды талап етеді. 

 

7.3. ТжКБ оқытушысының өзіндік кәсіби даму  бағдарламасын 

құру тәртібі мен қағидаттары. 

Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі дамытуы сәтті педагогикалық қызмет үшін 

қажет. Педагогтың өзін-өзі дамытуы педагогтердің кәсібилігінің, 

педагогикалық еңбек өнімділігінің өсуіне, шығармашылық бастамасының 

дамуына ықпал етеді. 

Педагогтің кәсіби өзін-өзі дамыту бағдарламасы: 

 кәсіби дамуға (өзін-өзі басқару) бағытталған күш-жігерді біркелкі бөле 

отырып, өз кәсіби мүдделерін ескере отырып және білім беру 

ұйымының жеткілікті ұзақ мерзімге даму бағдарламасына сәйкес өз 

кәсіби қызметін жоспарлауға мүмкіндік береді; 

 рефлексия, өзін-өзі талдау, жобалау, ұйымдастыру сияқты кәсіби 

маңызды қабілеттерді дамытуға бағытталған; 

 күнделікті практикалық қызметті кейіннен аттестаттау рәсімінен өтуге 

барынша жақындатады. 

Мұғалімнің кәсіби өзін-өзі дамыту бағдарламасына келесі бөлімдерді 

қосуға болады: 

 оқытылатын мамандық/біліктілік бойынша кәсіби әдебиеттер мен 

материалдарды зерттеу. 

 психологиялық-педагогикалық әдебиеттер мен материалдарды зерттеу. 

 оқу процесін бағдарламалық-әдістемелікпен қамтамасыз етуді әзірлеу. 

 педагогикалық технологияларды меңгеру; өзіндік әдістемелік жүйені 

құру (оқыту мазмұнын, әдістерін,  дарын, құралдарын іріктеу). 

 білім беру нәтижесінің өлшемшарттары мен көрсеткіштерін таңдау, 

диагностикалық және бағалау құралдарын әзірлеу. 

 білім беру ұйымын дамыту бағдарламасын іске асыруға қатысу. 

 ресми білім алу (мысалы, магистратурада оқу). 

 шығармашылық, эксперименттік топтардың жұмысына қатысу; жеке 

зерттеу, эксперименттік жұмыстарды жүргізу. 

 педагогикалық қызметтің жеке тәжірибесін жинақтау (мақалалар, 

ұсыныстар, баяндамалар, педагогикалық шеберхана, мастер-класс және 

т.б.). 

Мұғалімнің өзін-өзі дамыту бағдарламасы бірқатар кезеңдерден 

тұрады. Бұл кезеңдерде мұғалім өз қызметін талдап, өзін-өзі тәрбиелеу және 

өзін-өзі дамыту бағдарламасын құруы керек. 

1-ші кезең – бұл тәуелсіз жұмыс үшін белгілі бір көзқарасты құруды, 

қиындықтарды талдауды, проблеманы шешуді, өзін-өзі тәрбиелеу 

тақырыбын тұжырымдауды, таңдалған мәселе бойынша психологиялық-
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педагогикалық және әдістемелік әдебиеттерді зерттеуді, нәтижелерді 

жоспарлау мен болжауды көздейтін мотивациялық-ынталандыру кезеңі. Бұл 

кезеңде кәсіби дамудың жеке бағдарламасын әзірлеу бойынша жұмыс 

кезеңдерін шамамен жоспарлау қажет. 

Бұл кезеңде педагог өз құзыреттілігінің деңгейін, жалпы қызметін 

талдайды. Рефлексия өздерінің қиындықтарын түсінуге көмектеседі, 

жағдайды түзетуге, өз ішіндегі нәрсені өзгертуге деген ұмтылыстың пайда 

болуын ынталандырады, өзінің сипаттамаларын, мүдделерін, бейімділігін, 

қабілеттерін бағалауға итермелейді. 

2-ші кезең – ұйымдастырушылық және іс-әрекеттік кезең, оның 

барысында технологиялар пысықталып, өзін-өзі тәрбиелеудің таңдалған 

тақырыбы бойынша практикалық жұмыс жүзеге асырылады, атап айтқанда 

бұл өзін-өзі тәрбиелеу тақырыбын таңдау, мақсаттар, міндеттер қою, 

мерзімдерді белгілеу, озық педагогикалық тәжірибенің мекен-жайларын 

іздеу, проблема бойынша алынған деректер банкін зерттеу, жұмыс 

нәтижелерін болжау, жұмыстың жаңа әдістерін тексеру, эксперименттер қою. 

Практикалық жұмыс басқа педагогтердің, мекемелердің практикалық 

тәжірибесімен танысумен, курстарға қатысумен, білім беру мекемесінің 

әдістемелік жұмысына қатысумен, хабарламалар мен әдістемелік 

материалдарды дайындаумен, әдебиетті зерттеумен және жеке кәсіби даму 

бағдарламасын әзірлеумен қоса жалғасады. Бұл кезеңде мұғалімнің 

әдістемелік жүйесі де қалыптасады. 

3-ші кезең – енгізу кезең, онда педагог одан әрі жұмыс барысында білім 

беру ұйымының түрін, білім алушылар контингентін және т.б. ескере 

отырып, игерілген практикалық тәжірибені нақты практикаға бейімдейді, өз 

тәжірибесін түрлендіреді, сондай-ақ өзінің атқарған жұмыстарын тарата 

бастайды. 

4-ші кезең – рефлексивті бағалау. Бұл кезеңде мұғалім өзінің іс-

әрекетін, өзін-өзі дамытудағы ілгерілеу нәтижелерін түсінеді және 

бағалайды. Өзін-өзі бағалау мұғалімге өзінің жетістіктерін түсінуге, қол 

жеткізілген нәтижелерді күтілген нәтижемен салыстыруға, қателіктерді 

уақытында байқауға, қажет болған жағдайда іс-қимыл бағдарламасын 

түзетуге мүмкіндік береді. 

5-ші кезең – жалпылау кезеңі. Қорытынды жасалады, тақырып 

бойынша нәтижелер, портфолио жасалады. Педагог әдістемелік бірлестіктер, 

педагогикалық кеңестер отырыстарында материалдарды таныстырады, өз 

тәжірибесін таратады. 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1. «ТжКБ оқытушысының кәсіби даму стратегиясының 

тұжырымдамасы» кестесін қолдана отырып, ТжКБ оқытушысының өзіндік 

кәсіби даму жобасын жасаңыз: 
 

 

№ Параграф Кеңестер 
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п.п. 

1 Жобаның 

атауы 

Жобаның атауы керемет болуы керек және сіздің 

ұмтылыстарыңыздың мәні мен амбициясын көрсетуі керек. 

Есіңізде болсын, жоба - бұл ерекше процесс. 

2 Мақсатты 

аудитория 

(бенефициарла

р)  

Сіздің жобаның бенефициарларының сипаттамаларын 

мүмкіндігінше егжей-тегжейлі сипаттаңыз - жынысы, жасы, 

әлеуметтік жағдайы, тұрғылықты жері, мамандығы және т.б. 

3 Мақсатты 

аудитория мен 

мүдделі 

тараптардың 

құндылықтары

н және 

қажеттіліктері

н анықтау 

Бенефициарлардың құндылықтарын анықтаңыз-олар үшін 

өмірде не маңызды және не құнды? Сіздің жобаңызды іске 

асыру арқылы бенефициарларға қандай қосымша құндылықтар 

жасайсыз, олардың қандай қажеттіліктерін қанағаттандырасыз? 

Сіздің жобаңызды іске асырудан келесі мүдделі тараптар 

қандай қосымша құндылықтар ала алатынын анықтаңыз: 

1. жоба авторы; 

2. жоба серіктестері - жоба командасының қатысушылары; 

3. жобаның серіктестері - сыртқы тұлғалар (қоғам өкілдері). 

4 Мақсаттар Жобаның мақсатын көрсетіңіз. Ол бенефициарлардың 

өміріндегі оң өзгерістерді көрсетуі керек. Есіңізде болсын, 

мақсат орындалатын және өлшенетін болуы керек. 

5 Міндеттері 

мен әдістері. 

Мақсатқа жету үшін қадамдық әрекеттерді қысқаша 

сипаттаңыз. Мәселелерді шешу әдістеріне қысқаша сипаттама 

беріңіз. Жеке өзіңіз жасаған әдістер ме немесе басқа 

авторлардан алынған әдістер ме, осыны белгілеңіз. 

 

6 Нәтижелілік 

өлшемшарттар

ы. 

Бенефициарлардың өміріндегі оң өзгерістерді бақылауға және 

өлшеуге болатын өлшемшарттарды жасаңыз. Жобаның 

мақсатына қол жеткізгеніңізді қалай анықтайтыныңызды және 

өзгерістер пайда болғанда оның өлшенетін белгілерін  

сипаттаңыз. Сіздің жобаңыздың нәтижелерін тұтынушылармен 

олардың сапасына қанағаттануын анықтау үшін кері байланыс 

қалай жүзеге асырылатындығын ойлаңыз. 

7 Нәтижелер 

және күтілетін 

әсерлер. 

Сіздің жобаңызды іске асырудан мүдделі тараптар үшін қандай 

қосымша оң және теріс әсерлер болуы мүмкін екенін 

анықтаңыз. Теріс әсерлердің пайда болу қаупін қалай азайтуға 

болады? Позитивтердің пайда болуын қалай күшейтесіз? 

8 Жоба тобы: 

жауапкершілік 

пен өкілеттік. 

Жоба тобына қатысушылардың құзыреттілігіне қойылатын 

талаптарды жасаңыз. Жоспарды жүзеге асыру үшін сізге қанша 

адам қажет, жобаны іске асыру кезінде кім және қандай 

әрекеттерге жауап береді? Жоба барысында кім және қандай 

әрекеттерді өз бетінше әзірлеуге және орындауға  құқылы? 

 

9 Жобаның 

басталуы.  

Сіздің жобаңыз қандай шарттар жиынтығын бастайды? Сіз 

қашан және қандай жағдайда әрекет ете бастайсыз? 

10 Жобаны іске 

асыру мерзімі. 

Жоба нәтижелерін қашан алу жоспарлануда? Жоба қашан әсер 

етеді? 

11 Ресурстар Жобаны жүзеге асыру үшін қандай ресурстар қажет екенін және 

оларды қандай көздерден алуға болатындығын анықтаңыз. 

12 Жауапкершілік 

дәрежесі.  

Жобаны іске асыру бойынша міндеттемені басынан аяғына 

дейін алуға сіздің дайындық деңгейіңізді көрсетіңіз. 
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№ 2 практикалық жұмыс 

1. Қатты (Hard Skills) және жұмсақ (Soft Skills) дағдыларды жалпы 

Smart Skill кәсіби дағдысына біріктіріңіз. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредиттеу - объектінің белгіленген критерийлер мен көрсеткіштерге 

(стандартқа) сәйкестігін ресми растау тәртібі. 

Білім берудің жол картасы - бұл білім беру саласының сапасын 

жақсарту мақсатында әзірленген жоспар.  

«Жас маман» жобасы - 2019 жылдың 23 қаңтарында Жастар жылының 

ашылу салтанатында берілген Қазақстан Республикасының Тұңғыш 

Президенті Н.Ә.Назарбаевтың тапсырмасына сәйкес әзірленген жоба. 

Жобаның мақсаты – ең көп сұранысқа ие 100 мамандық бойынша 180 

колледж бен 20 университетті жаңарту және білікті мамандар даярлаудың 

халықаралық тәжірибесін енгізу. 

Жұмыс беруші - қызметкер Қазақстан Республикасының еңбек 

заңнамасында, келісімдерде, еңбек, ұжымдық шарттарда және актілерде 

көзделген құқықтар мен міндеттерді жүзеге асырудан туындайтын еңбек 
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Кәсіби даму - кәсіби өсуге қажетті білім, білік, дағды және жеке 

қасиеттер шеңберін жақсарту мен кеңейтудің жүйелі күшейту процесі.  

Көрме (ED) - талапкерлер мен студенттерді тарту, басқа оқу 

орындарының өкілдерімен ынтымақтастық орнату немесе әріптестерімен 

тәжірибе алмасу мақсатында білім бері ұйымының презентациясы болып 

табылады. Экспонент үшін көрмеге қатысудың кейбір артықшылықтары – 

білім беру бағдарламалары мен қызметтерінің толық спектрін ұсыну, 

нарықтағы жаңа қызметтер мен оқыту бағдарламаларын көрсету және 

насихаттау, өзін табысты ұйым ретінде жариялау, әлеуетті серіктестерді 

анықтау және т.б. болып табылады.  

Нормативтік құқықтық акт (НҚА) - қағаз жүзіндегі жазбаша ресми 

құжат және республикалық референдумда қабылданған немесе заңның 

нормаларын белгілейтін, оларды өзгертетін, толықтыратын, тоқтататын 

немесе тоқтата тұратын уәкілетті орган қабылдаған, белгіленген үлгідегі 

бірдей электрондық құжат. 

Оқу-әдістемелік кешен (ОӘК) - жұмыс оқу бағдарламасы (силлабус) 

негізінде әзірленген және білім алушылардың жұмыс оқу бағдарламасының 

мазмұнының дамытуын қамтамасыз етуге бағытталған оқу-әдістемелік 

материалдардың жиынтығы. 

Үздіксіз оқыту (ағылшын. lifelong learning) - мемлекеттік және 

мемлекеттік емес институттар жүйесін пайдалану негізінде және жеке тұлға 

мен қоғамның қажеттіліктеріне сәйкес жеке тұлғаның өмір бойына білім беру 

(жалпы және кәсіби) әлеуетінің өсу процесі . Үздіксіз білім беру қажеттілігі 

ғылым мен техниканың алға басуымен, инновациялық технологияларды 

кеңінен қолданумен байланысты. 

Педагог – педагогтік немесе тиісті бейіні бойынша өзге де кәсіптік 

білімі бар және білім алушыларды және (немесе) тәрбиеленушілерді оқыту 
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және тәрбиелеу, білім беру қызметін әдістемелік қолдау немесе ұйымдастыру 

бойынша педагогтің кәсіптік қызметін жүзеге асыратын адам. 
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НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі дереккөздер және ресурстар тізімі: 

1. «Білім туралы» Қазақстан Республикасының 2007 жылғы 27 

шілдедегі No 319-III заңы; 

2. «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан Республикасының 2019 

жылғы 27 желтоқсандағы Заңы; 

3. Қазақстан Республикасы Президентінің 2018 жылғы 15 ақпандағы № 

636 «Қазақстан Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму 

жоспарын бекіту туралы» Жарлығы; 

4. «Цифрлық Қазақстан мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 12 желтоқсандағы №827 

қаулысы; 

5. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 27 желтоқсандағы 

No 988 қаулысымен бекітілген Қазақстан Республикасының білім беруді 

және ғылымды дамытудың 2020-2025 жылдарға арналған мемлекеттік 

бағдарламасы 

6. «Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру 

бағдарламаларын әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылғы  

4 мамырдағы № 175 бұйрығы; 

7. Техникалық және кәсіптік білімі бар кадрларды даярлауды, 

«Мәңгілік ел жастары – индустрияға!» («Серпін») жобасы бойынша қысқа 

мерзімді кәсіптік оқытуды, еңбек ресурстарын және қысқартылатын 

жұмыскерлерді қайта даярлауды, «100/200» қағидаты бойынша «Жас маман» 

жобасы шеңберінде еңбек нарығында сұранысқа ие білікті кадрлар 

даярлауды, сондай-ақ техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі, 

жоғары және (немесе) жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру ұйымдарында 

кәсіпкерлік негіздеріне оқытуды ұйымдастыру және қаржыландыру 

қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым 

министрінің 2018 жылғы 26 қарашадағы № 646 бұйрығы; 

8. «Жас маман» жобасын шетелдік серіктесі әзірлеген техникалық және 

кәсіптік білім беру ұйымдарының педагогтерін оқыту бағдарламасы «Teacher 

training and capacity building» және «Жас маман» жобасын жүзеге асыру 

шетелдік сарапшымен әзірленген «Кәсіптік білім беру мен оқытудағы 

заманауи трендтер» бағдарламасы.  

 

Тыңдаушылар өздігінше оқуға ұсынылған дереккөздер және 

ресурстар тізімі: 

2.  «Жас Маман» жобасының қатысушысы ТжКОБ ұйымының, 

халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін халықаралық 

деңгейде танылған шетелдік өнеркәсіптік 

ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің /кәсіби қауымдастықтардың 
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талаптарына сәйкестігін бағалау процедурасын өтуіне арналған жол 

картасының жобасы/«Talap» КеАҚ; 

3. «Жас маман» жобасын іске асыру шеңберінде кредиттік-модульдік 

оқыту технологиясы бойынша шетелдік серіктес әзірлеген ТжКОБ білім беру 

бағдарламалары бойынша жұмыс оқу бағдарламалары мен оқу жоспарларын 

әзірлеу бойынша әдістемелік ұсынымдар/«Talap» КеАҚ; 

4. EQAVET IN PRACTICE https://www.inno-

institute.com/assets/docs/eqavet-in-practice.pdf 

5. Recommendation of the European Parliament and of the Council of 18 

June 2009 on the establishment of a European Quality Assurance Reference 

Framework for Vocational Education and Training https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009H0708(01)&qid=1611571795661  

6. Council Recommendation of 24 November 2020 on vocational education 

and training (VET) for sustainable competitiveness, social fairness and resilience 

2020/C 417/01 https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?uri=CELEX:32020H1202(01) 

7. Digital and Online Learning (DOL): a key area of focus for VET in 2020 

https://openspace.etf.europa.eu/blog-posts/digital-and-online-learning-dol-key-

area-focus-vet-2020 

8. Using video in initial and continuing vocational training and development 

https://www.etf.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/using-video-

initial-and-continuing-vocational-training-and 

9. Рекомендации разработчикам модульных учебных программ на 

компетентностной основе 

https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2021-

01/Guidelines%20for%20development%20modular%20training%20programmes_

FINAL_EDITED_RU.pdf 

10. Learning Environment for Adult Learning and Education 

https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-

11/Research%20report%20Learning%20Environments_final%20draft.pdf 

11. Personalised and Differentiated Learning: a systematic literature 

review https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-

11/Research%20report%20Personalised%20Learning_final.pdf. 

12. Cedefop (2015). Skills, qualifications and jobs in the EU: the making 

of a perfect match? — 122 p. Available from: 

https://www.cedefop.europa.eu/files/3072_en.pdf 

13. Олейникова О. Н., Редина Ю. Н., Маркелова Ю. В. Мегатренды 

развития профессионального образования и обучения // Вестник Тверского 

государственного университета. — 2019. — №1 (46). — С. 221–236 

14. Cedefop (2017). Сonceptions of vocational education and training: an 

analytical framework // The changing nature and role of vocational education and 

training in Europe. — Vol. 1. — Luxembourg: Publications Office of the European 

Union, 2017. Available from: http://www.cedefop.europa.eu/files/5563_en_0.pdf. 

https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/Research%20report%20Personalised%20Learning_final.pdf
https://openspace.etf.europa.eu/sites/default/files/2020-11/Research%20report%20Personalised%20Learning_final.pdf
https://www.cedefop.europa.eu/files/3072_en.pdf
http://www.cedefop.europa.eu/files/5563_en_0.pdf
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1. The Future of Jobs Employment, Skills and Workforce Strategy for the 

Fourth Industrial Revolution // Global Challenge Insight Report. World Economic 

Forum. January, 2016. — 167 p. Available from: 

http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs.pdf. 
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Қосымша 1 

2. Оқу жұмыс жоспарының үзіндісі 
  

  Мамандығы:            07130100 Электр жабдықтары (түрлері және салалары бойынша)/Электрооборудование (по видам и 

отраслям) 

    

 

   

 

      

              

Біліктіліктер: 

   

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және 

салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и 

отраслям) 

     

     

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по 

видам и отраслям) 

     

     

4S07130103 Техник-электрик / 

Техник-электрик 

               

                          

И
н

д
ек

с
 

Модульдердің / 

Пәндердің атауы 

Бақылау 

нысаны 
Оқу уақытының көлемі Курстар мен семестрлер бойынша бөлу 
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18 апта 20 апта 8 апта 16 апта 8 апта 12 апта. 12 апта. 
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в
 н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 

1 
"Жалпы білім беру 

пәндері"модулі 
      60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

МООД 01 Математика +                                    

МООД 02 Информатика   +                                  

МООД 03 Орыс тілі +                                    

МООД 04 Орыс әдебиеті   +                                  

МООД 05 Қазақ тілі және әдебиеті +                                    

МООД 06 Шет тілі   +                                  

МООД 07 Қазақстан тарихы +                                    
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МООД 08 Өзін-өзі тану   +                                  

МООД 09 Дене шынықтыру   +                                  

МООД 10 

Бастапқы әскери және 

технологиялық 

дайындық 

  +                  

    

            

МООД 11 Физика  +                          
МООД 12 Химия   +                        

МООД 13 Биология    +                        

МООД 14 География   +                        

ПА Аралық аттестация                            

  Міндетті оқыту жиыны       60 1440 762 678 0 0 0 648 36 720 4 96 30 66     
 

36 2 60 3 

Ф3 
Факультативтік 

сабақтар 
      4 96   96       36 2 60 3                     

К Кеңес беру       3 72 72         72 4                         

  БАРЛЫҒЫ       67 1608 834 774 0 0 0 756 42 780 39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

3W07130102 Электр жабдықтарын жөндеу жөніндегі электр слесарі (түрлері және салалары бойынша) /Электрослесарь по ремонту электрооборудования (по видам и отраслям)  

2 Базалық  модулдер       7 168 96 72 0 0 0 0 0 0 0 72 9 96 6 0   0   0   

БМ 01 
Физикалық қасиеттерді 

дамыту және жетілдіру 
  +   3 72   72               24 3 48 3             

БМ 02 

Ақпараттық-

коммуникациялық және 

цифрлық 

технологияларды 

қолдану 

  +   2 48 48                 48 6                 

БМ 03 

Экономика және 

кәсіпкерлік негіздері 

туралы базалық білімді 

қолдану 

  +   2 48 48                     48 3             

Жалпы кәсіптік оқыту / Жетілдірілген кәсіптік оқыту 

          50 1200 492 204 0 504 0 0 0 0 0 
21

6 
27 480 30 0   0   0   

ПМ 01 

"Электротехникалық 

өнеркәсіптегі 

жұмыс"модулі 

+     37 888 368 184 0 336 0 0 0 0 0 
21

6 
27 336 21 0   0   0   

ПМ 

01.1 

Электр станциялары 

мен желілерінің электр 

жабдықтарының 

электротехникалық 

негіздері 

      15 360 278 82 0 0 0 0 0 0 0 
16

8 
21 192 12 0   0   0   

ПМ 

01.2 

Күштік электр 

жабдығын өлшеу, сынау 

және реттеу 

      8 192 90 102 0 0 0 0 0 0 0 48 6 144 9 0   0   0   
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ПМ 

01.3 

Модуль бойынша 

тәжірибелік  жұмыстар 
      14 336       336                               

ПМ 02 

"Әдістерді, 

жабдықтарды,материа

лдарды қолдану және 

ақпаратты өңдеу 

құзыреттерін дамыту" 

модулі 

+     13 312 124 20 0 168 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.1 

Электр техникалық 

жабдықта электр 

қауіпсіздігі негіздерін 

қолдану 

      6 144 124 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 9 0   0   0   

ПМ 

02.2 

Модуль бойынша 

тәжірибелік  жұмыстар 
  +   7 168       168                               

  Аралық аттестация       2 48   48                                   

  Міндетті оқыту жиыны       1 24   24                                   

  
Факультативтік 

сабақтар 
      60 1440 588 348 0 504 0 0 0 0 0 

28

8 
36 576 36 0   0   0   

Ф3 Кеңес беру       4 96   96               48 6 48 3             

К БАРЛЫҒЫ       4 96 96                     96 6             

  Аралық аттестация       68 1632 684 444 0 504 0 0 0 0 0 
33

6 
42 720 45 0 0 0 0 0 0 

3W07130101 Электромонтер (түрлері және салалары бойынша)/Электромонтер (по видам и отраслям)  

  Базалық модулдер       4 96 0 96 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 48 4 0   

БМ 01 
Физикалық қасиеттерді 

дамыту және жетілдіру 
  +   4 96   96                       48 6 48 4     

Жетілдірілген кәсіби оқыту 

Жетілдірілген кәсіби оқыту       50 1200 404 132 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 24 384 32 0   

ПМ 03 

"ЭС және КС электр 

жабдықтарын сынау 

және өлшеу" модулі 

+     25 600 200 72 40 288 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 18 168 14 0   

ПМ 

03.1 

Монтаждауды 

ұйымдастыру 

процесінде 

микроэлектро-никиканы 

және қазіргі заманғы 

қолданбалы 

бағдарламаларды 

қолдану 

      5 120 90 30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   
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ПМ 

03.2 

Электр станциялары 

мен қосалқы 

станциялардың күштік 

электр жабдықтары мен 

коммутациялық 

аппараттарының 

жұмысына техникалық 

қызмет көрсету, 

бақылау 

      8 192 110 42 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 96 12 96 8 0   

ПМ 

03.2 

Модуль бойынша 

жұмыс орнында 

тәжірибе 

      12 288       288                               

ПМ 04 

"ЭС және ПС электр 

жабдықтарына қызмет 

көрсету және 

жөндеу"модулі 

+     5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 

04.1 

Электр станциялары 

мен желілерінің электр 

жабдықтарын 

пайдалануға қауіпсіз 

енгізу, монтаждау және 

жөндеу 

      5 120 84 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 72 6 0   

ПМ 05 

Электр жабдықтары 

және автоматтандыру 

жүйелері 

+     20 480 120 24 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0   

ПМ 

05.1 

Технологиялық 

процестерді басқару 

және автоматтандыру 

      6 144 120 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 144 12 0 0 

ПМ 

05.2 

Тәжірибелік жұмыстар 

/ модуль бойынша жоба 
  +   14 336       336                               

МООО 

01 

Білім беру ұйымы 

анықтайтын модуль 
      2 48 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 6 0 0 0 0 

МООО 

01.1 
Мамандыққа кіріспе       2 48 48                         48 6         

ПА Аралық аттестация       3 72   72                                   

ИА  Қорытынды  аттестация       1 24   24                                   

  Міндетті оқыту жиыны       60 1440 452 324 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288 36 432 36 0 0 

Ф3 
Факультативтік 

сабақтар 
      4 96   96                       48 6 48 4     

К Кеңес беру       4 96 96                         48 6 48 4     

  БАРЛЫҒЫ       68 1632 548 420 40 624 0 0 0 0 0 0 0 0 0 384 48 528 44 0 0 

4S07130103 Техник-электрик / Техник-электрик 

  Негізгі модульдер       5 120 72 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120 10 
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БМ 01 
Физикалық қасиеттерді 

дамыту және жетілдіру 
+     2 48   48                               48 4 

БМ02 

Қоғамда және еңбек 

ұжымында әлеуметтену 

және бейімделу үшін 

әлеуметтік ғылымдар 

негіздерін қолдану 

  +   3 72 72                                 72 6 

Жетілдірілген кәсіби оқыту 

ПМ 06 

"ЭС және КС электр 

желілерін, электр 

жабдықтарын 

пайдалану"модулі 

+     21 504 132 76 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 264 22 

ПМ 

06.1 

Энергия жүйелерінің 

электр желілерін орнату 

және конфигурациясын 

таңдау 

      8 192 96 56 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 192 16 

ПМ 

06.2 

Өндірісті жоспарлау 

және энергия үнемдеу 

жөніндегі жұмысты 

ұйымдастыру 

      3 72 36 20 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72 6 

ПМ 

06.3 

Модуль бойынша 

Тәжірибелік жұмыстар  
      10 240       240                               

МООО 

02 

Білім беру ұйымы 

анықтайтын модуль 
  +   2 48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48 4 

МООО 

02.1 

ССП монтаждау. 

Тігілген полиэтиленнен 

жасалған оқшаулағышы 

бар күштік кабельдерді 

монтаждау 

      2 48                                   48 4 

ТП 
Технологиялық 

тәжірибе  
  +   11 264                                       

ПП Диплом алды тәжірибе   +   9 216                                       

ДП  Дипломдық жобалау       9 216                                       

ПА Аралық аттестация       2 48 48                                     

ИА  Қорытынды  аттестация       1 24 24                                     

  Міндетті оқыту жиыны       60 1440 276 124 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 432 36 

ФЗ 
Факультативтік 

сабақтар 
      4 96   96               

        
        96 8 

К Кеңес беру       4 96 96                                 96 8 

  орта буын маманына       68 1632 372 220 56 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 624 52 

  Барлығы        
27
1 

6504 2438 1858 96 1368 0 756 42 780 39 
3
3

42 720 
4
5 

384 
4
8 

528 44 624 52 
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6 

 

 

Жеке 1-Ерекше білім беру қажеттіліктері бар адамдарды және "өнер" бейіні бойынша білім беру бағдарламаларын іске асыратын 

ұйымдарды оқыту кезінде толтырылады, оларды оқыту жеке сабақтар сағаттарын көздейді 

* Кредиттік оқыту технологиясы кезінде білім алушының оқу жүктемесінің көлемі оның әрбір оқу пәні және (немесе) модуль 

немесе оқу жұмысының басқа түрлері бойынша меңгеретін кредиттерімен өлшенеді.  

** ЖОЖ-да әрбір модульдің еңбек сыйымдылығы кредитпен (Оқу уақытының жалпы көлемі) және сағатпен (оқу уақытын түрлері 

бойынша бөлу) анықталады. Әр модульдің жалпы көлемі бүтін сан. 
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Қосымша 2 

Бекітемін 

Басшы 

 ______________________ Т.А.Ә. "____" 

____________20___ж. 

 

 

ТЕХНИКАЛЫҚ ЖӘНЕ КӘСІПТІК БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМДАРЫНА ЖҰМЫС 

ОҚЫТУ БАҒДАРЛАМАСЫ 

«Интерьерді безендіру» 

(модуль атауы) 

Мамандығы: 02120200 - Интерьер дизайны 

 

Біліктілік: 4S02120103 - Интерьер дизайнері 

 

Білімге негізделген оқу түрі ___________ 

 

Жалпы сағат ________, кредит _________ 

 

Әзірлеуші (лер): _____________ _____________ (қолы) Т.А.Ә. 

 

 

Түсіндірмелік жазба 

 

Модуль 

сипаттамасы 
Студенттер құрылыстың жобалық және жұмыс құжаттамасының 

жүйесімен танысады. Олар заманауи құрылыс материалдарын, 

құрылымдары мен технологияларын зерттейді, архитектуралық 

дизайнды (графикалық, модельдік, компьютерлік, ауызша, 

бейнематериалдар) дамытуда және бейнелеуде заманауи 

құралдарды қолданады. Студент құрылыс және сәулет 

саласындағы арнайы мердігерлермен бірлесе отырып, дизайнерлік 

шешімдерді әзірлеуді үйренеді. 

Қалыптасқан 

құзіреттілік 
Ғимараттар интерьерлерін дамыту және оларды безендіру: - 

құрылыстың негіздері, ғимараттар мен олардың бөліктерін жіктеу, 

еңбек қауіпсіздігі; - негізгі ағаш өңдеу, ағаш және ағаш 

құрылымдарының түрлері және т.б.; - металл 

конструкцияларының түрлері; - қабырғаларды безендіру - қаптау, 

сырлау, сылау, тұсқағаз жұмыстары; - еден жабыны - жұмсақ ағаш, 

ламинат, винил және т.б.; - құрылғыларды орнату; - 

гидрооқшаулағыш және жылу қорғайтын материалдар, оларды 

сертификаттау; - декоративті тоқыма және декор элементтері және 

тігу; - өзінің құзыреті мен іс-әрекетін бағалау; 

Постреквизиттер Алынған білім қажет болады келесі кәсіби құзыреттіліктерді 

қалыптастыру: 

 - модельдеу;  
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- суретке түсіру және фотомонтаж жасау; 

 - сатылымның визуалды жұмысы 

Пререквизиттер Осы модульді меңгеру үшін келесі құзыреттіліктер қажет: 

 - интерьер дизайнының негіздері; 

 - жобалау процесінің құзыреттілігі; 

 - өлшеу, заңнама және қол жетімділік; 

 - бөлменің дизайны және профильдері;  

- Дизайн жобасы 

Қажетті оқу-құрал жабыдықтары* 

 

Оқытушылармен байланыс* 

Т.А.Ә.. 

(қатысуымен) 
тел.: 

  е-mail: 

соның ішінде «Жас маман» жобасы шеңберінде алынған. 
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Қосымша 3 

МОДУЛЬ БОЙЫНША ЖҰМЫС ОҚУ БАҒДАРЛАМАСЫНЫҢ МАЗМҰНЫ 
№  Оқу нәтижелері Бағалау критерийлері 

Б
а

р
л

ы
қ

 с
а

ғ
а

т
 

оның ішінде сабақ 

түрі 2 

бағалау 

тапсырма

лары 3 

Т
е
о

р
и

я
л

ы
қ

 

З
е
р

т
х

а
н

а
л

ы
қ

-

т
ә
ж

ір
и

б
е
л

ік
 

ө
н

д
ір

іс
т
ік

 о
қ

ы
т
у
 

н
е
м

е
с
е
 т

ә
ж

ір
и

б
е

*
*

 

ж
е
к

е1
 

1.  Оқыту нәтижесі: 

конструкцияларды, 

ғимараттарды, 

материалдардың, 

жұмыстардың түрлерін жіктеу 

және сипаттау.  

 (5.2.6. Құрылыс негіздері, 

ғимарат түрлері және жұмыс 

қауіпсіздігі) * 
 

- азаматтық ғимараттардың жіктелуін 

және оларға қойылатын техникалық 

талаптарды білетіндігін көрсетеді; 

- - сәулет стильдерін сипаттайды 

және тиісті интерьер дизайнын 

таңдайды; 

- қабырғалық құрылымдарға, 

аражабындарға және олардың 

жіктелуіне қойылатын талаптарды 

түсінеді; 

- әрлеу жұмыстарын жүргізу кезінде 

едендер мен төбелердің құрылысын 

сипаттайды. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 24 24 -    

2.   Оқу нәтижесі:  

қауіпсіздік техникасын сақтау, 

жұмыста арнайы машиналар 

мен механизмдерді қолдана 

отырып, әріптестердің 

қауіпсіздігіне қамқорлық 

жасау. 

- жұмысты сипаттайды, өз жұмысын 

дұрыс ұйымдастырады және жеке 

қорғаныс құралдарын пайдаланады; 

- қол құралымен жұмыс істеу кезінде, 

электр құралдарымен  жұмыс істеу 

кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды; 

96 24 24 48    
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(5.2.6. Құрылыс негіздері, 

ғимарат түрлері және жұмыс 

қауіпсіздігі) * 
 

- зардап шеккендерге алғашқы 

медициналық көмек көрсету, өртке 

қарсы іс-шараларды өткізу қабілетін 

көрсетеді. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

3.   Оқыту нәтижесі: ағаш 

түрлерін анықтау және 

олардың қасиеттерін сипаттау. 

(5.2.6. Ағаш жұмыстарының 

негіздері, ағаш түрлері және т. 

б.) * 

- классификацияға сәйкес 

құрылыстағы ағаш және ағаш 

түрлерін анықтайды; 

- әрлеу үшін ағашты қолдану аясын 

сипаттайды; 

- жұмыс кезінде әрлеу үшін ағашты 

қолдану ерекшеліктерін анықтайды. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

72 24 24 24    

Оқыту нәтижесі: ағаш 

конструкциялар мен 

құралдарды мақсатына сай 

пайдалану; 

- ағаш өңдеудің әртүрлі құралдарын 

қолдана отырып, қолмен және 

станоктармен ағаш өңдеуді жүзеге 

асырады,  

- құралды қайрайды; 

- ғимараттардың интерьерінде 

ағаштан жасалған әр түрлі 

конструкцияларды қолданады; 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

Оқыту нәтижесі:  

Ағаш өңдеуде ең көп таралған 

құралдарды енгізу 

ағаш, фанера, бөлшектер тақтасы, 

талшықты тақталар және т. б. кесу 

үшін әртүрлі құралдар мен 

машиналармен жұмыс істейді, соның 

ішінде ағаш бұйымдары мен 

48 12 12 24    
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конструкцияларын өндіруде; 

- ағашты әрлеу жұмыстарын 

жүргізеді; 

- ағаш элементтерінің 

қосылыстарының әртүрлі түрлерін 

қолданады;  

- ағаш конструкциялар мен 

бұйымдарды жинауды және 

монтаждауды жүргізеді. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

4.   Оқыту нәтижесі:  

металл және металл өнімдерінің 

әртүрлі түрлерін, мысалы, темір 

беттер, құбырлар, профильдер 

және т. б.  

(5.2.6. Металл 

конструкцияларының негіздері.) 

* 

- пайдаланылған металдардың негізгі 

түрлерін және олардың 

сипаттамаларын сипаттайды;  

- металл өңдеуді жүзеге асырады. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

Оқыту нәтижесі:  

металл құрылымын жасау 

принциптеріне сәйкес металмен 

жұмыс істеу үшін қажетті 

құралдарды қолдану. 

- металл бұйымдарын соғу және 

нақыштаудың әртүрлі түрлері 

бойынша жұмыс жүргізеді 

- конструкцияларды дәнекерлеуді 

қоса, дәнекерлеу жұмыстарын 

жүргізеді  

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

72 24 24 24    

5.   Оқыту нәтижесі:  

қабырғаларды безендіру үшін 

әртүрлі материалдарды 

қолдану 

(5.2.6. Беткі қабат, қабырғалар-

- әрлеу материалдарының түрлерін 

анықтайды;  

- әрлеу материалдарының қасиеттері 

мен технологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, қабырғаларды әрлеу 

48   48    
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тұсқағаздар, кескіндеме,  беткі 

материалдар.) * 

бойынша жұмыстарды жүргізеді 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

Оқыту нәтижесі:  

 

қабырғаларды сәндік сылақ, 

сәндік плиткалар, тұсқағаздар 

сияқты ең көп таралған әрлеу 

материалдарымен жабу 

- қажетті материалдар мен 

құралдарды қолдана отырып, 

тұсқағаз жапсыруды қоса, сылау, 

сырлау және қаптау жұмыстарын 

жүргізеді 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

96 24 24 48    

6.   Оқыту нәтижесі:  

 

еденді жабу үшін әртүрлі 

материалдарды қолдану. 

(5.2.6. Беткі қабат, едендер – 

жұмсақ ағаш, ламинат, винил 

және т. б.) * 

- әр түрлі едендерді жабу 

жұмыстарын орындайды: тақтай 

едендер, паркет, ламинат, ковралин, 

топлинг. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

Оқыту нәтижесі:  

еденді жабу үшін ең көп таралған 

Материалдарды орнату кезінде 

әртүрлі технологияларды 

қолдану. 

- арнайы материалдардан жасалған 

еденді жабудың әртүрлі 

технологияларын қолданады, 

мысалы: рулонды материалдардан 

жасалған едендер, 

поливинилацетатты және монолитті 

құймалы едендер. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

96 24 24 48    

7.   Оқыту нәтижесі:  

әрлеу жұмыстары үшін әртүрлі 

құрылғыларды орнату. 

әрлеу жұмыстарын жүргізуге 

арналған құрылғыларды сипаттайды; 

- жұмыс орнында құрылғыларды 

72 12 12 48    
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(5.2.6. Құрылғыларды орнату.) * орнатады, 

- өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін 

бұйымдарды жинауды, бөлшектеуді 

және сақтауға және тасымалдауға 

дайындауды жүргізеді. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

8.    Оқыту нәтижесі:  

Ылғалды бөлмелерде 

дизайнерлік жұмыстарды 

орындау үшін нормативтік 

талаптарды сақтау, жоғары 

ылғалдылықта жұмыс 

қауіпсіздігін қамтамасыз ететін 

интерьер жасау. 

(5.2.6. Ылғал бөлмелерге 

арналған материалдар, беткі 

материалдар және 

сертификаттау.)* 

- үй-жайлардың негізгі беттерін жылу 

және гидрооқшаулау үшін әртүрлі 

материалдарды пайдалана отырып, 

жылу оқшаулағыш және 

гидрооқшаулағыш жұмыстарды 

орындайды 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

9.   Оқыту нәтижесі:  
 
практикалық іс-әрекетте тоқыма 

бұйымдарының әртүрлі түрлерін 

және тоқыма жасалған талшық 

түрлерін қолдану 

(5.2.6. Сәндік тоқыма, 

материалдар теориясы және 

тігу)* 

 

- интерьерді тоқыма 

материалдарымен безендіру және 

безендіру жұмыстарын жүргізеді; 

 - әр түрлі аксессуарларды, 

драперлерді, жапқыштарды қолдана 

отырып, тоқыма дизайнының әртүрлі 

стильдері мен әдістерін безендіру 

кезінде қолданады. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

10.   Оқыту нәтижесі:  

қажетті тоқыма бұйымдарын 

қажетті жерлерде қолдана 

- қажетті тоқыма бұйымдарын 

қолдана отырып дизайн жасайды;  

- жиһазға арналған ширмалар, 
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отырып дизайн жасау, матадан 

түрлі бұйымдар жасу. 

(5.2.6. Сәндік тоқыма, 

материалдар теориясы және 

тігу)* 

 

декоративтік қаптар, жапқыштар, 

перделер, гобелен түрлері сияқты 

интерьерге арналған тоқыма 

бұйымдарын дайындау бойынша 

жұмыстар жүргізеді. 

- тоқыма бұйымдарынан жасалған 

интерьер бұйымдарын көркем 

өңдеудің мынадай технологияларын 

қолданады: батик, 

пэчворк. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

11.   Оқыту нәтижесі:  

кері байланыс арқылы өз 

құзыреттілігін және бірлескен 

жұмыстың сәттілігін бағалау 

(5.2.6. Студент өзінің 

құзыреттілігі мен іс-әрекетін 

жұмысшы қоғамдастықтың 

бөлігі ретінде бағалайды)* 

ұйымның негізгі мақсаттары мен 

сипаттамаларын анықтайды; 

- басқару әдістері мен функцияларын 

сипаттайды; 

- дизайнерлік ұйымды басқаруға 

қатысады. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

12.  Оқыту нәтижесі:  

 

жұмыстар мен тапсырмалар 

тізбесіне сәйкес келесі жұмыс 

тапсырмасына көшу 

(5.2.6. Студент өзінің 

құзыреттілігі мен іс-әрекетін 

жұмысшы қоғамдастықтың 

бөлігі ретінде бағалайды)* 

- жұмыстар мен тапсырмалар 

тізбесіне сәйкес кәсіби қызметті 

жоспарлайды. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48 12 12 24    

13.   Оқыту нәтижесі:  

 

жұмыс қоғамдастығындағы 

- тиімділік тұрғысынан 

көшбасшылық стильдерін 

сипаттайды; 
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әртүрлі адамдармен жұмыс 

жасау және басқалардың көмегі 

қажет болған кезде алдын-ала 

әрекет ету 

(5.2.6. Студент өзінің 

құзыреттілігі мен іс-әрекетін 

жұмысшы қоғамдастықтың 

бөлігі ретінде бағалайды)* 

еңбекті ынталандыру жүйесін 

сипаттайды 

- іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтайды 

- командада жұмыс істейді, 

бөлімшенің жұмысын басқарады 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

14.   Оқыту нәтижесі:  

эргономикалық нұсқауларды 

орындау, өз бетіңізше жұмыс 

істеу қабілетін дамыту. 

(5.2.6. Студент өзінің 

құзыреттілігі мен іс-әрекетін 

жұмысшы қоғамдастықтың 

бөлігі ретінде бағалайды)* 

- маркетингтің принциптері, әдістері 

мен функцияларын сипаттайды; 

- маркетингтік зерттеу жүргізеді; 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

96 24 24 48    

15.  Оқыту нәтижесі:  

 

клиенттер мен компанияға 

қатысты кәсіби құпиялылық 

нормаларын сақтау, сыпайы 

жұмыс жасау, олардың іс-

әрекеттері мен мінез-құлқына 

қауіп төндірмеу. 

(5.2.6. Студент өзінің 

құзыреттілігі мен іс-әрекетін 

жұмысшы қоғамдастықтың 

бөлігі ретінде бағалайды)* 

- кәсіпкерлік қызметтің негіздерін 

түсінеді; 

- кәсіпкерлік қызметті құқықтық 

реттеуді сипаттайды; 

 - кәсіпкерлікте бизнес-идеяларды 

жүзеге асырады; 

- Еңбек және корпоративтік этиканы 

сақтайды. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

96 24 24 48    

16.  Курстық жоба / жұмыс (егер 

жоспарланған болса 

 24       
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