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«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымын трансформациялау 

процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе» бағдарламасы бойынша «Жас 

маман» жобасына қатысатын Қазақстан Республикасы техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білім беру ұйымдары басшыларының біліктілігін арттыру курстарының 

тыңдаушыларына арналған теориялық және практикалық материалдар жинағы – 129 бет. 

__________________________________________________________________ 

 
Жинақ «Жас маман» «Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымын 

трансформациялау процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе» жобасына 

қатысатын ТжКБ ұйымдарының басшылары үшін біліктілікті арттыру курстары 

бағдарламасының оқу-әдістемелік қамтамасыз етуі болып табылады. 2-блок бойынша 

материалдар Рига көлік және коммуникация институтының профессоры И.В. Кабашкин 

ұсынған оқу-әдістемелік кешеннің негізінде әзірленді. 
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КІРІСПЕ 

 Теориялық және практикалық материалдардың осы жинағы 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымын 

трансформациялау процесіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе»  

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 buildin» 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 білім беру процесін реформалау, еңбек 

нарығының талаптары, жұмыс берушілердің қажеттіліктері контексінде 

басшылардың кәсіби дағдыларын жетілдіру және арттыру болып табылады. 

Бағдарламаның міндеттері: 

 ТжКБ ұйымдарының қызметін регламенттейтін негізгі нормативтік 

құқықтық құжаттар бойынша білімді өзектендіру және жүйелеу; 

 ТжКБ ұйымдарының қызметін, оның ішінде жобалық қызметті басқару 

саласындағы білімді өзектендіру және жүйелеу; 

 жұмыс берушілердің қажеттіліктерін ескере отырып, білікті 

мамандарды даярлау туралы түсінікті кеңейту; 

 басқару менеджменті саласындағы практикалық білім мен дағдыларды 

дамыту және жетілдіру; 

 білікті кадрларды даярлаудың халықаралық тәжірибесін пайдалануда 

басшылардың кәсіби құзыреттілігін қалыптастыруға және жетілдіруге 

ықпал ету. 
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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. 

1.2 
ТжКБ жүйесінде білім беру процесін реттейтін НҚА бойынша 

қысқаша анықтамалық карта әзірлеу. 

2 

«ТжКБ ұйымдарын аккредиттеу (білім беру қызметін бағалау) 

рәсімінің мазмұны мен тәртібі» модулі 

Оқу нәтижесі: 

Аккредиттеу қағидаттары мен рәсімдерін білу, білім беру сапасын 

қамтамасыз ету үшін оларды практикада қолдана білу; 

Аккредиттеуден өтудің жол картасы жобасын көрсету. 

2.1 Аккредиттеу талаптары. 

2.2 Республикалық аккредиттеу агенттіктері. 

2.3 Аккредиттеуден өту кезеңдері. 

3 

 «ТжКБ ұйымын дамытуды стратегиялық жоспарлау» модулі 

Оқу нәтижесі: 

ТжКБ ұйымының дамуын стратегиялық жоспарлау білімі мен 

дағдылары; 

ТжКБ ұйымының стратегиялық даму жоспарының жобасын әзірлеу 

дағдыларын көрсету. 

3.1 
ТжКБ ұйымының стратегиялық даму жоспарының мазмұны мен 

құрылымы 

3.2 
Стратегиялық жоспарда анықталған ТжКБ ұйымдар қызметінің 

негізгі көрсеткіштері. 

3.3 
Стратегиялық жоспарлаудың негізгі тәуекелдерін ескере отырып, 

стратегиялық жоспарды әзірлеу және бекіту тәртібі 

4 

 «Шетелдік серіктеспен әзірленген білім беру бағдарламалары 

негізінде жұмыс оқу бағдарламалары мен жоспарларын әзірлеу» 

модулі 

Оқу нәтижесі: 

Кадрларды даярлаудың шетелдік тәжірибесін ескере отырып, оқу 

жұмыс жоспары мен бағдарламасын әзірлеу білімі мен іскерлігі; 

Жұмыс оқу жоспары мен бағдарламасының жобасын әзірлеу 

дағдыларын көрсету. 

4.1 Шетелдік серіктестің білім беру бағдарламаларының ерекшелігі. 

4.2 «Жас маман» жобасының шетелдік серіктесі ұсынған білім беру 



6 

бағдарламалары негізінде оқу жұмыс жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлеу кезеңдері. 

 2-блок 

5 «Қоғам дамуының қазіргі кезеңіндегі кәсіби білім беру 

мәселелері мен ерекшеліктері. Жаңа буын білім беру 

ұйымдары» модулі 

Оқу нәтижесі: 

ТжКБ трансформациялау әдістерін білу, білім берудің жаңа моделін 

қалыптастыру; 

Экономиканы цифрландыру, жаңа педагогикалық тәсілдер 

жағдайында ТжКБ ұйымын басқару дағдыларын  көрсету. 

5.1 Экономиканы цифрландыру жағдайындағы білім беру жүйесіндегі 

сын-қатерлер, студенттердің цифрлық ұрпағы және оның 

ерекшеліктері 

5.2 Білім берудің жаңа моделін қалыптастыру. Smart оқу орындары. 

5.3 Кәсіптік білім беру жүйесінде жобаға бағытталған оқыту. CDIO 

моделі. 

6  «Менеджмент және көшбасшылық негіздері» модулі 

Оқу нәтижесі: 

Басқарудың және тайм-менеджменттің негізгі құралдарын білу және 

қолдана білу, ТжКБ негізгі процестерінің рәсімдерін әзірлеу; 

Кәсіби қызметте басқарудың негізгі құралдарын қолдану 

дағдыларын көрсету. 

6.1 Басшының негізгі функциялары, басқару деңгейлері және 

операциялық жүйелер. 

6.2 Білім беру менеджментінің негізгі принциптері. 

6.3 Колледж жұмысын ұйымдастыру бойынша процестер мен рәсімдер. 

6.4 Көшбасшылық және көшбасшылық стильдері. 

8 «Сапа менеджменті жүйелері» модулі 

Оқу нәтижесі: 

Білім беру ұйымдарының тұрақты даму модельдерін білу және 

сапасын қамтамасыз ету; 

Колледж жұмысын ұйымдастыруда процесс тәсілін құру жоспарын 

әзірлеу дағдыларын көрсету. 

8.1 Сапаны қамтамасыз ету құралдары арқылы оқу процесін басқару. 

8.2 Еуропалық сапаны қамтамасыз ету жүйесіне (EQAVET) негізделген 

кәсіби білім беру және оқыту жеткізушілері үшін сапаны 

қамтамасыз ету моделі. Білім беру ұйымының менеджменті 

саласындағы халықаралық стандарттар. 

9 «Цифрлық экономика жағдайында білім беру ұйымының даму 

стратегиясы» модулі 

Оқу нәтижесі: 

Қазіргі заманғы ақпараттық технологияларды білу, даму 

жоспарларын және стратегияны кезең-кезеңімен іске асырудың жол 
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карталарын әзірлей білу; 

Колледждің даму стратегиясын іске асыру бойынша стратегиялық 

даму жоспарларын және жол картасын әзірлеу дағдыларын көрсету. 

9.1 Тұрақты даму ұғымы. Стратегияны кезең-кезеңмен іске асырудың 

жол карталарын әзірлеу және жасау. 

9.2 Дағдарыстар даму факторы ретінде. Дағдарысқа қарсы менеджмент. 

9.3 Оқу процесін ұйымдастырудағы және білім беру ұйымын 

басқарудағы ақпараттық жүйелер. 

10  «Ұйым жобалары білім беру ұйымының жоспарлары мен 

стратегиясын іске асыру құралы ретінде» модулі 

Оқу нәтижесі: 

Жобаларды басқарудың заманауи әдістерін білу, Негізгі жобалық 

құжаттарды әзірлеу және оларды пайдалану; 

Жобалық құжаттаманы әзірлеу дағдыларын көрсету. 

10.1 Жоба және жобаны басқару түсініктері. Жобаның мақсаттары мен 

міндеттері. 

 

10.2 Жобаның негізгі кезеңдері және олардың ерекшелігі. 

 

10.3 Жоба бойынша жұмысты ұйымдастыру, жобаға қойылатын 

талаптарды анықтау. Жобаның интеграциясын басқару. 
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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 

алға жылжыту. 

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 реттейтін 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 

Республикасы Білім және ғылым министрінің 2018 жылғы 18 қазандағы 

№ 578 бұйрығы. 
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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 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 
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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. 

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 
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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 нысанның 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 

қазандағы № 604 бұйрығы 

…. ….. мысалы:  

бұл өзгерістер 

ұйымдардың 

академиялық 

еркіндігін 

қамтамасыз 

етуге 

бағытталған… 

2 «Оқытудың кредиттік 

технологиясы бойынша оқу 

процесін ұйымдастыру 

қағидаларын бекіту туралы» 

ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 

…. … …. 
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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. 

5) 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. «ТжКБ ҰЙЫМДАРЫН АККРЕДИТТЕУ (БІЛІМ БЕРУ ҚЫЗМЕТІН 

БАҒАЛАУ) РӘСІМІНІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ТӘРТІБІ» МОДУЛІ 

 

2.1. Аккредиттеу талаптары. 

Техникалық реттеу туралы Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 

қарашадағы N 603 Заңы техникалық реттеу саласында өнімдерге, 

көрсетілетін қызметке, өмірлік цикл процестеріне қойылатын міндетті 

талаптарды айқындау, белгілеу, қолдану және орындау, сәйкестікті растау, 

аккредиттеу және мемлекеттік бақылау жөніндегі қоғамдық қатынастарды 

реттейді, сондай-ақ Қазақстан Республикасында өнiмдердiң, көрсетiлетiн 

қызметтердiң және процестердiң қауiпсiздiгiн қамтамасыз етуге бағытталған 

мемлекеттік техникалық реттеу жүйесiнiң құқықтық негiздерiн белгiлейді. 

«Осы Заңда пайдаланылатын негiзгi ұғымдар» 1-бапқа сәйкес: 

1) аккредиттеу – аккредиттеу жөнiндегi орган өтініш берушінің белгiлi 

бiр салада техникалық реттеу объектiлерiнiң белгiленген талаптарға 

сәйкестiгiн растау жөнiндегi жұмыстарды орындауға құзыреттілігін ресми 

танитын рәсiм; 

10) көрсетілетін қызмет – жеке және (немесе) заңды тұлғалардың 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған, нәтижелерінің материалдық 

мәні болмайтын қызмет; 

13) мемлекеттік техникалық реттеу жүйесі – техникалық реттеу 

саласындағы жұмыстарды жүзеге асыратын жеке және заңды тұлғалар, 

мемлекеттік органдар; 

37) сертификаттау – сәйкестiктi растау жөнiндегi орган өнiмнiң, 

көрсетiлетiн қызметтiң белгiленген талаптарға сәйкестiгiн жазбаша 

куәландыратын рәсiм; 

Білім беру бағдарламаларын аккредиттеу стандарттары мен рәсімі 

техникалық және кәсіптік білім беру мамандарын даярлаудың жоғары 

сапасын қамтамасыз етуге бағытталған. Стандарттарға сәйкестік сапаға 

кепілдік беріп, колледждердің білім беру бағдарламаларын жетілдіруге 

ықпал етуі тиіс. 

Аккредиттеудің стандарттары мен тәртібі ТжКБ сапасын бағалаудың 

әлемдік тәжірибесін ескере отырып әзірленген және оқытудың жоспарланған 

нәтижелеріне қол жеткізуді бағалауға бағытталған. Оқыту нәтижелері 

студенттердің білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін алатын 

құзыреттіліктерінің, білімдерінің, қабілеттерінің, дағдыларының, 

әдіснамалық мәдениетінің жиынтығы болып табылады. 

Бағдарламаны аккредиттеудің міндетті шарты – бұл бағдарлама 

бойынша оқуды аяқтаған барлық студенттердің жоспарланған оқу 

нәтижелеріне қол жеткізуін растау және бағдарламаның мақсаттарына сәйкес 

түлектердің кәсіби қызметке дайындығы. 
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Оқыту нәтижелері білім беру бағдарламасының мақсаттарына қарай 

жоспарланады. Бағдарламаны іске асыратын колледж білім беру 

бағдарламасының мақсаттарын тұжырымдайды, мақсаттар ҚР техникалық 

және кәсіптік білім берудің білім беру стандартына сәйкес келуі тиіс.  

ТжКБ сапасын қамтамасыз етудің ұсынылған стандарттары келесі 

принциптерге негізделген: 

 колледжді аккредиттеу рәсімі ерікті негізде жүргізіледі; 

 білім беру сапасы үшін негізгі жауапкершілік колледжге жүктеледі; 

 сыртқы бағалау объективті, ашық және үшінші тұлғаларға тәуелсіз 

жүргізіледі; 

 колледждер ұсынған ақпаратты аккредиттеу агенттігі құпия түрде 

пайдаланады; 

 қоғамды аккредиттелген колледждер туралы хабардар ету Агенттіктің 

ҚР БҒМ-не ақпарат ұсынуы және Агенттіктің веб-сайтына орналастыру 

арқылы жүргізіледі. 

Халықаралық салалық аккредиттеу 

Салалық аккредиттеу — білім беру ұйымының сапасын аккредиттеу 

органының белгіленген халықаралық салалық стандарттарға сәйкестігін 

бағалау процесі. 

Аккредиттеу процесінде оқытушыларды тексеру, талдау, оқыту және 

сертификаттау, қолданыстағы халықаралық салалық стандарттарға сәйкес 

білім беру бағдарламаларын жаңарту/әзірлеу жүргізіледі. 

Білім беру бағдарламаларын аккредиттеуден сәтті өткен жағдайда оқу 

ұйымдары халықаралық үлгідегі сертификаттарды беруге құқық және нақты 

сала бойынша басқа да қызметкерлерді сертификаттауды жүргізуге құқық 

беретін тиісті құжат алады. 

Аккредиттеу процесі мен мерзімдерін аккредиттеу органдары әрбір 

сала бойынша жеке айқындайды. 

Ынтымақтастық үшін әлеуетті ұйымдар 

1. Құрылыс және коммуналдық шаруашылық 

1)  National Center for Construction Education and Research (NCCER), 

АҚШ 

2)  Construction Industry Training Board (CITB), Ұлыбритания 

2. Ауыл шаруашылығы, ветеринария және экология 

3)  Institution of Agricultural Engineers, Ұлыбритания 

4) American Society of Agronomy, АҚШ 

3. Мұнай-газ және химия өндірісі 

5) Offshore Petroleum Industry Training Organization, АҚШ 

6) Institution of Chemical Engineers, Ұлыбритания 

4. Геология, тау-кен өндірісі және пайдалы қазбаларды өндіру 

7) The Mining Association, Канада 

8) Geoscience Australia, Австралия 

5. Көлік 

9) The Swiss Association of Road and Transportation Experts, Швейцария 
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10) Association for Road Traffic Safety and Planning, Ұлыбритания 

6. Өнер және мәдениет 

11) National Association of Schools of Art and Design (NASAD), АҚШ 

12) Colleges and Institutes Canada (CICan), Канада 

7. Өндіру, монтаждау, пайдалану және жөндеу 

13)  Society of Manufacturing Engineers, АҚШ 

14)  British Glass Manufacturers Confederation, Ұлыбритания 

8. Энергетика 

15) Engineering Council, Ұлыбритания 

16) Bundesverband WindEnergie, Германия 

9. Металлургия және машина жасау 

17) The American Society of Mechanical Engineers, АҚШ 

18) AMMA - the Australian Mines and Metals Association, Австралия 

10. Қызмет көрсету, экономика және басқару 

19) International Vocational Education and Training Association (IVETA), 

АҚШ 

20)  City and Guilds, Ұлыбритания 

11. Байланыс, телекоммуникация және ақпараттық технологиялар 

21) Witsa – World Information Technology and Services Alliance, АҚШ 

22) Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Австралия 

Колледждердің, «Жас маман» жобасына қатысушылардың халықаралық 

деңгейде танылған шетелдік салалық 

қауымдастықтардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіптік 

қоғамдастықтардың талаптарына сәйкестігін бағалау рәсімінен өтуі үшін 

және халықаралық талаптарға сәйкес кадрлар даярлау үшін «Talap» КЕАҚ 

Жол картасының жобасын әзірледі (1-қосымша). 

 

2.2. Республикалық аккредиттеу агенттіктері. 

Танылған аккредиттеу органдарының тізімі 

№ Аккредиттеу органының атауы  

1.  «Аккредиттеу және рейтинг тәуелсіз агенттігі» 

коммерциялық емес мекеме (IAAR) 

Қазақстан 

2.   «Білім сапасын қамтамасыздандыру 

бойынша тәуелсіз агенттігі» мемлекеттік емес мекеме 

(IQAA) 

Қазақстан 

3.  Қазақстандық инженерлік білім беру қауымдастығы 

(KAZSEE) 

Қазақстан 

4.  Аккредиттеу және білім беру сапасын сараптау 

бойынша тәуелсіз агенттік (ARQA) 

Қазақстан 

5.  «Білім беруді, денсаулық сақтауды сапамен 

қамтамасыздандыру және аккредиттеудің Еуразиялық 

орталығы» коммерциялық емес мекемесі (ECAQA) 

Қазақстан 

6.  «Тәуелсіз Қазақстандық аккредиттеу орталығы» 

коммерциялық емес мекемесі  

Қазақстан 
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7.  MusiQuE - Music Quality Enhancement Бельгия 

8.  Инженерия, информатика, жаратылыстану ғылымдары 

және математика саласындағы білім беру 

бағдарламаларын аккредиттеу жөніндегі агенттік 

(ASIIN) 

Германия 

9.  FIBAA - Foundation for International Business 

Administration Accreditation 

Германия 

10.  Accreditation, Certification and Quality Assurance Institute 

- ACQUIN 

Германия 

11.  Совет по аккредитации бизнес школ и программ, 

(ACBSP) 

АҚШ 

 

Қазақстан білім беру сапасын қамтамасыз етудің Еуропалық тізілімінің 

(EQAR) үкіметтік мүшесі болды. Аккредиттеу органдарының, 

аккредиттелген білім беру ұйымдарының және білім беру 

бағдарламаларының ұлттық тізілімі жасалды. Қазақстандық аккредиттеу 

стандарттары халықаралық талаптар негізінде әзірленді. 

 

2.3. Аккредиттеуден өту кезеңдері. 

ТжКБ ұйымының қызметін бағалау оны іске асыру тәжірибесінің 

бағалау (аккредиттеу) өлшемшарттары мен стандарттарына сәйкестігі 

негізінде келесі жалпы қағидаттарға сүйене отырып жүзеге асырылады: 

 ТжКБ ұйымы өзін-өзі бағалауды жүргізеді және оның нәтижелерін    

өзін-өзі бағалау жөніндегі есепте сипаттайды; 

 ТжКБ ұйымы ҚР НҚА сәйкестігіне жауапты; 

 ТжКББ ұйымы есептің және онда келтірілген деректердің оның 

қызметінің нақты нәтижелеріне сәйкестігі үшін жауапты болады. 

Өзін-өзі сапалы бағалаудың өлшемшарттары  

 ақпараттың толықтығы 

 сенімділік 

 тұрақтылық 

 ұрандардың, декларациялардың және стандарттардың ең аз саны 

 сайтқа максималды сілтеме (халықты ақпараттандыру!) 

 баяндау логикасы 

 агенттіктердің талаптарын шатастырмау. 

Сарапшылар есеп пен ұсынылған деректердің бағалауды 

(аккредиттеуді) жүргізетін ұйымның стандарттарына сәйкестігін бағалайды. 

Бағалау (аккредиттеу) стандарттары мен өлшемшарттары арқылы 

бағалауды (аккредиттеуді) жүргізетін ұйым білім беру ұйымдарын білім беру 

саласындағы саласындағы ұлттық саясатқа адал болуға шақырады. 

СЭК сапар қорытындысы бойынша үлгі ұйымының стандарттар мен 

өлшемшарттарына сәйкестігін айқындайды және білім беру ұйымы мен 

Аккредиттеу Кеңесіне (немесе ұқсас органға) ұсынымдар әзірлейді. 
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ТжКБ ұйымын аккредиттеу туралы шешімді Аккредиттеу Кеңесі 

(немесе ұқсас орган) қабылдайды. 

Өзін-өзі бағалау жөніндегі есептің құрылымы ТжКБ ұйымдарын 

бағалау (аккредиттеу) стандарттарының құрылымына сәйкес келуі тиіс. 

Өзін-өзі бағалау туралы есеп кіріспе, негізгі бөлім және қорытындыдан 

тұрады. Есептің барлық мәлімдемелері, пайымдаулары, болжамдары мәтіннің 

негізгі бөлігінде және қосымшаларда қажетті құжаттармен расталуы тиіс. 

Өзін-өзі бағалау жөніндегі есептің басында әдетте ТжКБ ұйымының 

атауын, заңды деректемелерін, басшының ТАӘ, құрылтайшы туралы 

мәліметтерді, байланыс ақпаратын, өзін-өзі бағалау жөніндегі есепті ұсыну 

күнін, есепті дайындау жөніндегі байланыс адамының ТАӘ, бағалауды 

жүзеге асырылатын шығыс деректерін, өзін-өзі бағалауды жүргізген топ 

туралы жалпы ақпарат ұсынылады. 

Кіріспеде сыртқы бағалаудан өту негізі, қайта аккредиттеу жүргізілген 

жағдайда алдыңғы бағалау (аккредиттеу) қорытындысы (аккредиттеу органы, 

сыртқы бағалау жүргізілген аккредиттеу стандарттары және аккредиттеу 

мәртебесі) көрсетіледі. Колледждің өзін-өзі бағалау бойынша есепті 

әзірлеуінде қолданылатын әдістердің қысқаша сипаттамасы көрсетіледі 

(жұмыс тобын тағайындау, мүдделі тараптарды тарту және т.б.). 

Өзін-өзі бағалау туралы есептің негізгі бөлігі әр стандарттың 

өлшемшарттары бойынша ТжКБ үйымының өзін-өзі бағалау нәтижелерін 

дәйекті түрде көрсетуі керек. Өзін-өзі бағалау есебінің қорытынды бөлігінде 

барлық стандарттар бойынша өлшемшарттарды бағалауды көрсететін «Өзін-

өзі бағалау комиссиясының қорытындысы» кестесі болуы керек. 

Есеп кестелермен, графиктермен, суреттермен байланысты және 

логикалық мәтін түрінде жасалуы керек, онда үлкен кестелер мен басқа да 

ауқымды ақпарат көздері енгізілген қосымшалар болуы керек. 

Өзін-өзі бағалау туралы есепке қосымшалар түріндегі құжаттар пакеті 

бөлек қоса беріледі. Қосымшалар көлемін қысқарту үшін өзін-өзі бағалау 

бойынша есеп мәтінінде колледждің электрондық ресурстарында орналасқан 

растайтын құжаттарға сілтемелерді барынша көрсету ұсынылады. 

№ 1 практикалық жұмыс 

1. Аккредиттеу агенттіктерінің бірінің өлшемшарттарын қолдана 

отырып, колледждің өзін-өзі бағалау жоспарының жобасын жасаңыз. Топта 

жоспар жобаларын талқылаңыз, көп назар аударуды қажет ететін тұстарды 

(аспектілерді) анықтаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс 

1. Келесі кестені қолдана отырып, колледждердің халықаралық 

деңгейде танылған шетелдік салалық 

қауымдастықтардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіби қауымдастықтардың 

талаптарына сәйкестігін бағалау процедурасын өтуінің Жол картасының 

жобасын жасаңыз: 

 
№ Іс-шара 

 

Аяқтау 

нысандары 

Іске асыру 

мерзімі 

Іске асыруға 

жауаптылар 
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1 Сыртқы аудиторлар мен ынтымақтастық 
1.1.     
…     
2 Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі 
2.1.     
…     
3 Қызметкерлерге қойылатын талаптар 

 
3.1.     
…     
4 Бағалау кезеңдері 

 
4.1.     
…     
5 Бағалау жүргізуі 

 
5.1.     
…     
6 Бағалаудан кейінгі кезең 
6.1.     
…     

 

№ 3 практикалық жұмыс 

1.Жол картасы жобасының әр блогын топта талқылаңыз. 

2. Әр блоктың мазмұнына не кіретінін анықтаңыз. 

3. Колледжіңіздің Жол картасы жобасының мысалын қолдана отырып, 

Жол карталары салаға немесе шетелдік салалық қауымдастықтардың, 

орталықтардың, кеңестердің, кәсіби қауымдастықтардың талаптарының 

ерекшелігіне байланысты қалай ерекшеленетінін түсіндіріңіз. 
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III. «ТЖКБ ҰЙЫМЫН ДАМЫТУДЫ СТРАТЕГИЯЛЫҚ 

ЖОСПАРЛАУ» МОДУЛІ 

3.1. ТжКБ ұйымының стратегиялық даму жоспарының мазмұны мен 

құрылымы 

«Talap» КЕАҚ Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрінің 

2015 жылғы 27 ақпандағы № 149 бұйрығымен және «Қазақстан 

Республикасындағы мемлекеттік жоспарлау жүйесін бекіту туралы» 

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2017 жылғы 29 қарашадағы № 790 

қаулысымен бекітілген «Акционері мемлекет болып табылатын ұлттық 

басқарушы холдингтердің, ұлттық холдингтердің, ұлттық компаниялардың 

даму стратегиялары мен даму жоспарларын әзірлеу, бекіту, сондай-ақ 

олардың іске асырылуын мониторингілеу және бағалау қағидаларын» ескере 

отырып, «Жас Маман» жобасының шетелдік серіктесі дайындаған даму 

жоспарлары негізінде әдістемелік ұсынымдар әзірленді. 

ТжКБ ұйымының стратегиялық жоспарының мазмұнысы мен 

құрылымының жобасы колледждің даму жоспарына келесі тармақтардың 

кіруін айқындайды: 

Кіріспе 

1. Миссиясы және пайымдауы 

2. Ағымдағы жағдайды талдау және тәуекелдерді басқару 

2.1. Сыртқы ортаны талдау 

2.2. Ішкі ортаны талдау 

2.3. Ұйым қызметіндегі күшті және әлсіз жақтарын талдау (SWOT) 

3. Дамудың стратегиялық бағыттары: мақсаттары, міндеттері, 

4. Күтілетін нәтижелері 

5. Ұйымның стратегиялық картасы 

6. Ұйым қызметінің негізгі көрсеткіштері 

5. Стратегиялық бағыттар шеңберінде тәуекелдерді басқару жүйесі. 

 

3.2. Стратегиялық жоспарда анықталған ТжКБ ұйымдар қызметінің 

негізгі көрсеткіштері. 

Стратегиялық жоспардың көрсеткіштері колледждің аспектілері мен 

стратегиялық жоспардың құрылымын барынша қамтуы керек, сонымен бірге 

колледж қызметінің негізгі тұстарын ғана көрсетуге тиіс. Олардың саны 

үлкен болмауы керек, өйткені жоспарлау ұзақ кезеңге созылғанда егжей-

тегжейдің жоғары деңгейі индикатор мәндерінің қажетті шынайылығын 

қамтамасыз етпейді. 

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері (KPI) 

Қызметті бағалауға, әрбір компания үшін орта мерзімді және ұзақ 

мерзімді болжамдар жасауға мүмкіндік беретін сандық және сапалық түйінді 

көрсеткіштер колледждің өңірлік ерекшелігі мен жағдайын ескере отырып, 

жеке айқындалуы тиіс. 
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Мұнда кейбір ережелерді қоспағанда, дайын рецепттер жоқ. 

Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері келесі сипаттамалармен ажыратылуы 

керек: 

 шектеулі саны; 

 колледждің барлық қызметкерлері үшін бірлігі; 

 өлшемділігі, көрсеткіштің сандық көрінісі; 

 табыстың маңызды факторларымен тікелей байланысы; 

 басқарылатындық, яғни факторларға әсер ету қабілеті; 

 қызметкерлер үшін мотивациялық (ынталандыру) сипаты. 

Американдық зерттеуші Дэвид Парментер тиімділіктің негізгі 

көрсеткіштерін (KPI) дамытудың төрт негізгі қағидатын (принципін) 

тұжырымдады 

1. Серіктестік қағидаты. Компанияның өнімділігін арттыру үшін 

студенттен бастап кәсіпорынға дейінгі барлық стейкхолдерлер арасында 

әріптестік қатынастар орнату қажет. Ол үшін даму стратегиясы мен KPI 

жүйесін бірлесіп әзірлеу керек; 

2. Негізгі бағытқа күшті көшіру қағидаты. Бұл қағидат тиімділікті 

арттыру үшін қызметкерлердің, педагогтар мен студенттердің өкілеттіктерін 

кеңейтуді талап етеді. Бұл принцип мынаны білдіреді: 

 ақпаратқа қол жеткізуді қамтамасыз етуді; 

 вертикальды байланыс жүйесін құруды; 

 стейкхолдерлерге (мүдделі тараптарға) жедел шешімдер қабылдауға 

өкілеттіктерді беруді; 

 стейкхолдерлерге (мүдделі тараптарға) қызметтің негізгі 

көрсеткіштерін таңдау және әзірлеу үшін жауапкершілікті беруді; 

3. Көрсеткіштерді бағалау, есеп беру және өнімділікті арттыру 

процестерін интеграциялау (біріктіру) қағидаты Өнімділіктің негізгі 

көрсеткіштерін бағалаудың әзірленген жүйесі есеп беру өлшемшарттарымен 

(критерийлерімен) сәйкес келуі керек және жұмыс нәтижелеріне байланысты 

болуы керек. KPI жүйесін дамыту ғана емес, сонымен қатар жиналыстар мен 

бақылау кездесулерін мезгіл-мезгілмен және жүйелі түрде өткізуі маңызды. 

Алға қойылған мақсаттарға жету үшін KPI жүйесі қысқа, жинақы, нәтижеге 

бағытталған болуы керек. 

4. Көрсеткіштерді стратегиямен үйлестіру қағидаты. Өнімділіктің әрбір 

негізгі көрсеткіші стратегиялық мақсатқа байланыстырылуы тиіс. 

Көрсеткіштер мен стратегияларды келісу үшін колледждің мақсаттарын, 

миссиясын тұжырымдап, құндылықтарын анықтау керек. 

 

3.3. Стратегиялық жоспарлаудың негізгі тәуекелдерін ескере отырып, 

стратегиялық жоспарды әзірлеу және бекіту тәртібі 

Қажет болған жағдайда стратегиялық жоспар жергілікті атқарушы 

органмен, облыстардың және Нұр-Сұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының 

білім басқармаларымен, жұмыс берушілермен және алқалы басқару 

органдарымен (мысалы, консультативтік/индустриялық/Қамқоршылық 
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кеңестер), ТжКБ ұйымдарының құрылтайшыларымен Қазақстан 

Республикасының стратегиялық және бағдарламалық құжаттарында 

баяндалған мақсаттар мен міндеттерге сәйкестігі тұрғысынан келісіледі. 

Стратегиялық жоспар мемлекеттік жоспарлау құжаттарына сәйкес 

әзірленеді. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттары үш деңгейге 

бөлінеді. 

Бірінші деңгейдегі құжаттарға түйінді басымдықтары мен бағдарлары 

бар ел дамуының ұзақ мерзімді пайымын айқындайтын құжаттар жатады – 

Қазақстанның 2050 жылға дейінгі Даму стратегиясы, Қазақстан 

Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспары, Елді 

аумақтық-кеңістікте дамытудың болжамды схемасы, Қазақстан 

Республикасының ұлттық қауіпсіздік стратегиясы. 

Екінші деңгейдегі құжаттарға Қазақстан Республикасының, облыстың, 

республикалық маңызы бар қаланың, астананың әлеуметтік-экономикалық 

даму параметрлерін айқындайтын құжаттар, сондай-ақ салааралық және 

ведомствоаралық сипаттағы құжаттар – 5 жылға арналған  әлеуметтік-

экономикалық даму болжамы, кемінде 5 жыл кезеңге арналған мемлекеттік 

бағдарламалар: Қазақстан Республикасында білім беруді және ғылымды 

дамытудың 2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, 

Қазақстан Республикасын индустриялық-инновациялық дамытудың        

2020–2025 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы, нәтижелі 

жұмыспен қамтуды және жаппай кәсіпкерлікті дамытудың 2017–2021 

жылдарға арналған «Еңбек» мемлекеттік бағдарламасы, «Цифрлық 

Қазақстан» мемлекеттік бағдарламасы жатады.  

Үшінші деңгейдегі құжаттарға декомпозиция негізінде бірінші және 

екінші деңгейдегі мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарына қол жеткізу 

жолдарын айқындайтын құжаттар – мемлекеттік органдардың 5 жылға 

арналған стратегиялық жоспарлары, өңірлерді дамытудың 5 жылға арналған 

бағдарламалары (2-қосымша) жатады.  

Стратегиялық жоспарды Қазақстан Республикасының стратегиялық 

және бағдарламалық құжаттарын ескере отырып, бес жылдық кезеңге әзірлеу 

ұсынылады және оның стратегиялық бағыттарын, мақсаттары мен қызмет 

нәтижелерінің көрсеткіштерін айқындайды. 

ТжКБ ұйымының стратегиялық жоспары келесі бөлімдерден тұратын 

құжат болып табылады: 

1) келесі кіші бөлімдерді қамтитын ТжКБ ұйымының ағымдағы 

жағдайының талдауы: 

 сыртқы орта факторларының әсерін ескере отырып, сыртқы ортаны 

талдау: ТжКБ ұйымы жұмыс жасайтын және ұйымның мақсаттарына 

жетуге әсер етуі мүмкін өңірлік ерекшеліктерді қоса алғанда, 

құқықтық, әлеуметтік-экономикалық, шаруашылық, демографиялық, 

технологиялық және басқа да аспектілердің жиынтығы; 

 ТжКБ ұйымының қызметінің күшті және әлсіз жақтарын талдауынан 

тұратын ішкі ортаның талдауы. 
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 Сондай-ақ, ТжКБ ұйымының ағымдағы жағдайын талдау SWOT 

талдауын қамтиды, оның ішінде қазыргі және ықтимал қауіптер мен 

тәуекелдерді талдау және ұйымның мақсаттарына жету мүмкіндіктерін 

анықтау кіреді. 

2) миссия және пайымдау, бұл ретте миссия ТжКБ ұйымының алдында 

тұрған міндеттерге сәйкес келеді. Миссияны тұжырымдау кезінде ол келесі 

сұрақтарға жауап беруі керек екенін есте ұстаған жөн: кім үшін? (білім 

алушылардың мақсатты тобы); Не? (білім беру бағдарламаларының 

мазмұны); қалай? (білім беру бағдарламалары қалай жүзеге асырылады). 

Пайымдау ТжКБ ұйымының болжамды кезеңнің соңына қарай оның 

атқаратын функциялары тұрғысынан орналасуын (позициясын) анықтайды. 

Миссияның нақты құрамдас бөлігінен басқа, ол ТжКБ ұйымы өз жұмысында 

ұстанатын құндылықтарды жеткізе алады. 

3) қызметтің стратегиялық бағыттары, мақсаттары, өнімділіктің түйінді 

көрсеткіштері және олар бойынша күтілетін нәтижелер көрсетіледі. 

Стратегиялық жоспар шеңберінде ТжКБ ұйымы қызметінің 

стратегиялық бағыттары, мақсаттары, міндеттері, өнімділіктің түйінді 

көрсеткіштері және олар бойынша күтілетін нәтижелер көрсетіледі               

(3-қосымша). 

Қызметтің стратегиялық бағыттары миссияға сүйене отырып 

айқындалады. Әрбір стратегиялық бағыт үшін мақсаттар әзірленеді, яғни 

жиынтықта ТжКБ ұйымының жалпы мақсаттарына қол жеткізуге әкелетін 

қызметтің нақты, өлшенетін бағдарлары. 

Әрбір мақсатты іске асыру шеңберінде міндеттер айқындалады және     

іс-шаралар жоспарланады, олардың орындалуы тиісті мақсатқа жетудің 

қажетті және жеткілікті шарты болады. Сондай-ақ әрбір мақсат бойынша      

3-тен аспайтын түйінді өнімділік көрсеткіштері әзірленеді, оның көмегімен 

ТжКБ ұйымы қызметінің мақсаты мен стратегиялық бағытына қол жеткізу 

бағаланады. Әрбір стратегиялық бағыт бойынша алға қойылған мақсаттарға 

қол жеткізілген кезде күтілетін нәтижелер сипатталады.  

4) Қызметтің стратегиялық бағыттары шеңберінде ТжКБ ұйымының 

жұмыс істеуінің тиімділігі мақсатында ықтимал қауіптерді, тәуекелдің 

сипаттамасын және олардың салдарын көрсететін тәуекелдерді басқару 

жүйесі қарастырылады, осы тәуекелдің алдын алу жөніндегі іс-шараларды 

әзірлеу және ТжКБ ұйымының осындай жағдайда ден қоюы көзделеді. 

Стратегиялық жоспарға өзгерістер мен толықтырулар енгізілуі келесі 

жағдайларға байланысты рұқсат етіледі: 

1) Қазақстан Республикасы Президентінің Қазақстан халқына елдегi 

жағдай және Республиканың iшкi және сыртқы саясатының негiзгi бағыттары 

туралы Жолдауы, сондай-ақ ТжКБ ұйымының қызметіне елеулі әсер ететін 

ішкі және сыртқы ортаның өзгеруімен байланысты; 

2) мемлекеттік бағдарламаларды әзірлеуі/өзектендіруі, қандай да бір 

НҚА-ға өзгерістер мен толықтырулар енгізу/қабылдауы; 

3) ТжКБ ұйымының қызметінің негізгі бағыттарының өзгеруі; 

4) жұмыс берушілерден ұсыныстар енгізуі; 
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5) ТжКБ ұйымын қайта ұйымдастыру; 

6) стратегиялық жоспарды іске асыру мониторингінің қорытындылары. 

II. Стратегиялық жоспарды іске асыру мониторингі 

Стратегиялық жоспардың орындалуына мониторингті жыл сайын 

ТжКБ ұйымы дайындаған есеп негізінде алқалы басқару органдары (мысалы, 

консультативтік/өндірістік/қамқоршылық кеңес) жүргізеді. Мониторинг 

аясында өзін-өзі бағалау кезінде EQAVET дескрипторларының мазмұнын 

зерттеу ұсынылады. Eqavet сапаны басқару моделін «Жас Маман» 

жобасының шетелдік серіктесі Қазақстанда ТжКБ-ны бағалау кезінде 

қолданды. 

Стратегиялық даму жоспарын іске асыру мониторингі бойынша есеп 

негізгі көрсеткіштерге қол жеткізу жөніндегі ақпаратты қамтиды. Алқалы 

басқару органдары мониторинг жүргізу қорытындылары бойынша еркін 

нысанда қорытынды дайындайды, және ол облыстардың және Нұр-Сұлтан, 

Алматы, Шымкент қалаларының білім басқармаларына жіберіледі. 

Облыстардың және Нұрсұлтан, Алматы, Шымкент қалаларының білім 

басқармалары мониторинг негізінде ТжКБ ұйымын одан әрі дамыту үшін 

басқарушылық шешімдер қабылдайды (мемлекеттік тапсырысты бөлу, 

оңтайландыру, ынталандыру туралы шешімдер және т.б.). 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1. Осы пішінде сіздің колледжіңіздің стратегиялық даму жоспарын 

жасау үшін қажетті құжаттар тізімін жасаңыз. 

 
Мемлекеттік 

жоспарлау 

жүйесінің бірінші 

деңгейдегі құжат 

(бұдан әрі – МЖЖ) 

 

 

МЖЖ екінші 

деңгейіндегі 

құжат 

 

 

МЖЖ үшінші 

деңгейіндегі 

құжат 

 

Стратегиялық жоспарда 

қарастырылған колледж 

өнімділігінің негізгі 

көрсеткіштері (бұдан әрі 

– ӨНК) 

   

 
 

    

    

 

2. Мемлекеттік жоспарлау жүйесінің құжаттарымен танысыңыз: 

бірінші деңгейдегі, екінші деңгейдегі, үшінші деңгейдегі құжаттармен. 

Стратегиялық жоспар жобасы үшін осы құжаттардың ең маңызды тұстарын 

бөліп көрсетіңіз және топпен талқылаңыз. 

 

№ 2 практикалық жұмыс. 

1. «Talap» КЕАҚ ТжКБ ұйымдарын дамытудың стратегиялық 

жоспарын әзірлеу жөніндегі әдістемелік ұсынымдарды ескере отырып, өз 

колледжіңіздің қолданыстағы стратегиялық жоспарын зерделеңіз және 

пысықтаңыз. 
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2.Сіз қандай өзгерістер жасадыңыз? Сіз қандай негізгі көрсеткіштерді 

қостыңыз, қайсысын алып тастадыңыз? Топта сіздің әрекеттеріңізді 

түсіндіріңіз. 

  

№ 3 практикалық жұмыс. 

1. Колледждің стратегиялық жоспарының 10 минуттық презентациясын 

дайындаңыз. Сіздің әріптестеріңіз, колледж басшылары және басқа да 

стейкхолдерлер, мысалы, сіздің студенттеріңіз өндірістік оқудан өтетін 

кәсіпорын басшылары тұлғасындағы білім алушылар мен әлеуметтік 

әріптестер Сізге қандай сұрақтар қоя алатынын ойластырыңыз. 

 

 

IV. «ШЕТЕЛДІК СЕРІКТЕСПЕН ӘЗІРЛЕНГЕН БІЛІМ БЕРУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ НЕГІЗІНДЕ ЖҰМЫС ОҚУ 

БАҒДАРЛАМАЛАРЫ МЕН ЖОСПАРЛАРЫН ӘЗІРЛЕУ» МОДУЛІ 

 

4.1. Шетелдік серіктестің білім беру бағдарламаларының ерекшелігі. 

 

«Жас Маман» жобасының негізгі бағыттарының бірі шетелдік 

әріптестерді техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру 

ұйымдарының (бұдан әрі – ТжКБ) 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 
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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 

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 

Міндетті жалпы оқыту (35 кредит)

Жалпы кәсіптік оқыту (20-40 кредит)

Ілгері кәсіби оқыту (90-110 кредит)

Қосымша оқыту (15 кредит)
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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 

4.2. «Жас маман» жобасының шетелдік серіктесі ұсынған білім беру 

бағдарламалары негізінде оқу жұмыс жоспарлары мен 

бағдарламаларын әзірлеу кезеңдері. 

Жұмыс оқу жоспарлары мен бағдарламаларын (бұдан әрі – ЖОЖ) 

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 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. 

Оқу жұмысының барлық түрлері бойынша оқу жұмыс бағдарламалары 

мен жоспарларының мазмұнын қалыптастыру тәртібін таңдауды оқу орны 

дербес жүзеге асырады. Оқу жұмыс жоспарлары ТжКБ МЖМБС-ға сәйкес 

ТжКБ оқу жоспарының модельдері негізінде әзірленеді. 

Шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасын пайдалана отырып, 

жұмыс оқу бағдарламасы мен жоспарының мазмұнын қалыптастыру тәртібін 

айқындау үшін ТжКБ ұйымдарына жұмыс берушілерді тарту ұсынылады 

https://kasipkor.kz/?p=11113&lang=ru
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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 жұмыс оқу бағдарламасы мен 

жоспарындағы мазмұны мен орнын анықтау. 

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 

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»; 
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«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 

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 
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білім беретін, базалық және/немесе кәсіптік модульдерге біріктірілуіне 

болады. 

Оқу жұмыс бағдарламасы мен жоспары оқу процесі мен бақылауды 

әдістемелік тұрғыдан дұрыс жоспарлауға, теориялық және практикалық 

сабақтардың, өндірістік оқытудың және/немесе кәсіптік практиканың 

байланысын қамтамасыз етуге бағытталған. 

Кредиттік-модульдік білім беру технологиясы негізінде жұмыс оқу 

бағдарламасы мен жоспарын барлық кредиттер мен тиісті модульдерді 

оқудың барлық кезеңіне курстар (семестрлер) бойынша бөле отырып, жұмыс 

тобы (колледж әдіскері, арнайы пәндер оқытушылары, өндірістік оқыту 

шеберлері, жұмыс берушілердің өкілдері, өндірістен мамандар, студенттер) 

әзірлеуі тиіс және ТжКБ ұйымының басшысымен бекітуі керек. 

Қажет болған жағдайда, егер шетелдік әріптес ұсынған білім беру 

бағдарламасында ББХС 5 деңгейіне немесе "үшінші білім берудің қысқа 

цикліне" қатысты біліктілік деңгейінің элементтері көзделсе, яғни шетелдік 

серіктестің кейбір білім беру бағдарламаларында тиісті жоғары білім 

деңгейіне қатысты элементтер болса, жұмыс тобына ЖОО өкілдерін қосуға 

болады.1 

Мысалы: "Авто (мото-) слесарьлар және жөндеушілер" мамандығы 

бойынша шетелдік серіктестің бағдарламасында "Автоэлектриктер" 

біліктілігі, "жұмыс қоғамдастығындағы көшбасшылық" модулі (20 кредит) 

көзделген. 

Бұл модульдің мазмұнында білім алушының білуі және пайдалануы 

қарастырылған: 

- топ мүшелерінің кәсіби қабілеттерін бағалау принциптері; 

- техникалық күрделі жұмыстар бойынша жұмыстардың көлемі мен 

күрделілігін бағалау әдістері. 

Модуль кредиттерін игеру қорытындылары бойынша білім алушы 

басқа жұмыскерлерге қарағанда супервайзер функцияларын орындайтын, 

қауіпсіздік техникасы қағидаларына сәйкес технологияның сақталуын және 

жұмыстардың орындалуын бақылайтын, жабдықты іске қосуға және есептен 

шығаруға қатысты шешімдер қабылдайтын болады, тұтастай алғанда модуль 

білім алушы басқару функцияларын орындайтын болады деп болжайды. 

Ескертпе: Қазақстан Республикасында қолданбалы бакалавриаттың 

білім беру бағдарламалары мәні бойынша барынша жақын. 

Модульдің жұмыс оқу бағдарламасы оқу жылы басталғанға дейін 

әзірленеді. Жұмыс оқу бағдарламасының көшірмесі білім алушылардың 

жұмыс оқу бағдарламасымен танысуын қамтамасыз ету үшін колледжде 

және/немесе колледждің электрондық ресурстарында орналастырылады.2 

                                                             
Егер ТжКБ ұйымы "Жас маман"жобасында көзделмеген қолданбалы бакалавриат деңгейін қамтитын 

жұмыс оқу жоспарын әзірлеуді жоспарласа. 1  
2 Ескертпе: жұмыс оқу бағдарламасын әзірлеу үшін шетелдік әріптестің білім беру бағдарламаларын 

таңдауды оқу-материалдық базаны, практик-педагогтердің, бітірушілерді одан әрі жұмысқа орналастыру 

үшін мүдделі әлеуметтік әріптестердің болуын ескере отырып жүзеге асыру ұсынылады. 
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Жұмыс оқу бағдарламасын және жоспарды әзірлеу жөніндегі жұмыс 

тобы тиісті мамандық / біліктілік бойынша шетелдік әріптестің білім беру 

бағдарламасының мазмұнын алдын ала зерделейді. 

1 кезең Жұмыс оқу бағдарламасы мен жоспарын әзірлеу үшін 

шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасын таңдау 

Жұмыс оқу бағдарламасы мен жоспарын әзірлеу үшін шетелдік 

әріптестің білім беру бағдарламасын таңдау кезінде оның мамандықтар мен 

біліктіліктердің атаулары бойынша ҚР Білім және ғылым министрінің 2018 

жылғы 27 қыркүйектегі № 500 бұйрығымен ( ҚР БҒМ № 354 бұйрығы, 

21.07.2021 ж. нақтылаумен) бекітілген техникалық және кәсіптік, орта 

білімнен кейінгі білімнің мамандықтары мен біліктіліктерінің жіктеуішіне 

сәйкестігін көрсету қажет. 

Мысалы: 

Шетелдік серіктестің білім беру 

бағдарламасы 

ҚР техникалық және кәсіптік білім 

беру жіктеуіші 

Мамандығы: 0400000 Өнер және 

мәдениет 

Біліктілігі: Интерьер дизайнерлері 

Мамандығы: 5. Интерьер 

дизайнерлері мен декораторлар 

Мамандығы: "02120200 - Интерьер 

дизайны» 

Біліктілігі: "4s02120103- Интерьер 

дизайнері» 

 

Егер колледж таңдаған мамандық бойынша шетелдік әріптестің білім 

беру бағдарламасында белгілі бір мамандықтар немесе біліктіліктер болмаса, 

ұқсас біліктілік бойынша жеке кәсіптік кредиттер/модульдер түрінде 

шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасының элементтерін 

интеграциялаумен ұқсас тәсілді қолдануға болады.  

 

2 кезең. Шетелдік серіктестің таңдаған білім беру бағдарламасын 

зерттеу және талдау  

Кредиттер мен модульдер бойынша жұмыс оқу бағдарламалары мен 

жоспарларын әзірлеу процестерін жоспарлау үшін шетелдік әріптестің 

таңдалған білім беру бағдарламасының барлық бөлімдерін егжей-тегжейлі 

зерделеу және талдау жүргізіледі. 

Осы жұмыстың қорытындысы бойынша оқыту бағдарламасының 

жоспары дайындалады (Кесте 1). 

Мысалы: 

Кесте 1. Оқу бағдарламасының жоспары 

 
Оқу бағдарламаларының кредиттері Кредиттер 

саны 

Шетелдік 

әріптестің ББ 

бөлімі 

1.  Міндетті оқыту Бөлім 3 

«Байланыс және өзара әрекеттесу құзыреттілігі» 

модулі 
14 

 

Мемлекеттік тілдегі қарым-қатынас және өзара іс-

қимыл 
4 

Қосымша 1 
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Орыс тіліндегі қарым-қатынас және өзара іс-қимыл 2 

Ағылшын тіліндегі қарым-қатынас және өзара іс-

қимыл 
2 

Сандық ортада жұмыс  5 

Мәдениет және өзін-өзі көрсету 1 

Математика және жаратылыстану ғылымдары 

дағдылары 
9 

Бөлім 3 

Математика 7 Қосымша 1 

Физика-химиялық құбылыстар және оларды қолдану 2  

Еңбек қызметі саласындағы құзыреттілік 12 Бөлім 3 

Еңбек қызметінің дағдылары 2 Қосымша 1 

Оқу мен кәсіби өсуді жоспарлау 3 

Кәсіпкерлік қызмет 1 

Жұмысқа қабілеттілікті және кәсіби саулықты сақтау 2 

Тұрақты дамуға жәрдемдесу 4 

Барлығы: 35 Бөлім 3 

2.Жалпы кәсіптік оқыту  Бөлім 4, 

Қосымша 2 

(бағалау 

критерийлері) 

Қосымша 4 

(модуль 

құрылымы) 

Модуль «Мәдениет саласындағы жалпы кәсіптік 

құзыреттер» 
10 

1 Модуль бойынша практикалық жұмыстар 10 

Барлығы: 
20 

3. Дамытылған кәсіптік оқыту  Бөлім 5, 

Қосымша 2 

(бағалау 

критерийлері) 

Қосымша 4 

(модуль 

құрылымы) 

«Кеңістік дизайны»  модулі 30 

Интерьер дизайны 15 

Модуль бойынша тәжірибелік жұмыстар 15 

«Интерьерді безендіру» модулі 60 

Интерьерді безендіру 20 

Тәжірибелік жұмыстар / модуль бойынша жоба 40 

«Модельдеу және визуалды сату»  модулі 20 

Модельдеу және визуалды сату 15 

Модуль бойынша тәжірибелік жұмыстар 5 

Барлығы: 110 

4.Қосымша білім беру   

Жобалау жұмысы 7 Бөлім 6, 

Қосымша 3 

(бағалау 

критерийлері) 

Модуль бойынша тәжірибелік жұмыстар 8 

Барлығы: 
15 

Қорытынды 180  

 

3 кезең. Оқу жұмыс жоспарын әзірлеу 

 

Жұмыс оқу жоспары бекітілген нысанға сәйкес ресімделеді (ҚР БҒМ 

0

6

.

0

4

.

2

0

2

0

 титул парағы; 
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 оқу процесінің кестесі; 

 уақыт бюджеті туралы жиынтық мәліметтер, 

 оқу процесінің жоспары, 

 оқу жоспарына түсіндірме жазба.3 

Титулдық парақ коды мен атауын, нысаны мен нормативтік оқу 

мерзімін көрсете отырып, келісу және бекіту тармақтарын, мамандығын, 

біліктілігін қамтиды. 

Сур.1. Оқу жұмыс жоспарының титул парағы 

 
___________________________________________ 

     (оқу орнының атауы) 

Келісілді  Кәсіпорын, ұйым басшысы  

__________________________ Аты-жөні (бар болған 

жағдайда) "____" ____________20___г. 

Бекітемін Басшы  ________________ Аты-

жөні (бар болған жағдайда) "____" 

____________20___г. 
 

Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарына арналған оқу 

жұмыс жоспары 

Мамандық___________________________________________________________ 

     (код және атауы) 

Біліктілігі ___________________________________________________________ 

    (код және атауы) 

Оқыту формасы__________________________________________________________ 

Оқытудың нормативтік мерзімі 

 
Оқу процесінің кестесі оқытуды жоспарлау үшін қажет, несиелер мен тиісті 

модульдер бойынша сабақтардың басталу және аяқталу мерзімдерін, аралық және 

қорытынды аттестаттау түрінде оқу нәтижелерін бағалау уақытын, демалыс және 

практика уақытын анықтауға мүмкіндік береді.  

Оқу процесінің кестесі кредиттер және тиісті модульдер бойынша оқыту кезеңі, 

практиканың әртүрлі түрлері, аралық және қорытынды аттестаттау мерзімдері, сондай-ақ 

каникул мен мереке күндерінің ұзақтығы көрсетіле отырып, оқу жылдары мен семестрлері 

бойынша құрылады.  

(2-кестеде көрсетілген) 

 
2-сурет. Оқу процесі кестесінің ұсынылатын формасы 

 
 

 

 

Курсы, 

апталары 

Қыркүйек 

 

 

 

Қазан Қараша Желтоқсан Қаңтар Ақпан Наурыз Сәуір Мамыр  Маусым Шілде Тамыз 

І             

ІІ             

ІІІ             

ІV             

 

                                                             
"Орта, техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдары педагогтарының жүргізуі үшін 

міндетті құжаттар тізбесін және олардың нысандарын бекіту туралы" ҚР БҒМ 06.04.2020 ж. №130 

бұйрығында "оқу жоспарына түсіндірме жазба" тармағы жоқ, яғни міндетті болып табылмайды, алайда 

жұмыс оқу жоспарын әзірлеушілер қажет болған жағдайда шетелдік әріптестің білім беру бағдарламасының 

элементтерін интеграциялау туралы түсіндірме ақпаратты орналастыру үшін осы тармақты енгізе алады.3  
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Шартты белгілері: 

- Теориялық оқыту 

ӨҚ - өндірістік оқыту 

КП - кәсіптік практика 

АТ - аралық аттестаттау 

ДЖ - дипломдық жоба (егер жоспарланса) 

ЖД - жазғы демалыстар 

МК - мейрам күндері 

ҚА - қорытынды аттестаттау 

ДА - далалық алымдар 

 

 
Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректерде аптадағы оқу жұмысының 

түрлері көрсетіле отырып, курстар бойынша уақыт бюджетінің негізгі сипаттамалары 

айқындалады. Оқу процесінің кестесі негізінде толтырылады.  

Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер нысанын жасау кредиттік 

технологияға сәйкес оқу уақытын есептеу үшін қажет, өйткені шетелдік әріптестің 

бағдарламаларында оқыту мерзімдері көрсетілмейді, әрбір модуль бойынша кредиттердің 

саны ғана келтіріледі. 

Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректердің ұсынылатын нысаны 2-кестеде 

көрсетілген. 

Уақыт бюджеті бойынша деректер кредиттер санына қарай есептеледі (1 кредит 

шартты Оқу уақытының 30 сағатына теңестіріледі) 

2-кесте. Уақыт бюджеті бойынша жиынтық деректер 

 

Курс Теориялық 

оқыту 
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кре
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I           

II           

III           

Нәтижелері           

Уақыт бюджеті бойынша деректер кредиттер санына қарай есептеледі 

(1 кредит 24 академиялық сағатқа тең, 1 академиялық сағат 45 минутқа 

тең). 
Оқу процесінің жоспары кредиттердің тізімі мен соған тән модульдарды, бақылау 

пішімін, оқу уақытының ауқымын оқудың курсы мен семестрін нұсқайды. 

Оқу процесінің жоспарын құруда оқыту бағдарламасының деректері қолданылады. 

Оқу процесі жоспарының үлгісі 1-ші қосымшада көрсетілген. 

Оқу жоспарының түсініктеме жазбасында оқу процесінің ұйымдастырылуы 

аралық және нәтижелік аттестацияның өткізілуінің ерекшеліктері көрсетіледі, оқу 

жоспарының бөлек жағдайларын ашып анықтайды. 

 

4 КЕЗЕҢ. Оқу жұмыс бағдарламасын ресімдеу 
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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 

      ______________________________________________________________________________ 

(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 
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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 

         

 

 

«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 
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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               

3-қосымшада көрсетілген.  

Жұмыс оқу бағдарламасының негізгі міндеттері: 

оқыту нәтижелеріне қол жеткізу үшін модуль бойынша оқыту 

мазмұнын ашу; 

оқу уақытын Оқыту нәтижелері бойынша (сағат/кредит), сабақ түрлері 

мен семестрлер (сағат) бойынша бөлу; 

әрбір бағалау критерий бойынша бағалау тапсырмаларын 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 (қол жеткізу үшін ол қандай да бір білім беру саласына 

енгізілген мақсаттарды айқындайды); 

мазмұнды (білім алушылардың меңгеруіне жататын оқыту 

нәтижелерін анықтайды); 

процессуалдық (оқыту нәтижелерін меңгерудің логикалық 

дәйектілігін; оқыту нысандары мен құралдарын айқындайды) 

бағалау (бағалау критерийлері бойынша бағалау тапсырмалары 

арқылы оқыту нәтижелеріне қол жеткізу деңгейлерін анықтайды). 

Жұмыс оқу бағдарламасы мүмкіндік береді: 
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оқытушыларға – сабаққа алдын-ала дайындалу, өз іс-әрекеттерін 

жоспарлау, сабаққа қажетті оқу құралдары мен оқу жабдықтарын дайындау; 

білім алушыларға – бақылаудың барлық түрлерімен модуль бойынша 

оқыту курсын тұтас ұсыну; 

оқу орнының әкімшілігі – жұмыс оқу жоспарының орындалу 

барысына және білім алушылардың біркелкі жүктелуіне жүйелі бақылауды 

жүзеге асыру. 

Функционалды біліктілікті талдау келесі дәйекті қадамдарды қамтиды: 

1) белгілі бір біліктілік бойынша мазмұны мен талаптарын 

айқындайтын құжаттаманы жинау (салалық біліктілік шеңберлері, кәсіптік 

стандарттары, жұмыстар мен жұмысшы кәсіптерінің бірыңғай            

тарифтік-біліктілік анықтамалығы, басшылардың, мамандардың және басқа 

да қызметшілер лауазымдарының біліктілік анықтамалығы, WorldSkills 

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

Республикасындағы жаңа кәсіптер мен құзыреттердің атласын пайдалануға 

болады. 

Егер қаралатын біліктілік бойынша кәсіби стандарт болса, онда оқу 

жұмыс жоспарларын әзірлеушілер мыналарды ескеруі тиіс: 

 бағдарлама шеңберінде оқылатын біліктіліктерге ТжКБ біліктілігіне 

ұқсас немесе ТжКБ біліктілігімен бірдей атауы бар бір кәсіби стандарт 

сәйкес келуіне болады; 

 бағдарлама шеңберінде оқытылатын біліктілікке қандай да бір кәсіби 

стандарттың белгілі бір бөлігі ғана сәйкес келуі мүмкін, яғни еңбек 

функцияларының және/немесе кәсіби міндеттердің бір немесе бір 

бөлігі сәйкес келуіне болады; 

 бағдарлама шеңберінде оқылатын біліктіліктерге бірқатар кәсіптік 

стандарттар сәйкес келуі мүмкін, бұл ретте кәсіптік стандарттар 

әртүрлі салаларға жатқызылуына болады. 

2) Біліктілік бойынша кәсіби қызметтің негізгі мақсатын анықтау және 

сипаттау (2-кестені қараңыз). 

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 түсінген соң, келесі кезеңге өтуге 

болады: еңбек функциялары мен кәсіби міндеттердін анықтауға. 

Еңбек функциялары әрбір біліктілік үшін жеке әзірленеді. Салаға 

байланысты еңбек функцияларын анықтау үшін әртүрлі тәсілдер 

қолданылуына болады: 

 өнім өндіру циклін қарастыру аясында. Мысалы, көкөністер 

өндірісін  өсіруге, жинауға, жууға, кесуге, консервілеуге және 

орауға бөлуге болады; 

 әр түрлі өнімдер бойынша. Мысалы, спагеттидің әртүрлі түрлерін 

өндіруі: ұзын, қысқа, классикалық кесу, сәндік және толтырылған 
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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. 

№ 1 практикалық жұмыс 

1. Кредиттік және модульдік технологиялар негізінде шетелдік 

серіктестің білім беру бағдарламасының мазмұнын біріктіруді ескере 

отырып, жұмыс оқу жоспарының жобасын жасаңыз. 

№ 2 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.  
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2-блок 

«ҚОҒАМ ДАМУЫНЫҢ ҚАЗІРГІ КЕЗЕҢІНДЕГІ КӘСІБИ БІЛІМ БЕРУ 

МӘСЕЛЕЛЕРІ МЕН ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ. ЖАҢА БУЫН БІЛІМ БЕРУ 

ҰЙЫМДАРЫ» МОДУЛІ 

 

Модульдің қысқаша мазмұны 

Түрлі ағымдағы өзгерістер мен жаһандық трендтер қоғамның да, жеке 

адамның да тиімді жауап шараларын талап ететін жаңа қажеттіліктер мен 

мүмкіндіктер туғызады. Мұндай талаптар білім алушылардың дайындығына 

белгілі бір әсер етеді, өйткені олар үнемі экономикалық және әлеуметтік 

өзгерістерге, жаңа бағыттар мен жұмыс түрлерінің, сондай-ақ 

лауазымдардың, технологиялардың және бүгінгі күнге сәйкес келетін 

әлеуметтік сын-қатерлердің пайда болуына байланысты білім беру жүйесінің 

әртүрлі аспектілерін тез өзгерту қажеттілігін тудырады. 

Постиндустриалды көшу – бұл қызмет көрсету, сауда, 

«шығармашылық өндірістер» индустриясының ығыстырылуы емес (бірақ 

дамыған және дамушы елдерде өнеркәсіпте жұмыс істейтіндердің үлесі 

азайып келеді), өнеркәсіптік өндіріс құрылымының өзгеруі. 

«Жаңа индустрияға» келесі сипатарамалар тән: 

 бөлінген өндіріс (жергіліктіден айырмашылығы), мұнда өндіріс 

тізбектері әр аймақта және елдерде орналасқан кәсіпорындар арасында 

бөлінген, әр буын үшін оңтайлы шарттар (ресурстар, жұмыс күші, 

инфрақұрылым, институционалдық жағдайлар) бар бөлімдерге 

бөлінген; 

 бизнестің бірлігі фабрикалар мен зауыттарды «материал» ретінде 

пайдаланатын компания болады; 

 өнімнің өзіндік құнының құрамындағы интеллектуалды құрамдас 

бөліктің, технологиялық әзірлемелердің, инновациялардың, дизайн 

әзірлемелерінің және т.б. үлесінің өсуі; 

 инновациялардың кәсіпорындардың бәсекеге қабілеттілігінің негізгі 

факторына айналуы, атап айтқанда, компанияның негізгі кірістерін 

өндіруге мүмкіндік беретін инновациялық өнімдер. 

Бұл жағдайда мамандықты игеру пәнаралық біліммен алмастырылады. 

Пәнаралық білім алынған білімді қолдану қабілетін ғана қалыптастырмайды, 

сондай-ақ ойлау мен қарым-қатынас арқылы жаңа білімді құру және соған 

сәйкес әрекет ету қабілетінде қалыптастыруына ықпал етеді. Біліктілікке 

қойылатын талаптар, игерілген білім мен дағдылардың тізімі тұрғысынан, 

динамикалық процестерде дұрыс шешім қабылдау, басқалардың жұмысын 

немесе басқа қатысушылармен өз жұмысын ұйымдастыру қабілеті ретінде 

құзыреттілікке қойылатын талаптармен ауыстырылады. 

Стандартты білім беру бағдарламалары жеке білім беру 

траекториясының бағынышты элементтеріне айналады. Осы білім беру 

траекториясын  іске асыру үшін адам әртүрлі институционализацияланған 

(колледж, университет, біліктілікті арттыру, қосымша білім беру) және 

институционализацияланбаған (өзін-өзі тәрбиелеу, білім беру туризмі, 
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желілік қауымдастықтардың қызметі, сынақтық жұмысқа орналасу және т.б.) 

білім беру нысандарына енеді. 

Болашақ біліктіліктердің қалыптастыруының ерекше бағыты – жоғары 

кәсіптік білім беруге таныс инженерлік, гуманитарлық және экономикалық 

практика сияқты шеңберлердің өзгеруі. Өндірістердің технологиялық 

дамытуы, автоматтандыруы және роботтандыруы еңбек өнімділігінің 

айтарлықтай артуына және экономиканың индустриялық секторында 

жұмыспен қамтылғандардың санының қысқаруына әкелді; нарықты 

стандартты тауарлармен қанықтыру және дамыған мен дамушы елдердегі 

орта таптың табыс деңгейінің жоғарылауы тұтыну мен өмір салтының жаңа 

стандарттарының пайда болуына әкелді. 

Бесінші технологиялық құрылым, сандық және коммуникативті 

революция әлемнің кез-келген жерінде кез-келген уақытта білім мен 

байланыс мүмкіндіктеріне тез қол жеткізуге мүмкіндік берді. Білімге қол 

жеткізу, өнімдер мен қызметтерді өндірудің негізгі бәсекелестік факторы 

ретінде инновацияларға деген сұраныс, креативтілік пен ойлаудың 

икемділігіне жалпы бағыттану – бұл постиндустриалды құрылымның 

элементтері. Экономика мен қоғамның «когнитивизациясы», яғни еңбек пен 

бос уақытты біліммен қанықтыру, адамдарды танымдық белсенділігіне 

жаппай қосу негізгі трендке айналуда. Қоғамның даму перспективасының 

өзгеруі, яғни индустриалды когнитивтік қоғамның қалыптасу 

перспективасына орын беру, білім берудің рөлі мен оның маңыздылығын 

болашақ тұрғысынан қайта қарауға мәжбүр етеді. 

Модуль материалдары жаңа жағдайдағы білім берудегі өзгерістердің 

негізгі трендтерін зерделеуге, сондай-ақ оның дамуының ықтимал 

сценарийлерін болжауға бағытталған. 

 

5.1. Экономиканы цифрландыру жағдайындағы білім беру жүйесіндегі 

сын-қатерлер, студенттердің цифрлық ұрпағы және оның ерекшеліктері 

 
1-кезең – 1.0 индустриясы: 1784 жыл, механизация су қуаты бу қуаты 

2-кезең – 2.0 индустриясы: 1870 жыл, жаппай өндіріс, құрастыру 

желісі, электр энергиясы. 

3-кезең – 3.0 индустриясы: 1969 жыл, компьютер, автоматизация  

4-кезең – 4.0 индустриясы: 1784 жыл, киберфизикалық жүйелер 
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Ақпараттық технологиялар нарығында мамандандырылған Gartner 

зерттеу және консалтингтік компаниясы цифрлық экономиканың 

ерекшеліктерін сипаттайтын технологиялардың дамуын болжауды ұсынды. 

Gartner берген келесі 2021 жылдың тоғыз технологиялық трендтерге 

назар аударайық: 

1. мінез-құлықы Интернеті (IoB) 

2. тәжірибені біріктіру (Total Experience) 

3. құпиялылықты арттыратын есептеулер (Privacy-Enhancing 

Computation) 

4. үлестірілген бұлт (Distributed Cloud) 

5. кез келген жерде операциялар (Anywhere Operations) 

6. киберқауіпсіздік желісі (Cybersecurity Mesh) 

7. интеллектуалды композициялық (үйлесімді) бизнес(Intelligent 

Composable Business) 

8. жасанды интеллект инженериясы (AI Engineering) 

9. гиперавтоматизация (Hyper automation) 

Дереккөзге сілтеме: https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-

top-strategic-technology-trends-for-2021/ 

 

Мінез-құлықы Интернеті  (IoB) 

Мінез-құлықы Интернеті  (IoB) – бұл жаңа үрдіс. Бұл термин «цифрлык 

шаң» деп аталатын, яғни адамдар күнделікті өмірде қалдыратын цифрлық 

іздерді жинау және пайдалану деп түсініледі. Мысалы смартфондар мен 

киілетін құрылғылардан, ал болашақта адам ағзасына енгізілетін 

құрылғыларан бет-әлпетті тану, орналасқан жерді бақылау және үлкен 

деректер. 

Тәжірибені біріктіру (Total Experience) 

Пайдаланушылардың тәжірибесін көп арналы ортамен біріктіру қажет. 

Адамдарға тәжірибені біріктіру стратегиясы қажет, өйткені өзара әрекеттесу 

мобильді, виртуалды және бөлінген болады. Бірыңғай стратегияны құру үшін 

шоғырландырылған деректерді пайдалану айтарлықтай артықшылықтар бере 

алады. 

Құпиялылықты арттыратын есептеулер (Privacy-Enhancing 

Computation) 

Дүниежүзілік деректерді қорғау туралы заңнама жетілдіріліп келе 

жатқандықтан, құпиялылықтың маңыздылығы артып келеді. 2025 жылға 

қарай ірі компаниялардың жартысы қауіпсіз ортада деректерді өңдеу үшін 

және көп жақты деректерді талдауды қолдану кезінде құпиялылықты 

арттыратын есептеулерді енгізеді деп болжануда. Мұндай есептеулер 

құпиялылықты сақтай отырып, деректерді қорғайды. 

Үлестірілген бұлт (Distributed Cloud) 

Жалпыға қол жетімді бұлтты қызметтер жеткізушінің деректер 

орталықтарынан тыс жерлерде әр түрлі жерлерде таратылады, бірақ оларды 

пайдалану, басқару және дамыту жауапкершілігі бұлтты провайдерде қалады. 

https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/gartner-top-strategic-technology-trends-for-2021/
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Кез келген жердегі операциялар (Anywhere Operations) 

Барлық жерде жұмыс істеу – бұл клиенттерді қолдау, қызметкерлердің 

жұмысы және әлемнің кез-келген нүктесінен қызмет көрсету үшін жасалған 

бизнес-модель. Бұған дейін де осындай үрдіс болған, бірақ 2020 жылы 

пандемия осы бағыттағы қозғалысты тездетті. 2023 жылдың аяғында 

компаниялардың 40%-ы клиенттер мен қызметкерлермен виртуалды және 

физикалық өзара әрекеттесуді біріктіру үшін «кез-келген жерде 

операцияларды» қолданады. 

Киберқауіпсіздік желісі (Cybersecurity Mesh) 

Мұндай желі адамдарға кез келген сандық активке, сол активтің немесе 

тұлғаның қай жерде орналасқанына қарамастан қауіпсіз қол жеткізуге 

мүмкіндік береді. Яғни, қорғаныс жүйелері әр пайдаланушының айналасында 

қауіпсіздік периметрін ұйымдастыруға тырысады. Бұл бұлтты технологияға 

сұраныстың және қашықтағы қызметкерлер санының өсуіне байланысты. 

Интеллектуалды композициялық бизнес (Intelligent Composable 

Business) 

Бұл сізге қажетті функционалдылықты тез алуға мүмкіндік беретін 

технологияларды пайдалана отырып, ағымдағы жағдайға байланысты 

бейімделіп, қайта құруға қабілетті бизнес. Деректер негізінде салмақты 

шешімдер қабылдау үшін компаниялар Big Data технологияларын 

пайдаланады. 

Жасанды интеллект (AI Engineering) 

ЖИ-инжинирингі – бұл ЖИ жобаларының болуын көрсететін және 

олардың масштабталуы мен енгізілуіне кепілдік беретін инженерлік тәртіп 

пен сенімді құрылымды қамтамасыз ету. ЖИ-инжиниринг Dateops, ModelOps 

және DevOps әдіснамасына негізделген, ол ЖИ-модельдерінің сенімділігі мен 

өнімділігін, сондай-ақ компаниялардың жасанды интеллектке салған 

инвестицияларының қайтарымдылығын арттыруға көмектеседі. 

Гиперавтоматизация (Hyper automation) 

Қайталанатын қолмен жасалатын процестер мен тапсырмаларды 

автоматтандыруға үлкен сұраныс бар. Сондықтан, RPA, атап айтқанда 

роботталған процестерді автоматтандыру айтарлықтай үрдіс болып қала 

береді. Сонымен қатар, міндеттерге негізделген автоматтандыру процестер 

негізінде автоматтандырумен алмастырылуда. Гиперавтоматизация 

процестерді сапалы жаңа деңгейде оңтайландыруды, инновациялық 

технологияларды, соның ішінде жасанды интеллект пен машиналық оқытуды 

қолдануды қамтиды. 
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Облачные технологии – бұлтты технологиялар 

Дополненная реальность – толықтырылған шындық 

Большие данные – үлкен деректер 

Кибербезопасность – киберқауіпсіздік 

Автономные роботы – автономды роботтар 

Интеграция систем – жүйелерді біріктіру 

Интренет вещей – заттар интернеті 

Моделирование – модельдеу 

аддитивное производство – аддитивті өндіріс  

 

Бұл жағдайда техникалық және кәсіптік білім беруді дамытудың басым 

бағыттарының бірі ақпараттық-коммуникациялық технологияларды енгізу 

болып табылады, бұл оқу-тәрбие процесін жетілдіруді, білім берудің 

қолжетімділігі мен тиімділігін, ақпараттық қоғамдағы кәсіби қызметке 

мамандар даярлауды қамтамасыз етеді, ал негізгі міндеттердің бірі қазіргі 

заманғы оқыту құралдарын (оқу-әдістемелік, электрондық, ақпараттық-

коммуникациялық) енгізу үшін жағдай жасау болып табылады. 

«Цифрлық» экономика капитал, ресурстар, адамдар сияқты дәстүрлі 

экономикаға ұқсас ұғымдармен жұмыс істейтінін есте ұстаған жөн. 

«Цифрлық» экономиканың қозғаушы күші адами капитал-яғни білімі, 

таланты, дағдылары, қабілеттері, тәжірибесі, адамдардың интеллектісі болып 

табылады. Осыған байланысты «цифрлық» технологиялардың қарқынды 

таралуы азаматтардың цифрлық құзыреттерін басқа дағдылар арасында 

шешуші етеді. Осылайша, «цифрландыру» мен кросс-платформа қазір еңбек 

нарығындағы басты тренд болып табылады. Басқаша айтқанда, цифрлық 

технологиялармен жұмыс істеу қабілеті біртіндеп барлық деңгейдегі 

мамандықтар мен біліктіліктер үшін тұрақты және қажетті элементке 

айналуда. Ақпараттық-коммуникациялық технологиялар туралы кем дегенде 
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қарапайым түсінікті қажет ететін жұмыс орындарының саны тез өсуде. 

Объективті шындық «цифрлық» технологияларды пайдалану қабілеті 

металлургиядан туризмге дейінгі барлық салаларда персоналға қойылатын 

негізгі талапқа айналатынын куәландырады. Сонымен қатар, цифрлық 

құзыреттердің бірегейлігі олардың арқасында азаматтар басқа салаларда да 

(мысалы, тілдерді, пәндерді, кәсіптерді және т.б. үйрену) құзыреттерді 

неғұрлым тиімді меңгере алатындығында. Алайда, «цифрлық» дағдылар мен 

құзыреттерді дамыту проблемасын шешудің алдында мынадай сын-қатерлер 

тұр: 

- кейбір колледждерде «цифрлық» дағдылар мен құзыреттер саласы 

жеткілікті жылдам дамымай отыр; 

- кейбір мұғалімдер цифрлық технологияларды жеткілікті тиімді 

пайдаланбай, дәстүрлі оқыту әдістерін қолдануды жөн көреді; 

- цифрлық сауаттылықтың жеткіліксіз деңгейі мұғалімдер арасында да, 

студенттер арасында да кездеседі. 

Жеткіліксіз дамыған цифрлық дағдылар сапалы еңбек ресурстарының 

қалыптасуына теріс әсер етеді, студенттердің жұмысқа орналасу, 

капиталдандыру мүмкіндіктерін едәуір төмендетеді, яғни жалпы алғанда 

экономика мен елді шығынға батырады. Мысалы, цифрлық сауаттылықты 

(немесе цифрлық құзыреттілікті) Еуропалық Одақ (ЕО) толыққанды өмір 

сүру және қызмет ету үшін келесі сегіз негізгі құзыреттің бірі деп таныды: 

- ана тіліндегі қарым-қатынасы; 

- шет тілдердегі қарым-қатынасы; 

- математиканы білуі және ғылым мен техника саласындағы жалпы 

білімдері; 

- сандық тасымалдағыштармен жұмыс істеу дағдылары; 

- білім алу үшін оқуы; 

- әлеуметтік және азаматтық дағдылары; 

- бастамашылығы және пайдалылығы; 

- мәдениет саласындағы хабардарлығы және өзін-өзі көрсетуі. 

2016 жылы Еуропалық Одақ 5 негізгі құзыреттілік блогынан және 

барлығы 21 құзыреттен тұратын жаңартылған digital Competence (Digcam 2.0) 

шеңберін ұсынды. 

 

Digital Competence шеңбері (Цифрлық құзыреттілігі)  

 
Шеңбердуң 

(фреймворктың 

бөлімі) 

Бөлім құрылымы 

1. Ақпараттық 

сауаттылық және 

деректермен жұмыс 

істеуге қатысты 

сауаттылық 

 

1.1. Деректерді, ақпаратты және цифрлық мазмұнды іздеу, сүзу 

қабілеті. 

1.2. Деректерді, ақпаратты және сандық мазмұнды бағалау 

қабілеті. 

1.3. Деректерді, ақпаратты және сандық мазмұнды пайдалану 

және басқару қабілеті. 

2. Байланыс және 2.1. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы қарым-қатынас 
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өзара әрекеттесу 

 

жасай білу қабілеті. 

2.2. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы ақпаратпен 

бөлісу қабілеті. 

2.3. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы мемлекеттік 

және жеке қызметтерді пайдалану қабілеті. 

2.4. Цифрлық технологияларды қолдану арқылы өзара әрекеттесу 

қабілеті. 

2.5. «Нетикетті» білу. 

2.6. Цифрлық сәйкестікті басқару, яғни шоттарды (аккаунттарды) 

құру және басқару қабілеті. 

3. Цифрлық мазмұн 3.1. Цифрлық мазмұнды құру. 

3.2. Жаңа мазмұнды құру үшін цифрлық мазмұнды өзгерту, 

жақсарту, пайдалану қабілеті. 

3.3. Авторлық құқық және деректерді, ақпаратты және цифрлық 

мазмұнды лицензиялау саясаты туралы хабардар болу. 

3.4. Бағдарламалау. 

4. Қауіпсіздік 4.1. Құрылғылар мен мазмұнды қорғау, қауіпсіздік шараларын 

білу, қауіптер мен қатерлерді түсіну. 

4.2. Жеке деректерді және құпиялылықты қорғау. 

4.3. Денсаулық сақтау, яғни өз денсаулығын және басқалардың 

денсаулығын сақтау үшін цифрлық технологияларды пайдалану 

экологиясы, сондай-ақ азаматтардың қауіпсіздігіне қатер 

төндіретін талаптар тұрғысынан білімі мен дағдылары. 

4.4. Қоршаған ортаны қорғау, яғни сандық технологиялардың 

экологияға, қоршаған ортаға әсерін оларды жою және пайдалану 

тұрғысынан түсіну. 

5. Мәселелерді шешу 5.1. компьютерлік техникамен, бағдарламалық жасақтамамен, 

желілермен туындайтын және басқа техникалық мәселелерді 

шеше білу қабілеті. 

5.2. қажеттіліктерді анықтау және тиісті техникалық шешімдерді 

табу, немесе цифрлық технологияларды өз қажеттіліктеріне 

бейімдеу қабілеті. 

5.3. шығармашылық пайдалану немесе цифрлық 

технологиялардың арқасында күнделікті өмір мен кәсіби 

мәселелерді шешу мақсатында білімді, процестер мен өнімдерді 

жеке немесе ұжымдық түрде құру қабілеті. 

5.4. қосымша жаңа цифрлық іскерліктері алу қажеттілігін өз 

бетінше анықтау қабілеті. 

 

Кәсіптік білім беруді цифрландыру «бәрін біл» қағидаты бойынша 

оқыту «өмір бойы қалай оқу керектігін білу және өзін-өзі іске асыру және 

бәсекеге қабілетті болу» қағидатына ауысуына әкеледі, ал «есте сақтау» 

қағидаттары бойынша ақпаратпен жұмыс істеу Интернеттің жаһандық 

ақпарат көзі ретінде дамуына байланысты біртіндеп мағынасын жоғалтып 

жатыр 

Демек, тек білім ғана емес, сонымен қатар ХХІ ғасырдың дағдылары 

да, соның ішінде медиа-сауаттылық және ақпаратпен жұмыс істеу қабілеті, 

маңызды болып келеді. 

Өзгерістер оқытудың нысандары мен әдістеріне де қатысты, өйткені бір 

өлшем бәріне сәйкес келмейді: сапалы білім әр оқушының жеке қабілеттері 
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мен дарындылығын дамытуға бағытталады. Жаһандық және ұлттық құбылыс 

ретінде одан әрі цифрландырудың қайтымсыздығын ескере отырып, ТжКБ-

ны жаңғырту «цифрлық» экономиканы, цифрлық азаматтықты, 

инновациялық және креативті кәсіпкерлікті дамыту қажеттіліктерін, 

өндірістің технологиялық мүмкіндіктерін, ел мен әлемнің жаңа 

қажеттіліктері мен сын-тегеуріндерін ескере отырып, жүргізілуі тиіс. 

 «Цифрлық» технологияларды қолдану кросс-платформалық (end-to-

end) болуы керек, яғни оны әдеттегідей информатика сабақтарында ғана 

емес, сонымен қатар басқа модульдерді, соның ішінде базалық және кәсіптік, 

оқытуда да, білім алушылардың бір-бірімен және педагогтармен  өзара іс-

қимылындарында, өндірістің, практиканың, жеке оқытудың нақты 

сарапшылармен және тәлімгерлермен өзара іс-қимылдарында жүзеге 

асырулуы қажет және т.б. 

Бүгінгі таңда колледждерде цифрлық технологияларды енгізу жағдайы 

ескі компьютерлік техника сияқты мәселелермен шектелмейді. Бұл салада 

келесідей сұрақтар туындар тұр: 

 бір компьютерге келетін оқушылар санының үлкендігі (Еуропада, 

мысалы, бұл пропорция 3:1); 

 негізінен информатика кабинеттерінде қамтылған компьютерлік 

сыныптар стационарлыққа байланысты колледждегі бүкіл оқу процесін 

«технологиялық» ете алмайды; 

 лицензияланбаған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану; 

 барлық біліктілік бойынша барлық модульдер бойынша заманауи 

мультимедиалық мазмұны пен интерактивті оқулықтардың сапасының 

жеткіліксіздігі; 

 бірыңғай білім беру платформасы жоқ және т.б. 

Шетелдік тәжірибені негізге ала отырып, Еуропаның озық елдерінде 

кәсіптік білім беру мен оқытуды «цифрландыру» мынадай бағыттар бойынша 

іске асырылады: 

1) технологияларға қолжетімділігі: 

- студенттердің технологияларға қолжетімділігі  (Student Accessibility); 

- педагогтердің технологияларға қолжетімділігі (Teacher Accessibility); 

- әкімшілердің технологияларға қолжетімділігі  

(Administration Accessibility); 

2)колледждердегі Интернет (Fiber-to-the-Building модельдері және кең 

жолақты wi-fi ); 

3) «цифрлық» мультимедиялық мазмұн; 

4) оқытушылар (фасилитаторлар, коучтар)  мен студенттердің цифрлық 

құзыреттілігі мен сауаттылығы. 

 

5.2. Білім берудің жаңа моделін қалыптастыру. SMART оқу орындары. 

Өткен ғасырдың соңында барлық дамыған елдер кәсіптік білім беру 

және оқыту саласында елеулі жүйелік проблемаларға тап болды, бұл бізге 

осы проблемаларды кадрларды даярлау жүйесінің дағдарысы ретінде 
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сипаттауға мүмкіндік берді. Оның терең себебі қазіргі әлеуметтік өндірісте 

оның қарқындылығының күрт артуына байланысты сапалы өзгерістер мен 

дәстүрлі формалар шеңберіндегі кәсіби білімнің эволюциялық экстенсивті 

дамуы арасындағы қайшылықтың шиеленісуінде жатыр. 

Дағдарыс жаһандық сипатқа ие болды, әр түрлі дәрежеде болса да, 

барлық елдерді қамтыды. Алайда, сонымен бір мезгілде бұл кәсіптік білім 

беру мен оқыту жүйесін түбегейлі қайта құрудың, постиндустриалды дәуірге 

барабар түбегейлі жаңа білім беру моделін, яғни үздіксіз білім беру (Life 

Long Learning) немесе  өмір бойы білім беру жүйесін, қалыптастырудың 

бастамасы болды. 

 «Үздіксіз білім беру жүйесі» ұғымы жаңа әлеуметтік-экономикалық 

мазмұнға негізделген. Біріншіден, өмір бойы білім беру кәсіпқойлық білім 

берудің жаңа дамып келе жатқан постиндустриалды экономикаға сәйкес 

келетін келешегі бар білім моделі ретінде қарастырылады. Екіншіден, 

үздіксіз білім беру жүйесі кәсіптік білім берудің барлық деңгейлерін 

қамтиды, олардың әрқайсысының тиісті мамандық пен біліктілікпен 

сабақтастық байланысын орнатады. Үшіншіден, үздіксіз білім беру 

экономикалық құбылыс және әлеуметтік институт ретінде сипатталады. 

Жаңа білім беру моделі – бұл экономиканың белгілі бір түрінің шарты 

және сонымен бірге салдары. Бір жағынан, білімге негізделген экономикада 

қоғамдық өндіріс саласының үздіксіз инновациясы мен модернизациясы сол 

үздіксіз кәсіби білім беруді болжайды. Екінші жағынан, үздіксіз білім беру 

принципін барынша толық жүзеге асыру адамның жаңа құзіреттіліктеріне, 

білімдері мен дағдыларына тұрақты сұраныс жағдайында білімге негізделген 

экономикалық жүйеде ғана мүмкін болады. 

 
 

Новые технологии – жаңа технология 

Общество – қоғам 

Требования к разработчикам и обслуживающему персоналу – әзірлеушілерге және қызмет 

көрсетуші персоналға қойылатын талаптар 
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Новые социальные отношения – жаңа әлеуметтік қатынастар 

Новая модель образования –  білім берудің жаңа моделі 

Организаци – ұйым 

Руководители – басшылар 

Педогоги – педагогтар 

 

Тарихи стандарттар бойынша осы жақын уақытта мұғалім студент үшін 

білімнің жалғыз көзі болатын және студент тек кітапханадағы кітаптардан 

ғана қосымша ақпарат ала алды. Қазіргі уақытта білім тек мұғалімнен білім 

алушыға ғана емес, сонымен қатар студенттер арасында да беріледі, бұл 

білімнің жаңа деңгейін құруға мүмкіндік береді, ал Интернет білімнің 

маңызды көзі болды. Білім беру технологиялары барған сайын жеке тұлғаға 

және жаңа білімді құруға бағытталған. Оқыту процесі білім объектілерінің 

кез келген бағыттағы қозғалысын қамтиды, ал қазіргі мұғалім мұндай 

өзгерістерге дайын болуы керек және өз тәжірибесін беруде және өз 

оқушыларына сабақ беруде өзін кәсіби және кәсіби сезінуі керек. 

Осы мақсатта студенттер мен педагогтарға кәсіби өсу траекториясын өз 

бетінше дамытуға мүмкіндік беретін халықаралық білім беру кеңістігіне жол 

ашатын Smart – оқыту ұсынылады. 

SMART-оқыту: 

S – Self-directed (өзін-өзі оқытуға бағытталған) 

M – Motivated (белсенді танымдық қызметті ынталандырады) 

А – Adaptive (білім беру субъектісіне бейімделген) 

R – Resource Free (қол жетімді білім беру ресурстары бар) 

T – Technology Embedded (технологиямен қамтамасыз етілген). 

SMART-оқытудың мақсаты – 21 ғасырда адамға қажетті 

құндылықтарға, білім мен іскеріктерге негізделген электрондық ортада 

студенттің де, педагогтің де кәсіби және ақпараттық құзыреттілігін дамытуға 

жәрдемдесу, яғни цифрлық қоғам мен ақылды экономика жағдайында 

табысты кәсіби қызмет үшін қажетті дағдылары беру. SMART-оқытудың 

негізгі идеясы – бұл адамның өмір сүруі мен дамуының негізгі құрамдас 

бөлігі білім болатын қоғам жағдайында өмір мен жұмысқа дайындалуға 

мүмкіндік беруі. SMART тренинг білімнің қай саласында жетілдіру 

керектігін өзіңіз таңдауға мүмкіндік береді. 

Алайда, мынадай өзекті сұрақтар туындайды: бүгінгі таңда мұғалімдер 

өздерінің SMART-тренингтеріне қаншалықты дайын және бұл қаншалықты 

қол жетімді? Тренерлер бұл оқыту технологиясын игеруге қалай көмектесе 

алады? Smart-оқыту ТжКБ оқытушылары үшін қаншалықты қолайлы? 

SMART білім беру тұжырымдамасы ресми және бейресми оқу 

процесінің іс-шараларын қоса алғанда, білім беру үдерісіне қатысушылардың 

құзыреттілігін үздіксіз дамыту ортасын құруды көздейді, оның нәтижесі 

студенттің кәсіби қызметте алған жаңа құзыреттіліктерін қолдану болып 

табылады. Іске асырудың техникалық базасы білім алушыларға да, оқу 

орындарына да тиесілі барлық қолда бар құрылғылар паркі болып табылады: 

кәдімгі стационарлық компьютерлер, ноутбуктер, планшеттер, смартфондар 

және т.б. 
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SMART білім берудің негізгі сипаттамалары: 

1. Әр түрлі операциялық жүйелер үшін жасалған бағдарламалық 

жасақтама арасындағы үйлесімділікті қамтамасыз ету. Үйлесімділік оқыту 

үшін тең мүмкіндіктер береді, пайдаланылатын құрылғыларға қарамастан, 

оқу процесінің үздіксіздігін және оқу ақпаратының тұтастығын іске асыру 

мүмкіндігін қамтамасыз етеді. 

2. Уақыт пен орыннан тәуелсіздігі, ұтқырлығы, кеңдігі үздіксіздігі және 

оқу ақпаратына қол жетімділігі. 

3. Оқу ақпаратына қол жеткізудің мобильді құрылғыларын пайдалану 

есебінен оқытушы мен білім алушының дербестігі. 

4. Әр түрлі мотивациялық модельдерді анықтауы. 

5. Жұмыс берушілер мен колледждің жеке және ұйымдастырушылық 

мақсаттары арасындағы өзара байланысы. 

6. Құзыреттіліктердің көрсетілген өзгерістерін бағалау-оқу процесінің 

нәтижелілігі алынған білімдерімен емес, оларды практикада қолдану 

мүмкіндігімен өлшенеді (мысалы, демонстрациялық емтихан). 

7. Жұмыс берушінің қалауы және білім алушының жеке мүмкіндіктері 

тұрғысынан икемді оқыту (оқушының жеке параметрлері бойынша оқытуды 

теңшеу мүмкіндігі, оның ішінде: бастапқы білімі, тәжірибесі және 

дағдылары; оқыту стилі; оқытудың әрбір нақты сәтінде физиологиялық және 

психологиялық жағдайға дейін). 

Шетелдік тәжірибе SMART білім беруді жүзеге асырудың келесі 

қажетті шарттарын көрсетеді: 

1. Бейресми білім беру нәтижелерін мойындау. 

2. Құзыреттілікке бағдарланған білім беру – жұмыс берушілер мен 

басқа да мүдделі тараптар айқындаған біліктілікті құрайтын құзыреттердің 

модельдері мен профильдері негізінде оның мазмұнын жаңарту. 

3. Техникалық архитектураны жүйелі түрде өзгерту және оқу процесіне 

смарт-құрылғыларды енгізу қажет. Бұл оқу процесінің барлық 

қатысушыларының құзыреттіліктерін үздіксіз басқару мүмкіндігін береді. 

4. Аппараттық және мазмұны тұрүғысынан білім беру ортасының 

барлық элементтерінің тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз ету үшін білім 

беру сапасын қамтамасыз ету өлшемшарттары негізінде колледждердің өзін-

өзі диагностикалау құралдарын енгізу. 

5. Үздіксіздік қағидатын іске асыру үшін платформааралық тәсілді 

енгізу және барлық қолданыстағы операциялық жүйелерге бейімделген оқу 

процесін ұйымдастыруға арналған бағдарламалық жасақтаманы пайдалану, 

соның ішінде бұлтты технологияларды пайдалану керек, деректерді 

сипаттаудың бірыңғай стандарттары негізінде мазмұнды жобалау, мысалы, 

SCORM спецификациялары негізінде (Sharable Content Object Reference 

Model «ортақ пайдаланылатын мазмұн объектілеріне сілтемелер моделі») 

қажет. 

6. Микро модульдерді пайдалану арқылы білім беру мазмұнын 

жаңартудың жоғары жылдамдығы, әртүрлі құрылғылардан мазмұнды 

жаңарту мүмкіндігі. 
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7. Интеграцияланған зияткерлік ортада қолданылатын құрылғылар 

пішіндерінде объектілерді құруға мүмкіндік беретін білім беру мазмұнын 

әзірлеу құралдарын пайдалану. 

8. Бағалау жүйесінде оның ұзақтығын қысқарта отырып, оқытудың 

тиімділігіне назар аудару керек. 

9. Оқуға дейінгі және оқудан кейінгі студенттердің құзыреттілігін 

анықтау үшін нақты өлшемдер қажет. 

10. Оқыту нәтижелерін өлшеудің барлық нәтижелері электронды 

портфолиоға орналастырылады, бұл оқу стилін талдау үшін деректер болып 

табылады. 

Осылайша, SMART білім беру кәсіби міндеттерді шешу кезінде білікті 

маман қалыптастыру мүмкіндігін кеңейтуге мүмкіндік береді. 

 

5.3. Кәсіптік білім беру жүйесінде жобаға бағытталған оқыту. CDIO 

моделі. 

Жобаға бағытталған оқыту – бұл студенттерді процестің орталығына 

қоятын және олардың өз білімі үшін жауапкершілігін тудыратын оқыту мен 

оқуға деген тәсіл.  Жобаға бағытталған оқыту студенттерге жобаны жүзеге 

асыру үшін түпкілікті өнімге қойылатын талаптарды ұсынады, студенттер 

осы нәтижеге жету мәселелерін шешуге мәжбүр болады. Мұндай оқу 

процесінде процестің өзі және кері байланыс «классикалық» оқытушылар 

арқылы емес, тренерлер, коучтер и фасилитаторлар рөлі арқылы жүзеге 

асырылады деп күтілуде. Бұл тәсіл студенттерді жауапкершілікке, 

тәуелсіздікке және тәртіпке үйретуге ықпал етеді. Сонымен қатар, жобаға 

бағытталған оқыту процесінде студенттер бірқатар жұмсақ дағдыларын     

(soft-skills) дамытады, мысалы: топтық жұмыс, белсенді тыңдау, идеяларды 

қалыптастыру және өзін-өзі бағалау [14]. Осылайша, жобаға бағытталған 

оқыту студенттер үшін де, жұмыс берушілер үшін де маңызды болып 

саналатын жалпы дағдыларды дамытуға әсер береді. 

Жобаға бағытталған оқытуды тиімді және нәтижелі қолдану үшін үш 

негізгі іргелі алғышарттар бар: 

1. Оқытушылар фасилитаторлар мен тренерлер (жаттықтырушылар) 

рөлін атқарады. 

2. Студенттер процестің белсенді қатысушылары болады. 

3. Назар теориялық мазмұннан мәселлерді шешуге ауысады. 

ТжКБ-да жобаға бағытталған тәсілді қолдануға тырысқан оқытушылар 

процесті қолдауында жиі қиындықтарға тап болғанын атап өтті, мысалы, 

студенттерді белсенді емес оқытушылардан жобаның белсенді 

қатысушыларына ауыстыру оңай болған жоқ. Жобаға бағытталған оқыту 

процесін жеңілдету және қолдау туралы сөз болғанда, студенттердің бір 

тобындағы әртүрлі жобалардың әр түрлі сипатына байланысты оқытушылар 

үшін қосымша жүктеме жасалады. Студенттердің жобаға бағытталған 

тәсілдің маңыздылығын оң қабылдауы бұл процеске көбірек қатысумен және 

оқытудың дәстүрлі тәсілдерімен салыстырғанда білім берудің жақсы 

нәтижелерімен байланысты болып табылады. 
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Әдетте, жобаға бағытталған оқыту шеңберінде тапсырмаларды 

орындау үшін күрделі іскерліктер жиынтығы және кәсіби құзыреттіліктің 

жеткілікті деңгейі қажет, сондықтан топтық жұмыстың рөлі артады, өйткені 

бұл студенттерге көбінесе бір оқушының мүмкіндіктерінен тыс жобалық 

өнімді құруға қатысуға мүмкіндік береді. Осы тәсіл аясында студенттер 

жобаны жүзеге асыру үшін топта жұмыс істеуді, тыңдауды және бір-бірімен 

және басқа да мүдделі тараптармен, мысалы, жұмыс берушілермен 

келіссөздер жүргізуді үйренуі керек. 

Жобаға бағытталған тәсілдің негізгі оң жақтары: 

 қажетті кәсіби білім мен құзыреттіліктерді бөліп көрсету; 

 жобаны орындау кезінде теориялық білімді практикалық қолдану 

мүмкіндігі; 

 білім алушылардың іс-әрекетін ынталандыру; 

 пәнаралық байланыстарды жүзеге асыру; 

 тәртіпті, қиындықтарды жеңуде табандылықты, жеке тұлғаның 

дағдылық қасиеттерін тәрбиелеу; 

 бастамашылдық пен шығармашылықты дамыту; 

 мақсат қою, талдау, жоспарлау, өз жұмысының нәтижесін бағалау 

іскерліктерін қалыптастыру; 

 еңбек құралдары мен нәтижелеріне, ақшаға, уақытқа ұқыпты қарау; 

 ұжымдық жұмыс, өзара көмектесу іскерліктерін дамыту. 

Жоба әдісін қолдануға қойылатын негізгі талаптар: 

1. Интеграцияланған білімді, оны шешу үшін зерттеу ізденісін талап 

ететін кәсіби жоспарда маңызды проблеманың/міндеттің болуы (мысалы, 

қозғалтқышты жөндеу және қайта жабдықтау және т.б.). 

2. Ұсынылған нәтижелердің практикалық, теориялық, танымдық 

маңыздылығы. 

3. Білім алушылардың дербес (жеке, жұптық, топтық) қызметі. 

4. Жобаның мазмұндық бөлігін құрылымдау (кезеңдік нәтижелерді 

көрсете отырып). 

5. Белгілі бір әрекеттер тізбегін қамтамасыз ететін әдістерді қолдану. 

Жобалау барысында мұғалім үшін ең қиын міндеттердің бірі - 

оқушылар «қателессе де», кеңес беруден бас тартатын тәуелсіз кеңесші рөлін 

атқару. 

Студент үшін келесі қиындықтар болуы мүмкін: 

 жетекші және ағымдағы (аралық) мақсаттар мен міндеттерді қою; 

 олардың шешу жолдарын іздеу; 

 балама болған кезде оңтайлы таңдауды жүзеге асыру; 

 таңдау негіздемесі, аргументі; 

 алынған нәтижені талап етілетін нәтижемен салыстыру; 

 нәтижені түзету (қажет болған жағдайда); 

 қызметті объективті бағалау және басқа да ұстанымдар. 

Бұл тәсілдің ең көп таралған әдістерін қарастырайық. 
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1. Student Team Learning (STL, командада оқу). Бұл әдіс «топтық 

мақсаттарға» (team goals) және бүкіл топтың (team success) жетістіктеріне 

ерекше назар аударады, жетістікке топтың (команданың) әр мүшесінің өз 

бетінше жұмыс істеуі нәтижесінде ғана қол жеткізуге болады, сол топтың 

басқа мүшелерімен тақырыппен/проблемамен/зерттелуге жататын сұрақпен 

жұмыс жасау барысында үнемі өзара әрекеттеседі. Осылайша, әркімнің 

міндеті қандай-да бір тапсырманы орындау емес, команданың әр мүшесі 

қажетті білімді игеріп, қажетті дағдыларды қалыптастыруы керек, сонымен 

бірге бүкіл команда әркімнің не істегенін білуі керек. Бүкіл топ әр мүшенің 

оқу ақпаратын меңгеруіне қызығушылық танытады, өйткені команданың 

жетістігі әрқайсысының үлесіне, олардың алдына қойылған мәселені бірлесіп 

шешуіне байланысты. 

Қысқаша айтқанда, STL үш негізгі қағидаға сәйкес келеді: 

«марапаттар» (team rewards) – командалар/топтар, егер олар үшін 

белгіленген өлшемшарт/жолақтан/нормадан асып кетсе, сертификат, диплом 

және олардың бірлескен іс-әрекеттерін бағалаудың басқа түрлері түрінде ала 

алады. Топтар бір-бірімен бәсекелеспейді, өйткені барлық командаларда әр 

түрлі «жолақ» бар және оған жетуге уақытта бар; 

«жеке» жауапкершілік бүкіл топтың жетістігі оның әр мүшесінің 

сәттілігіне немесе сәтсіздігіне байланысты екенін білдіреді. Бұл команданың 

барлық мүшелерін бір-бірінің және бүкіл команданың жетістіктерін 

бақылауға, жолдасына материалды игеруге, түсінуге көмектесуіне 

шақырады, осылайша әркім өзін осы мәселе бойынша сарапшы ретінде 

сезінеді; 

жетістікке жетудің тең мүмкіндігі әрбір студенттің өз тобына ұпай 

жинауын білдіреді, ол өзінің бұрынғы көрсеткіштерін жақсарту арқылы 

жинайды. Осылайша, салыстыру осы немесе басқа топтардың басқа 

студенттерінің нәтижелерімен емес, бұрын қол жеткізілген нәтижелерімен 

жүзеге асырылады. Бұл алдыңғы қатарлы, орта және артта қалған 

студенттерге өз командасы үшін ұпай жинауға тең мүмкіндіктер береді. 

Алдыңғы сауалнаманың, сынақтың, емтиханның нәтижелерін жақсарту үшін 

(және оларды жақсарту үшін) орташа және артта қалған студенттер өз 

командаларына тең ұпай жинайды, бұл оларға команданың толық мүшелері 

сияқты сезінуге мүмкіндік береді және жеке «жолағын» жоғары көтеруге 

деген ынтаны оятады. 

2. Тағы бір әдіс бар. Ол Cooperative Learning, «Jigsaw» деп аталды 

(ағылшын тілінен - ашық ара, машина қол арасы). Оқушылар фрагменттерге 

бөлінген оқу материалымен жұмыс істеу үшін 4-6 адамнан тұратын топтарға 

бөлінеді. Әр топ мүшесі материалды өз бөлігінен табады. Содан кейін бір 

мәселені зерттейтін, бірақ әртүрлі топтарда тұратын студенттер осы мәселе 

бойынша сарапшылар ретінде кездесіп, ақпарат алмасады. Мұны 

«сарапшылар жиналысы» деп атайды. Осыдан кейін олар өз топтарына 

оралып, топтың басқа мүшелеріне өздері білген барлық жаңа нәрселерді 

үйретеді. Олар өз кезегінде тапсырманың бір бөлігі туралы баяндайды (бір 

араның тістері сияқты). 
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3. Learning Together (бірге үйрену). Топ біртекті (оқыту деңгейі 

бойынша) микро-топтарға 3-5 адамнан бөлінеді. Әр топқа бір тапсырма 

беріледі, ол үлкен тақырыптың ішкі тақырыбы болып табылады. Негізгі 

қағидаттар, яғни команданың марапаттары, жеке көзқарас, тең мүмкіндіктер, 

осында орын алады. Топ әрқайсысының жетістіктеріне байланысты 

марапаттарға ие болады. Осы әдісті жасаушылардың пікірінше, мұғалім 

топтарды жинақтау мәселесіне (әр мүшенің жеке және психологиялық 

ерекшеліктерін ескере отырып) және әр нақты топ үшін тапсырмаларды 

әзірлеуге көп көңіл бөлуі керек. 

Жобаны орындау кезеңдері 

Бірінші кезең: ұйымдастырушылық кезеңі серіктестерді ұсыну мен 

іздеуді қамтиды. 

Екінші кезең: болашақ жобаның басты идеясын таңдау және талқылау. 

Оған мақсаттар мен міндеттерді анықтау кіреді (бұл жоба не үшін басталады, 

студенттер осы жоба бойынша жұмыс аяқталғаннан кейін не біледі және не 

үйренеді); мақсаттарға жету стратегиясын талқылау және оған сәйкес келетін 

жобалардың тақырыптарын нақтылау (яғни болашақ жобалардың қандай 

тақырыптары студенттерге бір нәрсені білуге және сол нәрсені үйренуге 

көмектеседі және тапсырмаға қол жеткізуді қамтамасыз ететін нақты жоба 

бойынша жалпы жұмыс жоспары қандай?). 

Үшінші кезең: әдістемелік аспектілерді талқылау және оқушылардың 

сабақтарда және сабақтан тыс уақытта жұмысын ұйымдастыру. 

Төртінші кезең: студенттердің белгілі бір топтары үшін ішкі 

тапсырмаларды бөліп, жобаны құрылымдау, қажетті материалдарды таңдау. 

Жалпы қарапайым жоспар егжей-тегжейлі болады, кезеңдер мен олардың 

міндеттері (қосалқы тапсырмалар) ерекшеленеді және осы топтардың 

мүдделерін ескере отырып, олардың арасында бөлінеді, жоспарланған 

нәтижелер мен оларды шешу әдістері, рәсімдеуі анықталады. 

Бесінші кезең: жоба бойынша нақты жұмыстар жүргізіледі. Әр топ 

үшін мұқият әзірленген тапсырмалар (әрқайсысы 2-5 адам) және таңдалған 

материал (қажет болған жағдайда) мұғалімге кеңесшінің рөлін орындай 

отырып, топ жұмысына араласпауға мүмкіндік береді. Серіктес топтар 

арасында алынған нәтижелермен ақпарат, пікір алмасу қарқынды жүргізіледі. 

Алтыншы кезең: қорытындылау. Бұл кезеңде топтар атқарылған жұмыс 

туралы айтады, нәтижелері қорытындыланады және жобалық жұмыс түрінде 

ресімделеді. 

CDIO моделі – бұл жаңа буын мамандарын даярлауға арналған 

инновациялық білім беру ортасының негізгі қағидаты: Conceive – ойлап табу, 

Design – әзірлеу, Implement – іске асыру, Operate – басқару. CDIO 

стандарттары – бұл кәсіптік білім берудің кешенді тәсілі: оқу 

бағдарламаларын жасаудың, оларды материалдық-техникалық қамтамасыз 

етуінің, оқытушыларды іріктеу мен оқытудың жалпы қағидаттарының 

жиынтығы 
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CDIO-ның жарияланған мақсаты: түлек жаңа өнімді немесе жаңа 

техникалық идеяны ойлап табуға, оны жүзеге асыруға (немесе онымен 

айналысатындарға қажетті нұсқаулар беруге), ойлағанын өндіріске енгізуге 

қабілетті болуы керек. 

CDIO бастамасы үш негізгі мақсатқа ие. Ол келесі 3 қабілеті бар 

студенттерді оқыту: 

1. Техникалық негіздер туралы терең білімді меңгере алатын 

студенттер. 

2. Жаңа өнімдер мен жүйелерді құру және пайдалану процесін басқара 

алатын студенттер. 

3. Ғылыми және технологиялық прогрестің қоғамға әсер етуінің 

маңыздылығы мен салдарын түсіне алатын студенттер. 

CDIO бастамасы шеңберінде нақты білім беру бағдарламаларының 

ерекшеліктерін ескере отырып бейімделетін және енгізілетін және жоғарыда 

аталған мақсаттарға жету үшін пайдаланылатын ресурстардың үлкен саны 

әзірленді. Бұл ресурстар өзара байланысты пәндерді қамтитын білім беру 

бағдарламаларын қалыптастыруға арналған, мұнда оқыту өнімдерді, 

процестер мен жүйелерді құру, тұлғааралық қарым-қатынас және жеке 

қасиеттерді дамыту іигеруді қамтиды. Оқу барысында студенттер 

аудиторияларда да, қазіргі заманғы оқу зертханаларында да жобалау-

конструкторлық және эксперименттік қызметті жүргізуде мол тәжірибе 

алады. Осындай ресурстардың бірі-CDIO стандарттары. 

2004 жылдың қаңтарында CDIO бастамасы аясында CDIO 

бағдарламаларын сипаттау үшін 12 стандарт қабылданды. Бұл принциптер 

CDIO бағдарламалары мен олардың түлектерінің ерекше өлшемшарттарын 

қажет ететін бағдарламалар басшыларының, түлектерінің және өнеркәсіп 

серіктестерінің сұраныстарына жауап ретінде жасалды. Нәтижесінде, CDIO 

стандарттарында білім беру бағдарламаларын реформалау мен бағалау үшін 

нұсқаулық бола алатын, бенчмаркинг үшін жағдай жасай алатын және 

халықаралық контексте мақсаттар қоя алатын, үздіксіз жетілдірудің бастапқы 

нүктесі бола алатын CDIO бағдарламаларына қойылатын арнайы талаптар 

анықталды. 

1 стандарт – CDIO кәсіби білім беру мазмұны ретінде. 

Түлектер жан-жақты кәсіби қызметке қабілетті болуы керек: олар 

мамандардың командалық жұмысына негізделген заманауи ортада өнімдерді, 

процестер мен жүйелерді жоспарлау, жобалау, өндіру және қолдану білуі 

керек. Олар өндірістік компанияда жұмыс істей отырып, өз қызметін жүзеге 

асыра алуы керек. 

Оқу нәтижесі ретінде жоспарланған білім, білік және жеке қасиеттер 

түлектердің білім беру бағдарламасын аяқтағаннан кейін не білуі және не 

істей алатындығын анықтайды. CDIO/CDIO Syllabus-тен басқа, жеке және 

тұлғааралық кабілеттер, сонымен қатар өнімдер, процестер мен жүйелерді 

құру дағдылары ерекшеленеді. Оқытудың жеке нәтижелері әр оқушының 

танымдық және эмоционалды дамуына бағытталған, мысалы, техникалық 
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міндеттерді қою және проблемаларды шешу, тәжірибе жасау және жаңа білім 

алу, жүйелік ойлау, шығармашылық ойлау, сыни ойлау және кәсіби этикасы. 

Тұлғааралық оқыту нәтижелері топтық жұмыс, көшбасшылық, қарым-

қатынас және тілдік коммуникация сияқты жеке және топтық өзара 

әрекеттесу қабілеттерін сипаттайды. Өнімдерді, процестерді және жүйелерді 

құру дағдылары жоспарлау, жобалау, енгізу және өндірісте, бизнесте және 

әлеуметтік контексте қолдануға бағытталған. 

Оқыту нәтижелерін бағдарлама мақсаттары мен тәжірибеге сәйкестігін 

анықтау үшін бағдарламаның негізгі мүдделі тараптары, яғни түлектерге 

қызығушылық танытатындар, талқылап, бекітуі керек. Бағдарлама 

шеңберінде оқыту нәтижелерін жоспарланған CDIO/CDIO Syllabus оқыту 

нәтижелеріне сәйкес келтіру қажет. Мүдделі тұлғалар күтілетін кәсіби 

деңгейді анықтауға немесе оқытудың әр нәтижесіне қатысты жетістік 

деңгейін анықтауға көмектеседі. 

3 стандарт  – біріктірілген оқу жоспары* 

Әзірленген оқу жоспары өзара байланысты пәндерді қамтиды, жеке 

және тұлғааралық ісерліктерді, сондай-ақ өнімдерді, процестер мен 

жүйелерді құру іскерліктерін біріктірудің нақты жоспарын қамтиды. 

4 стандарт – кәсіби қызметке кіріспе. 

5 стандарт – жобалау-енгізу қызметін жүргізу тәжірибесі* 

Оқу жоспары жобалау мен енгізу тәжірибесін ұсынатын екі немесе 

одан да көп жобаларды қамтиды, олардың біреуі базалық деңгейде, екіншісі 

жетілдірілген деңгейде. 

6 стандарт – жұмыс кеңістігі 

7 стандарт – интеграцияланған оқыту 

Интеграцияланған оқыту тәжірибесі жеке дағдылар мен тұлғааралық 

қарым-қатынас дағдыларымен қатар тәртіптік білімді қалыптастыруға ықпал 

етеді. 

8 стандарт – оқытудың белсенді әдістері 

Оқытудың белсенді әдістері студенттерді мәселелерді шешуге тікелей 

қатыстырады. Ақпараттың пассивті берілуіне аз көңіл бөлінеді және 

студенттерді идеяларды басқаруға, пайдалануға, талдауға және бағалауға 

және пәндердің мазмұнына көбірек көңіл бөледі. 

9 стандарт – оқытушылардың CDIO-құзыреттерін жетілдіру * 

Мұғалімдердің жеке және тұлғааралық дағдылары, өнімдерді, 

процестер мен жүйелерді құру дағдылары саласындағы құзыреттілігін 

арттыруға мүмкіндік беретін іс-шаралардың болуы. 

10 стандарт – оқытушылардың педагогикалық құзыреттерін жетілдіру. 

Интеграцияланған оқытуды қамтамасыз ету кезінде оқытудың белсенді 

әдістерін пайдалану және студенттерді бағалау бойынша оқытушылардың 

педагогикалық құзыреттерін арттыруға мүмкіндік беретін іс-шаралардың 

болуы. 

11 стандарт – оқуды бағалау* 
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Студенттердің жеке және тұлғааралық дағдыларын, өнімдерді, 

процестер мен жүйелерді құру дағдыларын, сондай-ақ тәртіптік білімді 

игеруін бағалау. 

12 стандарт – бағдарламаны бағалау 

Бағдарламаның осы он екі стандартқа сәйкестігін бағалау және оны 

үздіксіз жетілдіру мақсатында студенттермен, оқытушылармен және басқа да 

мүдделі тұлғалармен кері байланысты қамтамасыз ету жүйесінің болуы. 

№ 1 практикалық жұмыс. 

Қазіргі кезеңде қоғамның қазіргі дамуы тұрғысынан колледждер тап 

болатын проблемалар. 

1. Әрқайсысында 4-5 тыңдаушыдан тұратын 5 команда құрыңыз. 

2. Өз тобыңыздың жергілікті білім беру ортасын жасаңыз. 

3. Командаларда қазіргі кезеңде кездесетін негізгі мәселелерді 

талқылаңыз және тұжырымдаңыз: 

- білікті кадрларды даярлаудың қазіргі заманғы талаптарына 

сәйкестігі тұрғысынан ТжКБ ұйымдарының мәселесін; 

- қазіргі білім беру тұрғысынан оқу процесінің мәселесін. 

4. Жұмыстың нәтижелері бойынша презентацияға материал дайындаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс. 

Қазіргі студенттің сіздің колледжде оқудан негізгі үміттері. 

1. Әрқайсысында 4-6 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Қазіргі студенттің сіздің оқу орныңыздағы оқудан негізгі үміттерін 

топтарда талқылаңыз және тұжырымдаңыз. 

№ 3 практикалық жұмыс. 

Сіздің оқу орындарыңыздың мүдделі тұлғалары мен қызмет 

тұтынушыларының сипаттамасы 

1. Әрқайсысында 4-6 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Оқу орындарының мүдделі тұлғалары мен қызметтерін 

тұтынушыларды топтарда талқылаңыз және сипаттаңыз. 

№4 практикалық жұмыс. 

Сіздің оқу орындарыңыздың мүдделі тұлғалары мен қызметтерін 

тұтынушылардың талаптарын, қажеттіліктері мен үміттерін сипаттау 

1. Әрқайсысында 4-6 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Мүдделі тұлғалар мен сіздің оқу орындарыңыздың қызметтерін 

тұтынушылардың талаптарын, қажеттіліктері мен үміттерін топтарда 

талқылаңыз және сипаттаңыз. 
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VI. «МЕНЕДЖМЕНТ ЖӘНЕ КӨШБАСШЫЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ» 

МОДУЛІ 

Модульдің қысқаша сипаттамасы 

Модуль көшбасшылыққа қатысты мойындалған заманауи тәсілдерге 

негізделген және оқу орындары басшыларының өздерінің көшбасшылық 

әлеуетін түсіну мен дамытудағы қажеттіліктеріне сүйенеді. Модульдің негізгі 

міндеттерінің бірі – студенттерге көшбасшылық пен билік, оны тиімді 

қолданудың жолдары мен әдістері туралы өз ойларын диагностикалау 

мүмкіндігін беру болып келеді. Модульде басшылықтың тиімділігін, оның 

кәсіби мінез-құлқының икемділігі мен жеткіліктілігін арттыруға, басқару 

құралдарын толық пайдалануға, жеке басқару тұжырымдамасын 

қалыптастыруға, көшбасшылық дағдыларын диагностикалауға және 

дамытуға ықпал ететін білім беру басшысының (көшбасшысының) 

рефлексивті құзыреттілігін дамытуға басты назар аударылады. 

Модульдің құрамдас бөліктерінің бірі білім беруді басқарудың 

қолданыстағы теориялық модельдерін зерттеу, осы модельдерді талдау және 

ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып, қолайлы модельді салыстыру болып 

табылады. Бұл білім берудің саяси функцияны орындайтындығына 

байланысты, атап айтқанда білім беру саласы арқылы мемлекеттік саясат пен 

идеология жүзеге асырылады; экономикалық саясат жұмыс күшін көбейту, 

жұмысшылардың біліктілігін арттыру арқылы әлеуметтік саланы және 

қоғамның кәсіби құрылымын қалыптастырады; әлеуметтік-мәдени саясат  

білім алушыны тәрбиелейді, салт-дәстүр мен мәдени ерекшеліктерге 

үйретеді, қоғамдағы тұлғаны әлеуметтендіреді. Бұл жағдайда білім беру 

саласындағы менеджмент бірінші сатыға көтеріледі. 

Модульдің айрықша ерекшелігі оны әзірлеу кезінде құзыреттілік, 

модульдік және кредиттік тәсілді ескере отырып, сондай-ақ EQAVET 

стандарттары негізінде Болон процесі шеңберінде жоғары білімі бар 

мамандардын даярлауға қойылатын қазіргі заманғы талаптар ескерілгендігі 

болып табылады. Модуль CDIO бағдарламалары негізіндегі жаңа білім беру 

технологияларын сипаттайды, CDIO бағдарламалары техника мен 

технологиялар саласындағы білім беру бағдарламаларын реформалау және 

бағалау үшін басшылық бола алады, оларды үздіксіз жетілдіру үшін және 

әлемдік білім беру кеңістігіне интеграциялау үшін жағдай жасай алады. 

 

6.1. Басшының негізгі функциялары, басқару деңгейлері және 

операциялық жүйелер. 

Педагог қызметкерлер мен оларға теңестірілген тұлғалардың 

лауазымдарының үлгілік біліктілік сипаттамаларыа сәйкес (ҚР БҒМ 2009 

жылғы 13 шілдедегі N 338 Бұйрығы), ТжКБ ұйымының басшысы 

Қазақстан Республикасының заңнамасына және білім беру ұйымының 

жарғысына сәйкес оқу-әдістемелік, ғылыми-әдістемелік, әкімшілік-

шаруашылық және қаржы-экономикалық қызметтін басқарады. 

Басшының функциялары: 

 Оқу жұмыс жоспарлары мен бағдарламаларын, оқу процесінің кестесін, 
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ішкі тәртіп ережесін бекітеді. 

 Білім беру ұйымының басқару құрылымын, штаттық кестесін, 

қызметкерлерінің лауазымдық нұсқаулықтарын бекітеді. 

 Білім алушылардың контингентін қалыптастырады, олардың әлеуметтік 

қорғалуын қамтамасыз етеді. 

 Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарында қоғамдық 

тамақтандыру, медициналық қызмет көрсету ұйымдарының жұмыс 

істеу және олардың жұмысына бақылауды ұйымдастыру үшін қажетті 

жағдайлармен қамтамасыз етеді. 

 Жұмыс берушілермен және әлеуметтік әріптестермен жүргізілетін 

жұмысты үйлестіреді. 

 Қолда бар мүліктер мен құралдарға билік жүргізеді, оқу-материалдық 

базаны толтыруды және оның есебі мен сақталуын, санитарлық-

гигиеналық ережелер тәртібінің сақталуын қамтамасыз етеді. 

 Материалдық-техникалық базаны қайта жарақтауды және қайта құруды 

ұйымдастырады. 

 Педагогикалық кеңестің жұмысын басқарады. 

 Білім беру ұйымының оқыту қызметінің саласын дұрыс ұстау және 

кеңейту мақсатында инновациялық білім технологияларын енгізуді 

және тартуды қамтамасыз етеді. 

 Кадрларды іріктеу мен орналастыруды жүзеге асырады, педагогикалық 

және тәрбие процесінің қажетті деңгейін қамтамасыз етеді, олардың 

біліктілігі мен кәсіби шеберлігін арттыру үшін жағдай жасайды. 

 Үздіксіз кәсіптік оқыту жөнінде білім беру ұйымдарымен бірлескен 

жұмыс бойынша жалпы басшылықты жүзеге асырады. 

 Жұртшылықпен байланысты қамтамасыз етеді, ата-аналармен 

(олардың орнын басушы адамдармен) жүргізілетін жұмысты 

үйлестіреді. 

 Жоғары тұрған, қоғамдық және өзге де ұйымдарда білім беру 

ұйымының мүддесін білдіреді. 

 Әлеуметтік серіктестік және халықаралық ынтымақтастықты кеңейту 

жөніндегі шараларды жүзеге асырады. 

 Уәкілетті органға (құрылтайшыға) оқу, ғылыми және қаржылық қызмет 

нәтижелері туралы жыл сайынғы есепті ұсынады. 

 Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік жөніндегі заңнамалық және өзге 

де нормативтік құқықтық актілер талаптарын орындауды қамтамасыз 

етеді және қауіпсіз еңбек етуге жағдай жасайды. 

 Біліктілік санаттарын беру (растау) кезінде қойылатын техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

басшылары мен басшылары орынбасарларының тиімділік 

көрсеткіштеріне сәйкес келеді. 

Басшы білуге міндетті: 

Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Білім 
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туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-

қимыл туралы» Заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру мәселелері 

бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін;  

 педагогика және психология негіздерін, 

 қазіргі педагогтік ғылым мен тәжірибе жетістіктерін; 

 басқарудың инновациялық әдістерін; 

 экономика негіздерін, қаржы-шаруашылық мәселелерін; 

 еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер 

мен нормаларын. 

Басшының ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары 

Лауазымдық міндеттері:  

 Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес білім беру ұйымының 

ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысын басқарады. 

 Білім беру ұйымының ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысын 

ұйымдастырады және жоспарлайды. 

 Білім беру ұйымының әдістемелік ұсынымдарын әзірлеу, пәндік 

(циклдік) әдістемелік комиссия, ғылыми және оқу-әдістемелік жұмысы 

жөнінде есептік құжатты дайындау жөніндегі кафедралардың 

жұмыстарын ұйымдастыру мәселесін үйлестіреді. 

 Оқу процесін жетілдіру бойынша ұсыныстар енгізеді. 

 Педагог қызметкерлерге авторлық бағдарламаларын, оқулықтарын, оқу-

әдістемелік әдебиеттерін әзірлеуде жәрдем көрсетеді, облыстық 

(қалалық) білім басқармаларының әдістемелік кабинеттерінің, 

баспалармен ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыс жөнінде 

жинақтарды, нұсқаулықтарды және басқа да басылымдарды дайындау 

жөніндегі жұмысты ұйымдастырады. 

 Оқу және тәрбие процестерін жетілдіруді, оқытудың жаңа 

технологияларын әзірлеу және енгізуді, педагог қызметкерлердің 

біліктілігін арттыру және аттестаттау жөнінде жұмыстарды 

ұйымдастыруды қамтамасыз етеді. 

 Оқу-әдістемелік базаның есебін, сақталуын және толықтырылуын 

қамтамасыз етеді. 

 Педагогикалық кадрларды іріктеу мен орналастыруға қатысады. 

 Ғылыми және оқу-әдістемелік жұмыстардың жай-күйін 

ұйымдастырады және талдайды, эксперименттік жұмыстардың 

нәтижелерін қорытындылайды. 

 Оқытудың инновациялық әдістерін зерделейді, таратады және 

тәжірибеге енгізеді. 

 Оқу кабинеттерді, зертханаларды, шеберханаларды қазіргі 

жабдықтармен, көрнекі құралдармен және оқудың техникалық 

құралдарымен жарақтау, кітапханаларды оқу әдістемелік және көркем 

әдебиеттермен, баспасөз басылымдарымен толықтыру жөніндегі 

жұмыстарды қамтамасыз ету бойынша жұмыстарда жәрдем көрсетеді. 
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 Ғылыми және ғылыми-әдістемелік кеңестер, семинарлар, 

конференциялар өткізуді, білім алушылардың ғылыми қоғамдары 

жұмыстарын ұйымдастырады. 

 Еңбекті қорғау, техникалық қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер мен 

нормаларының талаптарын орындауды қамтамасыз етеді. 

 Ғылыми және оқу-әдістемелік қызмет нәтижелері туралы есеп береді. 

 Біліктілік санаттарын беру (растау) кезінде қойылатын техникалық 

және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымдарының 

басшылары мен басшылары орынбасарларының тиімділік 

көрсеткіштеріне сәйкес келеді. 

Білуге міндетті: 

 Қазақстан Республикасының Конституциясын, Қазақстан 

Республикасының Еңбек Кодексін, Қазақстан Республикасының «Білім 

туралы», «Педагог мәртебесі туралы», «Сыбайлас жемқорлыққа қарсы 

іс-қимыл туралы» Заңдарын, білім беруді дамытудың мемлекеттік 

бағдарламаларын, білім алушылардың білім және тәрбие беру 

мәселелері бойынша басқа да нормативтік-құқықтық актілерін; 

 педагогика және психология негіздерін, қазіргі педагогтік ғылым мен 

тәжірибе жетістіктерін; 

 басқарудың инновациялық әдістерін; экономика негіздерін, қаржы-

шаруашылық мәселелерін; 

 еңбекті қорғау, техника қауіпсіздігі және өртке қарсы ережелер мен 

нормаларын. 

Шетелдік тәжірибе басшының қарамағындағыларды жедел басқару 

саласындағы негізгі міндеттерін мынадай форматта айқындайды: 

1. Міндет қою 

2. Орындауды ұйымдастыру 

3. Жауапкершілікті бөлу  

4. Өзара іс-қимылды қамтамасыз ету 

5. Жұмысқа деген көзқарасты қалыптастыру 

6. Тұлғааралық қатынастарды орнату 

7. Процестер тиімділігінің аудиті. 

Басшылар басқа басшылардың жұмысын үйлестіруге уақыт бөлуі 

керек, олар өз кезегінде басқа басшылардың жұмысын үйлестіреді, ақырында 

басқарылмайтын қызметкерлердің — физикалық өнімдер шығаратын немесе 

қызмет көрсететін адамдардың жұмысын үйлестіретін басшы деңгейіне 

жетеміз. Еңбек бөлінісінің мұндай вертикалды орналасуы нәтижесінде 

басқару деңгейлерін құрайды. Мысалы, колледж директоры, директордың 

орынбасарлары, бөлім меңгерушілері, циклдік комиссиялардың 

(кафедралардың) басшылары.   

Басқарудың қанша деңгейіне қарамастан, менеджерлер дәстүрлі түрде 

үш санатқа бөлінеді. Әлеуметтанушы Талкотт Парсонс осы үш категорияны 

ұйымның басшысы атқаратын функция тұрғысынан қарастырады. 

Парсонстың техникалық деңгейдегі анықтамасына сәйкес, олар негізінен 
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күнделікті операциялармен және өнімді өндіруде немесе қызмет көрсетуде 

үзіліссіз тиімді жұмысты қамтамасыз ету үшін қажетті әрекеттермен 

айналысады. Басқару деңгейіндегі адамдар негізінен ұйым ішінде басқару 

және үйлестірумен айналысады, олар ұйымның әртүрлі бөлімшелерінің 

қызметі мен күш-жігерін үйлестіреді. Институционалдық деңгейдегі 

менеджерлер негізінен ұзақ мерзімді (перспективалық) жоспарларды 

жасаумен, мақсаттарды тұжырымдаумен, ұйымды әртүрлі өзгерістерге 

бейімдеумен, ұйым мен сыртқы орта, сондай-ақ осы ұйым жұмыс істейтін 

қоғам арасындағы қатынастарды басқарумен айналысады. Басқару 

деңгейлерін сипаттаудың кең таралған тәсілі басшылардың 

(басқарушылардың)келесі санаттарын бөлуден тұрады: 

Басқару деңгейлері 

 
 

Институциональный уровень: управление высшего звега – институционалдық 

деңгей: жоғары буынды басқару (top management) 

Управленческий уровень: управление среднего звена – басқару деңгейі: орта 

буынды басқару.(middle management)  

Технический уровень: управление низового звена – техникалық деңгей: төменгі 

басқару (down management) 

 

Орташа басқарушы персонал ішкі тапсырыс беруші мен орындаушы 

арасындағы делдал болып табылады және басқа мамандардан ерекшеленеді, 

өйткені ол жауапкершілік матрицасында орналаспайды, сатылатын өнімді 

немесе басқару шешімдерін жобаламайды, жасамайды, олардың сапасы мен 

түпкілікті нәтижесіне жауап бермейді. 

Паразиттік басқару байланыстарын анықтауға және жедел талдауға 

арналған сипаттамалар: 

 өкілеттіктердің болуы; 

 жауапкершіліктің болмауы; 

 соңғы тұтынушылармен коммуникативті тәуелді байланыстардың 

болмауы. 

Басқару операциялық жүйелері 
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Операционная система – операциялық жүйе 
 «Директивный менеджемент» - «директивті басқару». 

Определение: «Я начальник, ты – дурак» - анықтама: «мен бастықпын, сен ақымақсың» 

«Манипуляционный менеджемент» - «манипуляциялық басқару» 

Опреление: «Что же ты, голубчик?» - анықтама: «сен кімсің, қымбаттым?» 

«Импровизационный менеджемент» «импровизациялық басқару» 

Определение: «Хватай мешки, вокзал отходит» - анықтама: «сөмкелерді алыңыз, 

станция кетеді» 

«Регулярный менеджемент» - «тұрақты басқару» 

Определение: «Все, что делается, записано; все, что записано, делается»  -анықтама: 

«жасалғанның бәрі жазылады; жазылғанның бәрі жасалады» 

  

6.2. Білім беру менеджментінің негізгі принциптері. 

Білім берудегі менеджмент бірқатар маңызды функцияларға, сондай-ақ 

принциптерге (қағидаттарға) ие. Педагогикалық менеджменттің 

функциялары белгілі бір іс-қимылдардың толық циклін және жалпы 

басқарушылық қызметті құрайды. 

Осындай мүмкіндіктердің бірі-жоспарлау немесе шешім қабылдау. Бұл 

функция қызметті, іс-шараны, орындаушыны, нақты бюджетті және бөлінген 

уақытты нақтылау арқылы жүзеге асырылатын оқу процесін анықтау және 

жоспарлау болып табылады. 

Педагогикалық менеджменттің келесі функциясы қабылданған 

шешімдерді ұйымдастыру функциясы болып табылады, ол қабылданған 

шешімдерді орындаушыға жеткізу процесінен, сондай-ақ әзірленген 

шешімдерді жүзеге асыру мүмкіндігі үшін материалдық-техникалық базаны 

жалпылау мен ұйымдастырудан тұрады, сонымен қатар осы функцияның 

құрамдас бөліктерінің бірі осы шешімді орындаушының жеке басының 

қажеттіліктері мен мүмкіндіктерімен үйлестіру болып табылады. 

Қабылданған шешімдер мен жоспарлардың орындалуын ұйымдастыру 

педагогикалық менеджменттің екінші негізгі компоненті, оның негізі еңбекті 

ғылыми ұйымдастыру принциптері болып табылады. Педагогикалық 
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менеджменттің өте маңызды және әрқашан өзекті функциясы мотивациялық 

функция. Бұл функция маңызды рөлді атқарады, өйткені тапсырмалардың 

сапасы, толықтығы және өтуі қарамағындағылардың ынтасына байланысты. 

Сондай-ақ, әдебиеттерде педагогикалық менеджменттің алдын-ала, 

ағымдағы, кешіктірілген және қорытынды бақылау функциясы, оқу 

процесінің барысы мен нәтижелері туралы ақпаратты алу және өңдеу және 

оның негізінде басқарушылық шешім қабылдау сияқты функциялары жиі 

айтылады. Бақылау орындаушыларды зерттеуді, талдауды, 

диагностикалауды және тиімділігін бағалауды қамтиды. 

Бұл функциялардың жиынтығы белгілі бір басқару әсерінің барысы 

мен реттілігін, олардың толық циклін көрсетеді. 

Жоғарыда аталған функциялардан басқа, педагогикалық басқаруда 

оның принциптері де анықталған. 

Педагогикалық менеджменттің қағидаттары – басқару субъектісінің 

басқарылатын субъектілермен (объектілермен) өзара әрекеттесуіндегі мінез-

құлқының негізгі ережелері. Ізгілендіру принципін ұстану студенттердің 

ұйымдастырушылық оқу-тәрбие процесінде қабілеттерін жүзеге асырудың 

негізгі шарты болып табылады. Оңтайлылық-педагогикалық менеджмент 

құрылымындағы тағы бір негізгі қағида. Оңтайлылық орындаушының 

қызметіне қойылатын талаптардың тек қажетті санының болуын 

қарастырады, ұсынылған жұмыс жоспарындағы бөлімдердің оңтайлы 

санының болуы осы принципті іске асырудың мысалы бола алады. 

Менеджердің мұғалімдер мен студенттер қызметінің тиімділігін 

бағалау кезінде басшылыққа алатын негізгі ережелері менеджмент 

субъектісінің аналитикалық іс-әрекеті принципінде қорытындыланады. 

Сондай-ақ, әдебиетте педагогикалық менеджменттің маңызды қағидаттарына 

нақты мақсат қою қағидаты жатады, осы қағидаттың ережелерін сақтамау 

білім беру процесіне де, жалпы қоғамға да педагогикалық зиян келтіреді. 

Белгілі бір мақсаттың болмауы көптеген факторлардың пайда болуына 

әкеледі, олар мақсаттарға жетуді қиындатады, кейде тіпті жоспарды бұзады. 

Ынтымақтастық пен еңбек бөлінісі принципі кез-келген деңгейдегі 

менеджердің басқарушылық қызметіне қойылатын маңызды талапты 

көрсетеді. Басшы білім беру мекемесінің қоғамдық ұйымдарына, ұжымдық 

шығармашылыққа және ұжымдық интеллектке сүйену арқылы ғана 

жүктелген міндеттерді жүзеге асыра алады. Педагогикалық менеджменттің 

негізгі идеялары мен мақсаттарын толық іске асыру функционалды тәсіл 

қағидатын қолданбай мүмкін емес. Бұл қағидатты іс жүзінде іске асыру 

сонымен қатар жоспарлы дамудың, басқарушылық қызметті үдемелі 

жетілдірудің шарты болып табылады, оның негізі орындаушыларға 

жүктелген функцияларды тұрақты жаңарту мен нақтылау процесінде жатыр.  

Жүйелі басқаруды ғылыми негізделген субъективті басқару әсерлерінің 

кешенінен тыс елестету мүмкін емес және бұл принцип оның мәні болып 

табылады. Бұл қағидат жүйелік басқарудың мәні болып табылады, өйткені 

оны ғылым тұрғысынан негізделген басқару әсерінің кешенінсіз жүзеге 

асыру мүмкін емес. Тиімді ғылыми басқару менеджменттің теориясы мен 
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озық практикасының жетістіктері негізінде іске асырылатын жүйелі өзін-өзі 

жетілдіру қағидатын іске асыруды да көздейді. Бұл жағдай біздің 

заманымызда әсіресе өзекті, өйткені біздің қоғамда барлық деңгейлерде 

басқарудың бүкіл механизмі жетілдірілуде. 

Шетелдік тәжірибеге сүйене отырып, тұрақты басқарудың келесі 

негізгі қағидаларын көрсетуге болады: 

№1 қағида: компанияның барлық басшылары тиімді және дәйекті 

жұмыс үшін жалпы «тұжырымдамалық» негізді қамтамасыз ететін ауқымы 

әртүрлі болғанымен (иерархиялық деңгейге байланысты) негізгі қағидалары 

бойынша біркелкі оқытудан немесе қайта даярлаудан өтті.  

№2 қағида: қарамағындағыларды басқару бойынша басшылардың 

барлық әрекеттері осы негізгі принциптерге негізделген, яғни басқару 

теориясы бойынша. Бұл мүмкін болатын әдістердің бүкіл тізімін ойланбастан 

қайталау дегенді білдірмейді, бірақ әйгілі әдістердің дұрыс комбинациясын 

саналы түрде таңдауды болжайды. 

№3 қағида: қарамағындағылардың жұмысының негізгі сәттері 

жазылған, орындалуы жоспарланған және бақыланған, қажетті нәтижеге қол 

жеткізу үшін процесті уақтылы түзету мүмкіндігін ескерілген. Жұмысты 

нақтылау дәрежесі мен бақылауды ұйымдастыру қарамағындағылардың 

иерархиясы мен біліктілік деңгейін, сонымен қатар орындалған жұмыстың 

жаңалығы мен маңыздылығын ескереді. 

№4 қағида: қарамағындағылардың бастамасы, атап айтқанда олар 

алған жұмыс тапсырмалары шеңберіндегі немесе одан тыс сындарлы 

ұсыныстар оң қосымша ресурс ретінде қарастырылады, бірақ нәтижеге қол 

жеткізудің және/немесе жұмыс процестерін оңтайландырудың негізгі 

«қозғаушы күші» ретінде қарастырылмайды. 

№5 қағида: қарамағындағылар нақты тұжырымдалған нәтижеге қол 

жеткізу үшін қолдануы керек әдістер мен технологиялар келісіледі, ал 

оларды қолдану бақыланады, «технологиялардың» барлық өзгерістері 

басшының келісімі бойынша жүзеге асырылады немесе мұндай құқық бөлек 

келісіледі. 

№6 қағида: басшылар мен қарамағындағылар өзара қарым-қатынас 

процесінде өзара танымал және бірдей түсінілетін парадигмалар жиынтығын 

қолданады, олардың өзгеруі туралы басшылар қарамағындағыларға уақтылы 

хабарлайды. 

Ұйымдастыру принциптері (Питер Друкер бойынша XXI ғасырдағы 

менеджменттің міндеттері) 

1. Ұйым сөзсіз ашық болуы керек. Қызметкерлер жұмыс істейтін 

мекеменің құрылымын білуі және түсінуі керек. Бұл мәлімдеме ұсақ -түйекке 

ұқсайды, дегенмен ол көптеген мекемелерде (колледждерді қоспағанда) 

қатты бұзылады. 

2. Ұйымда өз құзыреті саласында түпкілікті шешім қабылдайтын адам 

болуы керек. Дағдарыс жағдайында басшылықты өз мойнына алатын біреу 

болуы керек. Біз тағы бір нәрсені ұмытпайық: билік көлемі жауапкершілік 

көлеміне сәйкес келуі керек. 
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3. Әрбір жұмысшының бір ғана басшысы болуы керек. Рим заңынан 

бастап бізге үш бастығы бар қызметкер енді қызметкер емес, еркін адам 

деген сөз жеткен. 

4. Деңгейлердің саны минималды болуы керек; басқаша айтқанда, 

ұйым мүмкіндігінше «тегіс» болуы керек, өйткені ақпарат теориясына 

сәйкес, «әрбір қосымша буын кедергіні екі есе арттырады және 

хабарламаның құнын екі есе төмендетеді». 

Бұл қағидаттар не істеу керектігін көрсетпейді. Олар тек неден аулақ 

болу керектігін айтады. 

Менеджерлердің негізгі міндеттері (П. Друкер бойынша) 

1. Мақсат қою. Бұл міндет мақсат қоюды, олардың сипаттамаларын 

анықтауды қамтиды және мақсатқа жету үшін не істеу керектігін шешіп қана 

қоймай, жалпы мақсатты тауып, тұжырымдай білуді білдіреді. 

2. Жұмысты ұйымдастыру – бұл қажетті әрекеттерді, шешімдер мен 

қатынастарды талдау, жұмысты жіктеу және бөлу, жұмысты орындауды 

үйлестіру үшін ұйымдық құрылымды құру. 

3. Мотивация мен қарым – көп адамдар арасынан пікірлес адамдарды 

құру, адамдармен қарым-қатынас орнату, олардың жұмысқа деген көзқарасы 

мен топтық қарым-қатынасын қалыптастыру, жақсы жұмыс үшін 

ынталандыру және марапаттау сияқты күрделі міндет. 

4. Көрсеткіштерді өлшеу – бұл жеке жұмысты орындаудың және 

тұтастай ұйымның тиімділігін көрсететін көрсеткіштер мен өлемшарттарды 

белгілеу, әр қызметкердің тиімділігін талдау, бағалау мен түсіндіру. 

5. Қарамағындағыларың дамуы – бұл қызметкерлерді дамыту және 

кәсіби жетілдіру, қабілеттерін ашуға көмектесу, олардың жеке қасиеттерін 

нығайту және өзін-өзі дамытуға жағдай жасау. 

 

6.3. Колледж жұмысын ұйымдастыру бойынша процестер мен рәсімдер. 

Колледж жұмысын ұйымдастыру қолданыстағы заңнама аясында 

жүзеге асырылады. 

ҚР БҒМ 2018 жылғы 30 қазандағы № 595 «Техникалық және кәсіптік 

білім беру ұйымдары қызметінің үлгілік қағидалары» бұйрығына сәйкес 

ТжКБ мiндеттері: 

1) ұлттық және жалпы адамзаттық құндылықтардың, ғылым мен 

практика жетістіктерінің негізінде тұлғаны қалыптастыруға, дамытуға және 

кәсіби шыңдауға бағытталған сапалы білім алу үшін қажетті жағдайлар 

жасау; 

2) білім алушылармен кәсіби бағдарлау жұмысын қамтамасыз ету; 

3) теориялық оқыту, өндірісте оқыту және еңбек нарығының 

қажеттіліктері арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ететін және әркімге 

білімге негізделген өзінің жеке әлеуетін қоғамда барынша пайдалануға 

көмектесетін оқыту жүйелерін дамыту; 

4) кәсіптік білім берудің қоғам мен еңбек нарығының өзгеріп отыратын 

қажеттіліктеріне уақытылы бейімделуіне ықпал ететін оқытудың жаңа 

технологияларын енгізу және тиімді пайдалану; 
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5) техникалық және кәсіптік бiлiм беру жөніндегі білім беру 

бағдарламалары мен өндірісті ықпалдастыру. 

ТжКБ ұйымдары өз қызметiн Қазақстан Республикасының 

Конституциясына, Қазақстан Республикасының заңдарына, осы Қағидаларға 

және олардың негізінде әзірленген білім беру ұйымдарының жарғыларына 

сәйкес жүзеге асырады. 

ТжКБ ұйымдары қызметінің тәртібі 

 ТжКБ ұйымдары «Білім туралы» Заңда, осы Қағидаларда және ТжКБ 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарының 

жарғыларында белгіленген шекте оқу-тәрбие процесін ұйымдастыруда, 

кадрларды іріктеу мен орналастыруда, оқу-әдістемелік, қаржы-шаруашылық 

қызметін ұйымдастыруда дербес болады. Ведомстволық бағыныстылығына 

және меншік нысандарына қарамастан, ТжКБ білім беру бағдарламаларын 

іске асыратын ТжКБ білім беру ұйымдары өз қызметін қолданыстағы «Білім 

туралы» Заңның 42-бабына сәйкес берілген лицензияның негізінде жүзеге 

асырады. Оқу-тәрбие процесін ұйымдастырудың негізі ТжКБ білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары жүзеге асыратын оқу-

тәрбие жұмысын жоспарлау мен есепке алу болып табылады. Оқу-тәрбие 

жұмысын жоспарлау оқу жоспарлары мен бағдарламаларының толық 

көлемде уақытылы және сапалы орындалуын қамтамасыз етеді. Техникалық 

және кәсіптік білімнің білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында оқу-тәрбие жұмысын жоспарлау оқу жылына арналған 

бекітілген оқу-тәрбие процесінің графигі мен теориялық және практикалық 

сабақтардың кестесі негізінде жүзеге асырылады. ТжКБ білім беру 

бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдарында оқу-тәрбие 

жұмысын есепке алу теориялық және өндірістік оқытуды есепке алу 

журналдарын және оқу сағаттарында оқу бағдарламаларының орындалуын 

есепке алу табельдерін жүргізу арқылы жүзеге асырылады. 

Жеке адамның қажеттіліктері мен мүмкіндіктерін ескере отырып, білім 

беру бағдарламаларының мазмұнына, техникалық және кәсіптік бiлiм беру 

ұйымдарында білім алуға қолжетімділік жағдайларының жасалуына қарай 

оқыту мынадай нысандарда жүзеге асырылады: күндізгі, кешкі және сырттай 

бөлім (сырттай, кешкі нысанда білім алу рұқсат етілмейтін мамандықтардың 

жекелеген біліктіліктерінен басқа). Техникалық және кәсіптік бiлiм беру 

ұйымдарына оқуға қабылдау тәртібі ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске 

асыратын бiлiм беру ұйымдарына оқуға қабылдаудың үлгілік қағидаларына 

сәйкес белгіленеді. 

Білім алушылардың үлгерімін ағымдағы бақылау, аралық және 

қорытынды аттестаттау білім алушылардың үлгеріміне ағымдағы бақылауды, 

оларды аралық және қорытынды аттестаттауды өткізудің үлгілік 

қағидаларына сәйкес жүзеге асырылады (ҚР БҒМ 2008 жылғы 18 наурыздағы 

№ 125 Бұйрығы). ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім 

беру ұйымдарындағы тіл саясаты Қазақстан Республикасының 

Конституциясына және «Қазақстан Республикасындағы тіл туралы» 1997 

жылғы 11 шілдедегі Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес жүзеге 
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асырылады. ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына 

қарамастан, оқу жылы оқу процесінің графигіне сәйкес басталады және 

аяқталады. Толық оқу жылы ішінде білім алушылар үшін кемінде екі рет, 

жылына жалпы ұзақтығы 11 аптадан көп емес, оның ішінде қысқы кезеңде 2 

аптадан кем емес демалыстар белгіленеді. Техникалық және кәсіптік бiлiмнің 

білім беру бағдарламаларын іске асыратын ұйымдарда сабақ кестесі оқу 

процесінің графигіне және жұмыс оқу жоспарларына сәйкес жасалaды. 

Аудиториялық сабақтардың барлық түрлері үшін 5 минуттық үзіліспен 

ұзақтығы 45 минут академиялық сағат белгіленеді, 2 академиялық сағаттан 

кейін 10 минут үзiлiспен қосарланған сабақтарға рұқсат етіледі. 

Білім алушылардың тамақтануы және белсенді демалуы үшін 2 

қосарланған сабақтан кейін ұзақтығы кемінде 15 минут үзіліс көзделеді. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

меншік нысандарына және ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

білім алушылардың тамақтану мәдениетін, оның ішінде теңгерімді дұрыс 

тамақтануды насихаттау арқылы қалыптастыруды қамтамасыз етеді. 

Оқытудың кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін 

ұйымдастыру (ҚР БҒМ 2011 жылғы 20 сәуірдегі № 152 Бұйрығы) Оқытудың 

кредиттік технологиясы бойынша оқу процесін ұйымдастыру қағидаларына 

сәйкес жүзеге асырылады.  

ТжКБ бiлiм беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында оқу сабақтары сабақтар, дәрістер, семинарлар, практикалық 

сабақтар, зертханалық, бақылау және өзіндік жұмыстар, консультациялар, 

әңгімелесулер, факультативтік сабақтар, курстық және дипломдық жобалар 

(курстық және дипломдық жұмыстар) және практикалар түрінде өткізіледі. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарының оқу процесінің қатысушылары студенттер, педагогтер және 

кәмелетке толмаған студенттердің заңды өкілдері болып табылады. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында бiлiм алушыларға студенттер, кадеттер, курсанттар, 

тыңдаушылар жатады. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарындағы педагогтерге тиісті бейін бойынша педагогикалық немесе 

өзге де кәсіптік білімі бар және педагогтің білім алушыларды және (немесе) 

тәрбиеленушілерді оқыту және тәрбиелеу, әдістемелік сүйемелдеу немесе 

білім беру қызметін ұйымдастыру жөніндегі кәсіптік қызметін жүзеге 

асыратын адамдар, сондай-ақ «Педагог мәртебесі туралы» Қазақстан 

Республикасы Заңының 10-бабының 1-тармағына сәйкес педагогикалық 

қайта даярлаудан өткен адамдар жатады. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарындағы педагогтер саны және педагогтер лауазымдарының тізбесі 

«Білім туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 4-бабының 11) 

тармақшасына және 44-бабының 9-1-тармағының 1) тармақшасына сәйкес 

айқындалады. 
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Меншік нысандары мен ведомстволық бағыныстылығына қарамастан, 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру ұйымдары 

педагогінің лауазымдарын алмастыру Қазақстан Республикасының 

заңнамасында белгіленген тәртіппен жүзеге асырылады. 

ТжКБ білім беру бағдарламаларын іске асыратын білім беру 

ұйымдарында мамандықтар бойынша кадрлар даярлау бейініне қарай оқу-

тәрбие процесін басқару үшін мамандықтар (кәсіптер) топтары, оқыту 

нысаны және тілдері бойынша бөлімдер және басқа да құрылымдық 

бөлімшелер құрылады. 

Колледж жұмысын ұйымдастыру кезінде жоспарлау маңызды орын 

алады. Алайда жоспарлау процесіне жеткіліксіз назар аударатын басшылар 

бар. 

Жоспарлау керек пе немесе керек жоқпа? 

1.Жоспарлауды немесе жоспарламауды таңдау арқылы сіз басқаруды 

таңдайсыз немесе басқару объектісі болуды таңдайсыз. 

2. Кез-келген ресурстардың шектеулі саны жағдайында тек жоспарлау 

ғана тұрақты негізде және ұзақ мерзімді перспективада басқарудың дәлдігін 

қамтамасыз ете алады. 

3. Қиындықтар өздері пайда болады, ал пайдалы істер жоспарлау мен 

ұйымдастыруды қажет етеді. 

4. Жоспарлау күнделікті хаосты жоймайды, бірақ оларды сіз анықтаған 

және бақыланатын шекараларда басқаруға және ұстауға мүмкіндік береді. 

5. Жоспарлау тиімді басқарудың кілті болып табылады және іс-

әрекеттің түрі мен географиясына қарамастан, уақыттың қысымын және 

жұмыста күнделікті асығудың болдырмауына мүмкіндік береді. 

6. Жоспарлау-бұл туа біткен қабілеттердің бөлігі емес, технологияны 

жүйелі түрде меңгерудің нәтижесі. 

7. Жоспарлау-бұл технология. Егер процедуралар дұрыс орындалса, 

технология оң нәтижесін береді. 

8. Жоспардың болуы сәттілікке кепілдік бермейді, бірақ оның 

ықтималдығын едәуір арттырады. 

9. Жоспардың болмауы сәтсіздікке кепілдік бермейді, бірақ оның 

ықтималдығын едәуір арттырады. 

 

6.4. Көшбасшылық және көшбасшылық стильдері. 

Көшбасшылық (ұйымдастырушылық мінез-құлық тұрғысынан) – бұл 

басқа адамдардың ұйымның мақсаттарына жетуге күш-жігерін бағыттай 

отырып, олардың мінез-құлқына әсер ету қабілеті. Көшбасшылар билікті 

мақсатқа жетудің құралы ретінде пайдаланады. Көшбасшылықтың тиімділігі 

биліктің көлемі мен түріне байланысты. 

Ұйымдағы көшбасшылық – топта, ұйымда заңды және/немесе нақты 

билікке ие ұжымның (топтың, ұйымның) беделді мүшесі – көшбасшының 

қызметімен байланысты процесс. 

Ұйымдағы көшбасшы келесі функцияларды орындайды: 

 бірлескен қызметтің басқа қатысушыларына мақсаттарды қою (өзара іс-
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қимыл процесінде); 

 қол жеткізу мақсаты үшін құралдарды табу; 

 мінез-құлықтың белгілі бір түрін ынталандыру немесе олардың мінез-

құлқын өзгерту; 

 бірлесіп ұйымдастыру – мақсатқа жету үшін күш-жігерді бағдарлау; 

 шындықты қабылдаудың бірыңғай тәсілдерін және ұйымдық (топтық) 

мәдениет нормаларын қалыптастыру. 

Көшбасшылықтың 2 түрі болады: 

– ресми – адамдарға лауазымы арқылы әсер ету процесі; 

– бейресми – бұл қабілеттер мен іскеріктер немесе адамдарға қажет 

басқа ресурстар арқылы әсер ету процесі. 

Ұжымның қызметі тұрғысынан бейресми көшбасшының функциялары 

екі негізгі функциялардан тұрады: 

Біріншіден, ол қолайлы топтық мінез-құлық стандарттарын белгілейді 

және қолдайды. 

Екіншіден, бейресми көшбасшы топтың әр мүшесінің мінез-құлқын 

ынталандырады, оны топтық мінез-құлық стандарттарын ұстануға мәжбүр 

етеді. 

Алайда, топтық мақсаттар тұрғысынан көшбасшылық оң да, теріс те 

болуы мүмкін. Көшбасшылықтың екі полярлық түрі бар – аспаптық және 

эмоционалды. Кейде эмоционалды көшбасшылықтың позициясы 

эмоционалды байланыстардың эпицентрі деп аталады. 

Оң жағынан эмоционалды лидер қақтығыстарды ескертуге және 

тегістеуге, эмоционалдық шиеленісті сейілтуге ұмтылады, осылайша топтық 

мақсаттарға жетуге және топтық іс-әрекеттің тиімділігін арттыруға ықпал 

етеді. 

Теріс жағынан, сәтсіздіктер мен қиындықтардың әсерінен эмоционалды 

көшбасшы топтағы дүрбелеңнің, наразылық пен қоғамға қарсы мінез-

құлықтың эпицентрі бола алады. 

Басшы мен көшбасшының айырмашылығы 

Басшы – бұл басқалардың жұмысын басқаратын және оның нәтижелері 

үшін жеке жауап беретін адам. 

Көшбасшы – бұл адамдарды шабыттандыратын және жұмыскерлерге 

ынта-жігер беретін адам (жұмыс нәтижелері үшін жауапкершілікті өз 

мойнына алмауы мүмкін). 

 
Басшы Көшбасшы 

Ұйым ішінде позицияларды тағайындауы 

керек; 

Рөлдердің кең ауқымы; 

Функциялары, міндеттері және 

жауапкершілігі. 

Көбінесе билікті басқаға бермейді; 

Жеке негіздегі билік; 

Көбінесе ресми ұйымның құрамына кірмейді; 

 

Бақылау, шешім қабылдау, талдау және 

нәтижелері; 

Тұлғаны манипуляциялау. 

Топтық процесс, ақпарат жинау, кері 

байланыс және өкілдік 

Тұлғааралық қатынастар 

Ізбасарлардың тікелей келісімі. Тікелей келісу және бағыныстылықтың 
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Неғұрлым ресми жауапкершілік пен есеп 

беруі 

қаламауы; 

Мақсаттар ұйымның мақсаттарына сәйкес 

келмеуі мүмкін 

 

Әлеуметтік-психологиялық зерттеулердің нәтижелері ұйымды тиімді 

басқару басшы бір мезгілде көшбасшы болған жағдайда ғана мүмкін 

болатындығын көрсетеді. Айта кету керек, басшылық лауазымның болуы 

автоматты түрде көшбасшылықты білдірмейді. 

Көшбасшылық стилі – басқарудың ерекше әдістерінің жиынтығы, 

басшының бағыныштыларға қатысты күнделікті мінез-құлқы. 

Көшбасшылық стилі көбінесе ұйымның нәтижелерін анықтайды. 

Прогрессивті стильдегі көшбасшының артта қалған команданы басқарып, 

оны өзгертіп, қызметкерлердің шығармашылық күштері мен энергиясын 

оятқан сияқты көптеген мысалдар бар. Керісінше, прогрессивті емес  

стильдді қолданғанда, сіз бұрын тиімді жұмыс істеп келе жатқан ұйымды жоя 

аласыз. 

Көшбасшылық стилі ұжым алдында тұрған міндеттердің сипатымен, 

оның даму деңгейімен, көшбасшының тұлғасымен анықталады. 

Көшбасшының тұлғасына басшының жеке сипаттамалары, физиологиялық 

бағыты (жасы, денсаулығы, жынысы), психологиялық бағыты 

(эмоционалдылығы, батылдығы, билігі, табандылығы, жанашырлығы, 

харизмасы), зияткерлігі (білімділігі, жаңашылдығы, ойлау икемділігі, істі 

білуі, парасаттылығы), кәсіпкерлігі (сөйлеуді дамытуы, адалдығы, 

жауапкершілігі, жұмыс қабілеттілігі, әдептілігі, сенімділігі) кіреді. 

Кейбір жағдайларда өзін ақтаған стиль басқа жағдайларда қолайсыз 

болуы мүмкін. Стиль таза түрінде көрінбейді. Жағдайларға байланысты 

әртүрлі комбинациялар болуы мүмкін, бірақ түрлерінің бірі басымы болады. 

Қажет болған жағдайда өзінің көшбасшылық стилін түзете алатын, яғни 

өндіріс пен қоршаған ортаның нақты жағдайларына назар аудара алатын 

менеджер тиімді деп есептеледі. Бұл тәсіл адаптивті көшбасшылық деп 

аталады. 

Классикалық болып кеткен көшбасшылықтың үш стилі бар: 

авторитарлық, демократиялық, бейтарап (анархиялық). 
Авторитарлық стиль – бұл ақпарат ағындары мен шешім қабылдау 

процесі ұйымды басқарудың жоғарғы деңгейіне шоғырлануы керек деген 

сенімге негізделген басқару нысаны. Бұл тәсіл басшылықтың персоналдың 

құзыреттілігіне немесе адалдығына сенбеуімен түсіндірілуі мүмкін немесе 

тез және шешуші әрекеттерді қабылдауды талап ететін күрделі жағдайға 

байланысты туындауы мүмкін. 

Авторитарлық көшбасшылық стилі (автократиялық, Директивті, 

әкімшілік). «Авторитарлық» сөзі латынның «авторитас» сөзінен шыққан 

және басқаларға сөзсіз таңылатын біреудің күшін білдіреді. «Директивалық» 

көшбасшы үшін оған бағынатын адамдар тек орындаушылар болып 

табылады. Олармен қарым-қатынаста ол әртүрлі тактикаларды қолданады: 

көндіру,  мысалы «қуып шығу» сияқты жанама қоқан-лоққылар және т.б. 
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Мұндай көшбасшы үшін орынбасарды таңдау кезінде құзыреттілік емес, 

адалдық пен риясыз берілгендік, сонымен қатар оның ерік-жігерін мінсіз 

орындау маңызды болады. Алайда, көшбасшы қарамағындағыларға ықпалын 

жоғалтып алудан қорқып, өзінің басқарушылық функцияларын 

орынбасарымен бөлісуге ұмтылмайды. Мұндай көшбасшы «жоғарыдан» 

келген нұсқауларды ғана орындайды. Айналасын тек өзіне ұнайтын 

қызметкерлермен қоршайды. 

Авторитарлық көшбасшылық стилінің жағымды да, жағымсыз да 

жақтары бар. Бұл стильдің жағымды жағы, басқаларымен қатар, қол 

астындағыларға әсер ету жылдамдығы болып табылады. Бұл стильді 

топтарда тәртіп болмаған кезде немесе төтенше жағдайлар туындаған кезде 

қолдану қажет. Бұл стильдің жағымсыз жағы – бұл қызметкерлердің 

шығармашылықпен жұмыс істеуге және бастамашылыққа деген ұмтылысын 

басуы. Егер бастамашылық пайда болса, оны бірден басшы басады. Көбінесе 

мұндай көшбасшының мінез-құлқы қызметкерлерге деген тәкаппарлықпен, 

жеке карамағындағылардың басын құрметтемеумен, сын үшін қудалаумен 

сипатталады. Осы факторлардың барлығы бірге жұмыс топтары ішінде 

жағымсыз әлеуметтік-психологиялық климаттың қалыптасуына әкеледі. 

Қызметкерлердің жиі жұмыстан шығарылуы авторитарлық көшбасшының 

билігін «қуаттайды». 

Бұл көшбасшылық стилінің негізгі теріс қасиеті – икемділіктің 

болмауы, нақты жағдайларға байланысты қайта құру мүмкін еместігі. 

Авторитарлы көшбасшылар «билікте шомылуды» жақсы көреді, процес пен 

нәтижесінен емес, бұйрық беру мүмкіндігінен, өз билігін қалағандай жүзеге 

асырудан ләззат алады.  

Көшбасшы келесі жағдайларда автократқа айналады: 

1. Егер оның жеке қасиеттері бойынша ол басқарылуы керек 

адамдардан төмен болса, сонымен қатар оған бағынатын жұмысшылардың 

біліктілігі мен мәдениеті төмен болса. 

2. Егер басшының білімі мен кәсіби дайындығы жеткіліксіз болса. Бұл 

жағдайда ол тек бұйрықтың күшіне сүйенеді. Ол қарамағындағылармен 

қарым-қатынастан аулақ болуға тырысады, өйткені ол өз орындаушыларын 

сендіру қабілетінен айырылған. Көбінесе мұндай басышлар өздерінің 

қабілетсіздігін көрсетуден қорқады, әсіресе егер басшы түсінбейтін жұмысты 

орындау керек болса. 

Басқарудың демократиялық стилі ұйымды немесе оның бөлімшесін 

басқару қызметкерлердің көпшілігі мақұлдаған шешімдер негізінде жүзеге 

асады деп болжайды. Мақұлдау қандай да бір дауыс беру рәсімінің 

нәтижесінде білдірілуі мүмкін және өкілдік ету, мәселелерді бірлесіп 

талқылау, кеңестерге жүгіну, белгілі бір шешімдер қабылдау қажеттілігінің 

себептерін түсіндіру түрінде болуы мүмкін.  

Демократиялық көшбасшылық стилі (коллегиалды). Бұл 

қарамағындағыларға өздерінің өндірістік мәселелерді шешуге қатысуын 

сезінуге, бастамашылық көрсетуге мүмкіндік береді. Осы стильді ұстанатын 

көшбасшы әр орындаушыға оларды оң ынталандыру арқылы сараланған 
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көзқарас табуға тырысады. Демократиялық көшбасшы персоналды басқару 

процесіне шынымен терең енеді. 

Егер ұйымдастырушылық мақсаттарды орындау барысында 

пікірталастар туындаса, ол оларға қатысуға дайын, кейбір жағдайларда оның 

көзқарасымен келіспеуге мүмкіндік береді. Ол өзінің қарамағындағылармен 

қарым-қатынасын қызметкердің жеке басын құрметтеумен және оларға деген 

сеніммен құрады, өкілеттіктерінің бір бөлігін беруден қорықпайды. Ол 

қызметкерлермен кеңестерді, ұсыныстарды қолдана отырып сөйлеседі, 

тапсырыстар сирек береді, бірақ барлық жұмыстың орындалуын үнемі 

қадағалап отырады. Демократиялық көшбасшы жалпы мүдделерді қорғауды 

білсе де, сенім мен ізгілікке негізделген жұмыс топтарының ішінде қалыпты 

климат құруға тырысады. 

Демократиялық стиль көшбасшыға белгілі бір міндеттемелер жүктейді. 

Демократиялық көшбасшының ерекшеліктері – эмоционалды тұрақтылық 

пен мінез-құлықтың икемділігі. Эмоционалды тұрақтылық қиын жағдайларда 

жағымсыз эмоцияларды жеңуге, перспективаларды байсалды бағалауға және 

дағдарыстық құбылыстарды жеңуге дайын болуға көмектеседі. Мәдениеті 

жоғары демократиялық көшбасшылар мақсаттылықты, төзімділікті көрсетеді 

және өзгеріп жатқан қызмет жағдайларына барабар жауап береді. 

Баскарудың либералды стилі қызметкерлерге жедел шешімдер 

қабылдауға мүмкіндік бере отырып, басшының басқаруға минималды 

араласуын қамтиды. 

Басшылықтың осы стилін қолданатын көшбасшы өзінің қол 

астындағылар үшін негізгі ақпарат көзі болып табылады. Басқару 

мәселелерін талқылау кезінде,  жанжалдан аулақ болуға тырысады. Бұл 

стильдің жағымды жағы – орындаушыларға тәуелсіздікті пайдалану 

мүмкіндігі. Пассивтілікпен сипатталатын көшбасшының қызметі топтар 

ішінде бейтараптықтың (ұйымдаспаудың) пайда болуына ықпал етеді. 

Либералды көшбасшы жұмысшыларға әсер етудің шектеулі әдістерін ғана 

қолдана алады, негізінен бұл өтініштер мен сендірулер. 

Бұл стильдің тағы бір атауы – салғырттық стиль, өйткені бұл стиль 

көптеген өндірістік мәселелерді шешу кезінде және шешімдердің 

орындалуын бақылауда тиімсіз болып шығады. Әдетте, мұндай басшы тіпті 

қол астындағыларды жазалай алмайды, жоғары басшыдан көмек сұрайды, 

өйткені ол қандай жазаны таңдау керектігін білмейді. Мұндай тактикамен 

көшбасшы қарамағындағылармен қалыпты қарым-қатынасты сақтай отырып, 

оларды жазалаудан тыс қалады. 

Бұл көшбасшылық стилінің жағымсыз жақтарының бірі – 

орындаушылармен қарым-қатынастағы қашықтықты азайту, бұл жалпы 

алғанда топтың сәтті жұмысына ықпал етпейді. Кездейсоқ, салғырттық 

стильді қолданатын кейбір басшылар мүмкіндігінше орындауға аз 

тапсырмаларды алуға тырысады. Нәтижесінде көшбасшының өзі көбінесе 

топ мүшелерінің ықпалына түседі және кейбір жағдайларда «оның артына 

тығылады». 
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Либералды стильді қолданған кезде бүкіл топтар бейресми топтарға 

бөлінеді, бұл кезде топтың ең белсенді мүшелері көшбасшылық рөлдерді 

қабылдай отырып, басшысын «ауыстыруға» тырысады. Көшбасшының 

кейбір функцияларын өзіне жүктей отырып, олар көшбасшының өз еркімен 

біраз уақытқа функцияларынан бас тартуына ықпал етеді. 

Басшының негізгі қателіктері 

1. Басшының кәсіп екенін білмейді. Және бұл бақытты тағдыр да емес, 

керісінше, ауыр крест болып келеді. Ал кез келген кәсіп әуесқойлық 

немесе шылбырлық үшін кек алады 

2. Ол өзін-өзі өңдеуге дайын, бірақ ол кәсіби түрде басқаруды, яғни 

жоспарлауды, тапсыруды және бақылауды үйренуге дайын емес және; 

3. Ол болашақ нәтижелерді жоспарлауды білмейді және үйренбейді, ал 

оларды орындау аясында ол қарамағындағылардың жұмысын қалай 

жоспарлауды білмейді немесе жұмыстарының қалай орындалғанын 

бақылауды ұмытпай отырып, өз жұмысын жоспарлауға қызметкерлерге 

нұсқауды қалай беру керектігін білмейді,  

4. Ол қол астындағы қызметкерлердің қалай бақыланса, солай жұмыс 

істейтінін білмейді, қызметкерлерді шұғыл «кеше» орындалуы керек, 

ең шұғыл және өте шұғыл тапсырмалар ағынымен басып тастайды. Көп 

жағдайда бұл қалай жоспарлауды білмейтіннің салдары; 

5. Ол «шағала стилінде» басқарады: ол кенеттен ұшады, өкілдік етеді, 

басқарады және ... бағынушының қалпына келуіне үлгермей ұшып 

кетеді;; 

6. Қол астындағы қызметкерлердің қалай бақыланса, солай жұмыс 

істейтінін білмейді, және өзінің басқарушылық кемшіліктері үшін 

қызметкерлерді кінәлайды;; 

7. Ол «теориялық боксшы» болып қала береді: әртүрлі тәсілдермен 

алынған ақпарат біртұтас және қолдануға болатын жүйеге 

біріктірілмейді және оның басқарудағы интуитивті тәсілдеріне 

ешқандай әсер етпейді; 

8. Ол қарамағындағыларға берілген жұмыстың орындалуын 

бақыламайды, өйткені ол оларды ренжітуден қорқады; 

9. Ол қарамағындағылармен жақсы қарым-қатынас орнатуға тырысады 

және оларды бұзуы мүмкін кез-келген әрекеттен аулақ болады. Ол үшін 

қарым-қатынас жұмыс нәтижелерінен гөрі маңызды; 

10. Ол өзінің қарамағындағыларда әрқашан жақсы жұмыс істеуге 

итермелейтін өздерінің ынтасы бар екеніне қатты сенеді. Ал егерде 

ондай ынталары болмаса, ол өзін олардан қажетті әрекеттерді талап 

етуге құқылы емес деп санайды. 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1. Әрқайсысы 4 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Өз тобыңыздың жергілікті білім беру ортасын жасаңыз. 

3. Топтарда  оқу орындарының басшылары ретінде кездесетін 

мәселелерді талқылаңыз және сипаттаңыз, тұжырымдалған мәселелерді 

орнымен ретке келтіріңіз және оның негізгі себептерін көрсетіңіз. 
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4. Жұмыстың нәтижелері бойынша презентацияға материал дайындаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс. 

1. Оқу орындарының басшылығымен қарым-қатынастың 5 мәселесін 

топтарда талқылаңыз және сипаттаңыз, оларды рет-ретімен 

орналастырыңыз. 

2. Жұмыстың нәтижелері бойынша презентацияға материал дайындаңыз. 

№ 3 практикалық жұмыс. 

Оқу орнындағы қарамағындағылармен қарым-қатынас мәселелері 

1. Топтарда колледж басшылары ретінде оқу орындарындағы 

қарамағындағылармен қарым-қатынастың 5 мәселесін талқылаңыз және 

сипаттаңыз, оларды ретімен орналастырыңыз. 

№4 практикалық жұмыс. 

Пайда болған проблемалардың себептерін анықтау үшін «5 неге» әдісі 

1. Топтарда колледждердегі қарамағындағылармен қарым-қатынас 

мәселелерінің бірін бөліп көрсетіңіз және талқылаңыз. Көрсетілген 

мәселенің себебін анықтау үшін «5 неге» әдісін қолданыңыз. 

2. Алынған материалдарды топтарда талқылаңыз. 

№ 5 практикалық жұмыс. 

Қызметкерлерді ынталандыру факторлары 

1. Қызметкерлерді ынталандырудың әртүрлі факторларының 

маңыздылығын талдаңыз: 

- қызметкерлерді ынталандырудың ең маңызды 10 факторын атаңыз; 

- осы факторлардың қызметкерлер үшін маңыздылығын 1-ден (ең 

маңыздысы) 10-ға дейін (ең маңыздысы) орналастырыңыз. 

№ 6 практикалық жұмыс. 

1. Басшы мен басшы орынбасарының міндеттері мен функцияларын 

салыстырыңыз 

 

 

VII. «САПА МЕНЕДЖМЕНТІ ЖҮЙЕЛЕРІ» МОДУЛІ 

Модульдің қысқаша сипаттамасы 

Менеджмент дамуының қазіргі кезеңінде бүкіл әлемде көшбасшылық 

және тұлғалық өсу мәселелеріне көп көңіл бөлінеді. Технологияның 

қарқынды дамуы басқару ғылымына жаңа икемді тәсілдерді қажет етеді. 

Сапа менеджменті жүйесі бұл процесте оң рөл атқарады, бұл ұйымның 

жоғары басшылығының көшбасшылығын көрсету қажеттілігін көрсетеді. ISO 

9001:2015 халықаралық стандартының талаптары компанияның бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру мақсатында тауарлар мен қызметтердің жоғары 

сапасын ұсыну қажеттілігіне негізделген. Қолда бар тәжірибе көшбасшылық 

қасиеттер мен басшылар тұлғасының даму деңгейі «кәсіпорынның 

экожүйесіне» тікелей әсер ететінін растайды. Жоғары лауазымды тұлға 

кәсіпорын жұмысының тиімділігінде басты рөл атқарады. Көшбасшының 

даму деңгейі неғұрлым жоғары болса, оның көшбасшылық әлеуеті соғұрлым 

жоғары болады, ол басқаратын кәсіпорынның жетістікке жету мүмкіндігі 

соғұрлым арытады. Ұйым жұмысының тиімділігін арттыру мақсатында 
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практикада «генеративті оқыту» және «ұйымдастырушылық білім» жүйесі 

негізінде қызметкерлердің жеке дамуына ықпал ететін әртүрлі әдістер 

кеңінен қолданылады. Қызметкерлердің жоғары әлеуетін қалыптастыратын 

тәсілдер арасында корпоративтік оқыту, кәсіби қайта даярлау, тәлімгерлік, 

кадрлық резерв және т.б. жетекші рөл атқарады. Ұйымның сәттілігіне әсер 

ететін факторлар бірнеше жылдар бойы үнемі пайда болады, өзгереді, 

жоғарылайды немесе төмендейді, сондықтан мұндай өзгерістерге бейімделу 

қабілеті тұрақты жетістік үшін өте маңызды. Мысал ретінде әлеуметтік 

жауапкершілік, экологиялық және мәдени факторлар, бұрын 

қарастырылғаннан басқа, тиімділік, сапа және икемділік сияқты факторлер 

болады; бұл факторлар бірлесе отырып ұйым ортасының бір бөлігін құрайды. 

Тұрақты жетістікке жету қабілеті барлық деңгейлеріндегі менеджерлердің 

ұйымның өзгермелі ортасын үйренуі және түсінуі арқылы жақсарады. 

Жақсарту және инновация тұрақты жетістікке жетуге ықпал етеді. Ұйымдар 

процестер желісіне байланысты қызмет арқылы құндылық береді. Процестер 

көбінесе ұйым ішіндегі қызметтердің шекарасынан өтеді. Процестер желісі 

сенімді және болжамды нәтижелерге келісілген жүйе ретінде жұмыс істеген 

кезде тиімдірек қол жеткізіледі. 

Процестер (үдерістер) ұйымға тән және ұйымның түріне, мөлшеріне 

және жетілу деңгейіне байланысты өзгереді. Әрбір процестегі әрекеттер 

ұйымның өлшемі мен ерекшеліктеріне сәйкес анықталуы керек. 

Өз мақсаттарына жету үшін нәтижелі және тиімді ету үшін ұйымдар 

барлық процестерді, соның ішінде аутсорсингке жіберілген процестерді де, 

проактивті басқаруды қамтамасыз етуі керек. Процестердің әртүрлі 

міндеттері мен арнайы мақсаттары арасындағы тепе-теңдікті оларды 

ұйымның мақсаттарымен үйлестіру арқылы оңтайландыру маңызды. 

Бұған процестерді, қатынастарды, шектеулерді және ортақ ресурстарды 

орнатуды қамтитын «үдеріс тәсілін» енгізу ықпал етуі мүмкін. 

Модульде сапаны қамтамасыз етудің, ұйымның тұрақты жетістігінің 

және білім беру ұйымы жағдайында үдерістік тәсілді қолданудың жоғарыда 

көрсетілген ерекшеліктері қарастырылады. Осы саладағы әртүрлі 

мәселелерді шешуге арналған жағдайлар, сондай-ақ осы бағыттағы даму 

модельдерін жасау үшін ұйымдардың өзін-өзі бағалау модельдері 

келтірілген. 

 

7.1. Сапаны қамтамасыз ету құралдары арқылы оқу процесін басқару. 

Білім беру сапасын басқару – білім беру сапасын қамтамасыз етуге, 

жақсартуға, бақылауға және бағалауға бағытталған жоспарлы түрде жүзеге 

асырылатын стратегиялық және жедел іс-қимыл жүйесі. 

Білім беру сапасын басқару мәселесі – колледж үшін, әрбір басшы мен 

педагог үшін ең өзекті мәселелердің бірі. Білім беру сапасы бірқатар негізгі 

ұғымдарды қамтиды: сапа, сапаны қамтамасыз ету, білім беру, білім беру 

сапасын басқару, сапаны жақсарту. 

Сапа саласындағы негізгі компоненттерді қалыптастыру, үйлестіру 

және бекіту білім беру мекемесі әкімшілігінің маңызды функцияларының бірі 
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болып табылады. Сапа жүйесін құрал ретінде, сапа саясатын жүзеге асыру 

әдісі ретінде қарастыруға болады. Белгілі бір нәтижелерге қол жеткізу үшін 

нақты іс-қимыл бағдарламасын ұсына отырып, мақсаттарды нақты 

қалыптастыра отырып, сапа саласындағы жұмыс ұйым қызметкерлері үшін 

ынталандырушы рөл атқара алады, олардың кәсіби қасиеттерін қолдайды 

және педагогикалық, әдістемелік шеберліктерді жетілдіруге мәжбүр етеді. 

Сапа саласындағы жұмысты қалыптастыру сапаны стратегиялық 

жоспарлау процесімен тығыз байланысты, бұл ұзақ мерзімді басымдықтарды 

тұжырымдауға және ұйымның дамуы мен оның персоналының қызметіндегі 

ұтымды өзгерістерге ықпал етуге мүмкіндік береді. Стратегиялық 

жоспарлаудың жетекші мақсаттары белгілі бір уақыт кезеңіне білім беру 

мекемесін дамытудың жалпы жоспарын жасаумен ғана емес, сонымен қатар 

осы білім беру мекемесі көрсететін білім беру қызметінің негізгі бағыттарын 

түсіну мен қайта қарау және осы бағыттардың тұтынушылардың 

сұраныстарына сәйкестігі. 

Стратегиялық жоспарлау процесінің алдында білім беру процесінің 

барысы мен персонал қызметінің күшті және әлсіз жақтарын зерделеуді және 

түсінуді қамтитын білім беру мекемесінің даму жағдайын кешенді талдауы 

жүргізіледі. 

Стратегиялық жоспарлау процесінде сапа тұжырымдамасымен 

анықталған мақсаттарды іске асыруға сәйкес келетін білім беру мекемесінің 

мақсаты, философиясы, негізгі құндылықтары анықталады. Жоспарлаудың 

негізгі міндеті — бұл жетістікке жетудің, білім беру ортасы мен білім беру 

нәтижелерінің жоғары сапасына қол жеткізудің стратегиялық пайымдауы, 

табысқа жетуге кедергі келтіретін сыртқы және ішкі факторларды анықтау 

мен оларды жою. Стратегиялық жоспарлау білім беру сапасын арттырудың 

ықтимал көзі болып табылатын әр түрлі кемшіліктердің алдын алу, ерте 

анықтау және тез жою арқылы тиімділікке ұмтылуды көрсетеді. 

Жоспарлау кезінде ішкі және сыртқы, көрінетін және жасырын 

ақаулардың болуына байланысты білім сапасы төмендейтінін ескеру қажет. 

Ішкі ақауларды оқу үдерісінің жетілмегендігі, қолайсыз әлеуметтік-

психологиялық климат, колледжді басқару әдістерінің сәйкес келмеуінен 

білім беру мекемесінің кінәсінен туындаған кемшіліктер деп санауға болады. 

Ішкі ақаулардың – студенттердің жеке модульдер бойынша білім деңгейінің 

төмендігі,  өз бетімен жұмыс істеу дағдысының болмауы, сабақтан тыс 

жұмыстарға қатысуға деген ынтасының төмендігі. Білім берудің сыртқы 

кемшіліктері қоршаған ортаның студентке әсер етуімен, колледж бен 

қоғамның әлсіз өзара әрекеттесуімен, жұмыс беруші мен колледж 

арасындағы ынтымақтастықтың болмауымен байланысты. Сыртқы 

кемшіліктерге студенттердің әлеуметтік-педагогикалық немқұрайлылығы, 

девиантты мінез-құлықы, жалпы оқу іс-әрекетінің төмен ынтасы, әлеуметтік 

құзіреттілігінің төмен даму деңгейі жатады. 

Көрінетін ақаулар – бұл оңай анықталатын және объективті диагноз 

қойылатын, бақыланатын білім беру кемшіліктері, әдетте студенттердің 

нақты құзыреттерінің, білімі мен дағдыларының болмауымен, сондай-ақ 
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девиантты мінез-құлықтың көріністерімен, құқық бұзушылықтармен және 

т.б. байланысты. Көптеген көрінетін ақаулар студенттердің оқу деңгейін 

диагностикалау процесінде анықталады. Жасырын ақаулар – бұл объективті 

әдістердің көмегімен анықтау қиын болатын бұл білім берудің кемшіліктері. 

Мұндай кемшіліктерді ұзақ мерзімді бақылаулар, ретроспективті талдау және 

түлектердің өз қызметі мен қабілеттерін өзін-өзі бағалауы, сондай-ақ жұмыс 

берушілер мен басқа да мүдделі тұлғалардың пікірлері негізінде анықтауға 

болады. Жасырын ақауларға әлеуметтік өзара әрекеттесу қабілетінің 

әлсіздігі, қоршаған ортаға бейімделе алмауы, өмір бойы өзін-өзі тәрбиелеу 

дағдыларының болмауы жатады. 

Әр түрлі ақаулардың алдын-алу, ерте анықтау және тез жою арқылы 

білім берудің тиімділігіне ұмтылу білім сапасын арттырудың әлеуетті көзі 

болып табылады. Білім беру сапасын басқару біз оның субъектілері (білім 

беруді басқару органдары) білім беру қызметтерін ұсыну және 

басқарушылық міндеттерді шешу арқылы білім беру қызметтерін 

тұтынушылардың (студенттердің, жұмыс берушілердің, педагогтердің, ата-

аналардың және т.б.) бірлескен қызметін ұйымдастыруды және оның білім 

беру қажеттіліктерін сапалы қанағаттандыруға бағытталуын қамтамасыз 

ететін мақсатты қызметі деп түсінеміз. Білім беру сапасын басқарудың жаңа 

тәсілдері білім беруді басқарудың жаңа парадигмасына сәйкес қалыптасады, 

оған орталықсыздандыру кіреді, орталықсыздандыру деген төменгі әкімшілік 

деңгейлерге өкілеттік беруді, жергілікті өзін-өзі басқару органдарының рөлін 

арттыруды; автономияны; көп орталықты жүйеге көшуді білдіреді. Болып 

жатқан өзгерістер білім беру сапасын басқарудың демократиялық сипатын 

айқындайды, ол партисипативтік, субсидиарлық, рефлексивтілік және 

екіжақтылық (дуальдық) қағидаттарына негізделген. 

Партисипативтілік білім беру қызметінің барлық субъектілерінің сапа 

саласындағы басқарушылық шешімдерді дайындауға, талқылауға, 

қабылдауға және іске асыруға кеңінен қатысуын білдіреді. Бұл принцип 

басқарудың қоғамдық-мемлекеттік сипатында көрінеді (Сараптамалық кеңес, 

Педагогикалық кеңес, Қамқоршылық кеңес, Индустриялық кеңес және т.б.). 

Субсидиарлық ең төменгі әкімшілік деңгейде шешім қабылдауды 

және оларды іске асыру үшін жауапкершілікті білдіреді. Шешімді өз бетінше 

қабылдауға кедергі келтіретін белгілі бір объективті жағдайлар болған кезде, 

жауапкершілік жоғары тұрған басқару буынына беріледі. 

Рефлексивтіліктің негізі білім сапасын бақылауға мүмкіндік беретін 

тұрақты өзін-өзі бағалау, өзін-өзі талдау және кәсіби қызметтін бақылау 

болып табылады. 

Дуальдылық қағидаты, біріншіден, басқарушылық қызметтің 

мақсаттарының екі тобын – нормативтік (МЖМБС және басқа да 

нормативтік құжаттарда бекітілген) және маркетингтік (білім беру жүйесінің 

ерекшеліктерімен және әртүрлі білім беру қызметтерінің талаптарымен 

айқындалатын) мақсаттарды іске асыруға бағытталғанын көрсетеді; 

екіншіден, жұмыс істеу сапасын басқару мен (консервативті сәт: алдыңғы 

тәжірибе негізінде басқару) даму сапасын басқаруды (инновациялық сәт: 
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болжамды модельдер негізінде «болашақтан» басқару) үйлестіру қажеттілігін 

көрсетеді. Білім беруді дамытудың қазіргі кезеңінде сапа менеджментінің 

жалпы принциптері де өзектілігін сақтайды, оларға кешенділік, 

объективтілік, сабақтастық, оңтайлылық және озу кіреді. 
Кешенділік процестің сапасын да, қол жеткізілген нәтижелердің 

сапасын да қамтамасыз ете отырып, оқу іс-әрекетінің барлық шарттарының 

жиынтығын жан-жақты талдауды болжайды. 

Объективтілік білім беру сапасы нысандарын дәл және негізделген 

өлшеу мүмкіндігі мен қажеттілігіне негізделген. 

Сабақтастық (үздіксіздік) білім беру әртүрлі кезеңдерінде жүзеге 

асырылатын білім беру бағдарламалары арасында сәйкестікті орнату 

қажеттілігін көрсетеді. Бұл принцип сонымен қатар сапаны «жылжымалы» 

жақсартуды қамтиды және студенттің білім деңгейіндегі оң өзгерістерді 

қадағалайды  

Оңтайлылық қол жеткізілген білім нәтижесінің сапасына жұмсалған 

күш -жігердің, қаражат пен уақыттың сәйкестігін анықтайды. 

Алдын ала озу білім беру жүйесінің даму үрдістерін, білім беру 

қызметін жүзеге асырудың сыртқы және ішкі жағдайларының өзгеруін, 

туындайтын мәселелерді болжауды және олардың алдын алу бойынша 

басқарушылық шешімдерді уақтылы қабылдауды көздейді. Болашақтық 

білім беруді дамытудың өзекті және ұзақ мерзімді міндеттерін шешуге 

бағытталуды көздейді. 

 

Білім беру сапасын басқарудың жаңа тәсілдері келесі белгілермен 

сипатталады: басқару субъектілерінің экономикалық мүдделеріне сүйене 

отырып, айқын ынталандыру сипаты; басқарудың командалық-әкімшілік 

әдістерінен бас тарту немесе елеулі түрде кету; оның барысын бақылауды 

қысқарта отырып, білім беру процесінің нәтижелерін бақылаудың 

басымдығы; оқу процесінің барысын талдау мен бағалауда өзін-өзі 

бақылаудың басымдығы. 

Білім сапасын басқару процесс ретінде жоспарлауды, 

ұйымдастыруды, көшбасшылықты, негізгі және қосалқы процестердің 

жұмыс істеуі мен дамуын бақылауды қамтиды. 

 Сапа менеджменті жүйесін енгізу ұйым үшін оның жұмысын 

жақсартуға көмектесетін және оның тұрақтылық бастамалары үшін берік 

негіз беретін стратегиялық шешім болып табылады. Олардың сипаттамасы 

әрбір қағиданың мәлімдемесін, бұл принциптің ұйым үшін неліктен маңызды 

екенін негіздеуді, принциппен байланысты пайдалардың кейбір мысалдарын 

және осы принципті пайдаланатын ұйымның жұмысын жақсартуға арналған 

типтік әрекеттердің мысалдарын қамтиды. 

Сапа менеджментінің принциптері: 

 - тұтынушыға бағдарлану; 

- көшбасшылық; 

- адамдарды тарту; 

- процестік тәсіл; 
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- жетілдіру; 

-  дәлелдемеге негізделген шешім қабылдау; 

-  қарым-қатынас менеджмент. 

 

7.2. Еуропалық сапаны қамтамасыз ету жүйесіне (EQAVET) негізделген 

кәсіби білім беру және оқыту жеткізушілері үшін сапаны қамтамасыз ету 

моделі. Білім беру ұйымының менеджменті саласындағы халықаралық 

стандарттар. 

 EQAVET (кәсіптік білім беру мен оқытуға арналған еуропалық сапа 

кепілдігі жүйесі) ENQA-VET желісін 2010 жылдың қаңтарынан бастап VET 

үшін жаңа еуропалық сапа кепілдігі желісі ретінде ауыстырды. EQAVET 

мүшелері – ЕО-ның 27 мүшесі, ЕЭА елдері Исландия, Лихтенштейн және 

Норвегия, сондай-ақ екі үміткер ел Хорватия мен Түркия. Олардың ішінде 

көптеген елдер EQAVET индикаторлары негізінде кәсіптік білім беру мен 

оқытуда сапаны қамтамасыз ету үшін ұлттық орталықтар мен стандарттарды 

белгіледі. Мысалы, Германияда бұл DEQA-VET кәсіби оқыту сапасын 

қамтамасыз ету бойынша неміс анықтамалық орталығы. 

Мақсаттары 

EQAVET-тің негізгі мақсаты – кәсіптік білім берудің сапасы туралы 

жалпы түсінікті қалыптастыру. EQAVET түлектердің еңбек ресурстары 

ретінде ұтқырлығын және алған біліктіліктерінің ашықтығын арттыруға 

ықпал етеді. 

ТжКБ бойынша сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық шеңберін 

әзірлеуге арналған Еуропарламенттің 2009 жылғы ұсынымдарында ТжКБ 

қызметін одан әрі жетілдіру және дамыту үшін сапаны қамтамасыз ету 

циклінің 4 кезеңін және 6 құрылымдық блокты (дескрипторларды, 

индикаторларды қоса алғанда) пайдалану жөніндегі ұсынымдар қамтылған.. 

Төрт кезең – БҮЛ ЖОСПАРЛАУ –  ІСКЕ АСЫРУ – БАҒАЛАУ– 

ҚАЙТА ҚАРАУ. 

1 кезең – жоспарлау: 

 ағымдағы қызметтің тиімділігін бағалау және үздік нәтижелерге қол 

жеткізу үшін шараларды айқындау мақсатында дескрипторларға сүйену 

(төменде қараңыз); 

 жоспарлау процесінің бастапқы кезеңінде индикаторларды қолдану; 

 мұндай мәселелерді шешуге тап болған басқа мүше елдерде осындай 

тәжірибе бар-жоғын нақтылау; 

 ТжКБ провайдерлері үшін 6 құрылымдық блоктың қолдануға 

болатындығын нақтылау. 

2 кезең – іске асыру 

 процестің бастапқы кезеңінде тиімді байланыс стратегиясын жасау; 

 сапаны қамтамасыз ету бойынша жаңа тәсілдерді енгізудің қаржылық 

аспектілерін назарға алу; 

 барлық мүдделі тараптардың, соның ішінде қызметкерлердің де, 

пікірлерін ескерудің ең жақсы әдісін табу. 
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         3 кезең – бағалау 

 бағалау мәселелерін процестің бастапқы кезеңінде, мүмкіндігінше 

жоспарлау кезеңінде, қарастыру; 

 барлық мүдделі тараптарға нақты нәтижелер ұсыну үшін деректерді 

жинаудың жүйелі және болжамды әдістерін анықтау; 

 ағымдағы қызметтің тиімділігін бағалау және жақсы нәтижелерге қол 

жеткізу мақсатында шараларды анықтау үшін дескрипторларды 

қолдану тәсілдерін анықтау. 

         4 кезең – ағымдағы тәжірибе мен процестерді қайта қарау 

 қайта қарау кезеңінен кейін өзгерістерді енгізудің ең тиімді шараларын 

таңдау. Мұны сапаны қамтамасыз ету тәсілін жоспарлау мен әзірлеудің 

бастапқы кезеңінде қарастырған жөн; 

 дескрипторларды пайдалану бойынша тиімді шараларды таңдау 

ағымдағы процестердің тиімділігін бағалауға және жақсы нәтижелерге 

қол жеткізу үшін одан әрі шараларды анықтауға көмектеседі; 

 қызмет нәтижелері туралы деректерді жариялау халықтың ТжКБ 

саласындағы сіздің қызметіңіздің сапасына деген сенімінің артуына 

алып келеді және осы саланы неғұрлым тартымды етуі мүмкін ете 

алады. 

  Сапаны қамтамасыз ету бойынша мониторинг жүргізу кезіндегі 

практикалық кеңестер: 

 Өзін-өзі бақылау шараларын басынан бастап сапаны басқару процесіне 

қосу керек. 

 Мүдделі тараптармен нені өзін-өзі бақылау керектігі туралы келу керек, 

сондай-ақ процеске қатысушыларды істің жағдайы мен алынған 

нәтижелер туралы хабардар ету керек. 

 Барлық мүдделі тараптарда кәсіптік білім беру мен оқытуда (бұдан әрі 

– КБО) (EQAVET) сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық шеңберінің 

индикаторларын нақты түсінуді және бірыңғай түсіндіруді қамтамасыз 

ету талап етіледі. 

 EQAVET жүйесінің көрсеткіштеріне сәйкес деректерді енгізу, 

нәтижелер мен қортындыдарды алу үшін деректерді жинау 

жүйесі/рәсімі анықталуы керек. 

 С целью принятия мер по улучшению дальнейшей деятельности, 

проведению оценок в будущем и наглядному представлению 

отчетности необходимо вести достаточно подробный учет данных. 

 Нәтижелерді қойылған мақсаттармен және процеске негізгі әсер етуі 

мүмкін басқа факторлармен тығыз байланыстыруды қамтамасыз ету 

қажет. 

 Жоспарлау және есептілікті дайындауға сапаны қамтамасыз ету 

жөніндегі шаралар процесіне қызметті жақсарту шараларын енгізген 

сияқты алынған деректерді пайдаланғаннан кейін процесс аяқталды 

деп есептеледі. 

Сапаны қамтамасыз ету шеңберінің алты құрама блоктары 
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Сапаны қамтамасыз ету шеңберін құру және мониторингілеу 

мақсатында алты құрамдас блок әзірленді. Қызметтің әрбір түрі бойынша 

ТжКБ провайдерлеріне сапаны қамтамасыз етуге өзінің жеке тәсілінің негізгі 

ерекшеліктерін анықтауға көмектесетін өз қызметі мен процестерін ұғыну 

жөніндегі шараларға басты назар аударылады. Төменде осы алты қызметтің 

сипаттамасы берілген: 

№1 Блок. EQAVET жүйесінің индикаторлары мен 

дескрипторларын қолдану (10 индикатор) 

1 индикатор: ТжКБ ұйымдарының қызметінде сапаны қамтамасыз ету 

жүйелерінің қолданылуы 

а) заңнамаға сәйкес/өз бастамасы бойынша өз жұмысында сапаны 

қамтамасыз ету жүйесін пайдаланатын оқыту провайдерлерінің үлесі; 

б) Аккредиттелген ТжКБ ұйымдарының үлесі. 

2 индикатор: оқытушылар мен нұсқаушылардың кәсіби даярлауына 

инвестиция құю. 

а) одан әрі оқытуды жалғастыратын оқытушылар мен нұсқаушылардың 

үлесі; 

б) инвестицияланған қаражаттың көлемі. 

3 индикатор: ТжКБ бағдарламаларына қатысу үлесі 

Бағдарламалардың түрі мен жеке өлшемшарттар бойынша бөлінген 

КБО бағдарламаларындағы қатысушылар саны: 

Бастауыш ТжКБ (IVET): оқушының өмір бойы оқуға қатысушы 

мәртебесін алуы үшін (LLL) ол алты апталық оқудан өтуі тиіс; 

ТжКБ ресми бағдарламалары бойынша оқуға қабылданған халықтың 

пайыздық үлесі; 

Жынысы мен жасы бойынша негізгі деректерден басқа, басқа да 

әлеуметтік өлшемшарттарды қолдануға рұқсат етіледі, мысалы: мектепті 

бітірмеген оқушылар, жоғары үлгерім, мигранттар, мүмкіндігі шектеулі 

адамдар, жұмыссыз болу кезеңі және т.б. 

4 индикатор: ТжКБ бағдарламалары шеңберінде оқуды 

аяқтағандардың үлесі 

ТжКБ бағдарламалары бойынша оқу курстарын бағдарламалардың түрі 

мен жеке өлшемшарттар бойынша бөле отырып, табысты аяқтаған/оқуды 

тастаған оқушылар саны. 

5 индикатор: ТжКБ бағдарламалары шеңберінде оқуды аяқтағаннан 

кейін жұмысқа орналасу үлесі 

а) КБО бағдарламалары бойынша студенттердің оқуды аяқтағаннан 

кейінгі кезеңдегі мансап жолдары, бағдарлама түрі және жеке өлшемшарттар 

бойынша (бастапқы КБО үшін: оқудан шығарылған студенттердің мансап 

жолдары туралы ақпаратты қоса алғанда); 

б) бағдарлама түрі және жеке өлшемшарттар бойынша оқуды 

аяқтағаннан кейін белгілі бір уақытта жұмысқа орналасқан студенттердің 

үлесі. 

6 индикатор: алынған дағдыларды жұмыс орнында практикалық 

қолдану 
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а) бағдарлама түрлері және жеке өлшемшарттар бойынша бөлінген 

қатысушылардың оқуды аяқтағаннан кейін алған мамандығына сәйкес 

жұмысқа орналасу туралы мәліметтер; 

б) алынған дағдыларға/қабілеттерге қатысты оқушылар мен жұмыс 

берушілердің қанағаттану дәрежесі. 

7 көрсеткіш: жұмыссыздық деңгейі 

Жұмыссыздық деңгейі: жұмыссыздардың жалпы жұмыс күшіне 

пайыздық үлесі. Жұмыс күшінің мөлшері жұмыс істейтіндер мен 

жұмыссыздардың жалпы санының қосындысын білдіреді (аймақты немесе 

бүкіл елді талдау кезінде пайдаланылады). 

8 көрсеткіш: осал топтардың үлесі 

а) жасы мен жынысы бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарына 

(белгілі бір аймақта немесе жүзеге асырылатын қызмет саласында) 

жатқызылған ТжКБ студенттерінің үлесі; 

б) жасы мен жынысы бойынша халықтың әлеуметтік осал топтарының 

оқушылары қол жеткізген табысты нәтижелердің үлесі. 

9 индикатор: еңбек нарығында кәсіптік оқытуға сұранысты анықтау 

тетіктері 

а) нарықтың әртүрлі сегменттерінде өзгеретін сұранысты анықтау 

мақсатында іске қосылған тетіктер туралы деректер; 

б) олардың тиімділігі туралы деректерді ұсыну. 

10 индикатор: ТжКБ қызметтеріне қол жеткізуді жақсарту үшін 

қолданылатын құралдар 

а) әртүрлі деңгейлерде қолданылатын құралдар туралы деректер; 

б) олардың тиімділігі туралы деректерді ұсыну. 

№2 блок. КБО-дағы (EQAVET) сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық 

шеңберінің ұсынымдарындағы дескрипторлар мен индикаторлар 

(көрсеткіштер) арасындағы өзара байланыс 

№ 3 блок. Сапаны қамтамасыз ету циклын енгізу үшін қажетті 

жағдайлар: 

 сапаны қамтамасыз ету қағидаттарына адал басқару мәдениеті қажет. 

 ТжКБ провайдерінің қажеттіліктеріне сәйкес келетін тәсілдерді жасау 

керек 

 өзін-өзі бағалау мәдениетін қалыптастыру қажет 

 қызметкерлерді сапаны қамтамасыз ету әдістеріне оқыту арқылы 

оларға көмек көрсету керек 

 ТжКБ ұйымының қызметін жетілдіру үшін қолда бар деректер мен 

пікірлерді пайдалану қажет 

 ТжКБ бағдарламалары бойынша қызмет көрсету процесі сыртқы және 

ішкі мүдделі тараптардың қатысуына негізделуі тиіс 

№4 блок. ТжКБ-да (EQAVET) сапаны қамтамасыз етудің Еуропалық 

шеңберінің көрсеткіштерін пайдалана отырып, өзін-өзі бақылау. 

№5 блок. Деректерді жинау және пайдалану жүйесі 
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№6 блок. ТжКБ ұйымдары үшін барлық мүдделі тараптардың 

мүдделері мен талаптарын талдау 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

Дескриптор кестесін қолдана отырып, осы екі тұжырымның қайсысы 

сіздің колледжіңіздің қызметіне сәйкес келетінін таңдаңыз: 

 
EQAVET дескрипторлары 

 

 

 

Колледж өзінің тәсілін осы 

тұжырымға жақын деп 

сипаттай ала ма: 

Колледж өзінің тәсілін осы 

тұжырымға жақын деп 

сипаттай ала ма: 

Мемлекеттік және аймақтық 

саясаттың 

мақсаттары/міндеттері 

колледж белгілеген 

мақсаттарда көрсетілген 

... мемлекеттік және 

аймақтық мақсаттар мен 

міндеттерді ескереді 

...колледждің мақсаттары 

мен міндеттері ТжКБ 

бойынша еуропалық, 

мемлекеттік және аймақтық 

саясатпен байланысты емес. 

Нақты мақсаттар/міндеттер 

қойылған және оларға 

мониторинг жүргізілген 

... мақсаттар мен міндеттерді 

белгілеу және 

мониторингтеу процесінің 

айқындылығы 

... мақсаттар мен міндеттерді 

белгілеу және 

мониторингтеу процесі анық 

емес 

Нақты жергілікті/жеке 

қажеттіліктерді анықтау 

үшін мүдделі тараптармен 

тұрақты кеңестер өткізіледі 

... мүдделі тараптармен 

кеңестер өткізгеннен кейін 

жергілікті/жеке 

қажеттіліктерді ескереді 

... қажеттіліктерді немесе 

басымдықтарды айқындау 

үшін мүдделі тараптармен 

кеңестердің шектеулі саны 

жүргізіледі 

Сапа жүйесін басқару және 

дамыту саласындағы 

міндеттер нақты бөлінген  

 

... сапа жүйесін басқару мен 

дамытудың әрбір аспектісі 

үшін жауапкершілікті нақты 

анықтайды 

... сапа жүйесін басқару 

және дамыту саласында 

нақты жауапкершілікті 

көздемейді 

Қызметкерлер жоспарлау 

жұмысына, соның ішінде 

сапа жүйесін әзірлеуге, 

бастапқы кезеңде тартылған 

... қызметкерлерді осы 

қызметтің барлық 

аспектілерін қамти отырып, 

жоспарлау жұмысына ерте 

кезеңде тартады. 

... қызметкерлерді 

жоспарлау саласында 

қабылданған шешімдер 

туралы ғана хабардар етеді 

Басқа колледждер мен 

жоғары оқу орындарымен 

бірлескен бастамалар 

жоспарланып отыр 

 

... өз қызметін жоспарлау 

барысында колледждер 

басқа колледждермен және 

жоғары оқу орындарымен 

жұмыс істейді 

аймақтық және 

республикалық колледждері 

бірлескен іс-шараларды 

жоспарламайды 

Мүдделі тараптар жергілікті 

қажеттіліктерді талдау 

процесіне қатысады 

 

... ТжКБ жүйесіндегі 

қажеттіліктерді анықтау 

үшін мүдделі тараптардың 

пікірі маңызды 

... мүдделі тараптарға 

қолданыстағы ТжКБ 

бағдарламалары туралы 

ақпарат беріледі 

Колледжде сапаны 

қамтамасыз етудің анық 

және ашық жүйесі бар 

 

... барлық мүдделі тараптар 

колледж сапасын 

қамтамасыз ету жүйесімен 

танысты және түсінеді 

... колледжде сапаны 

қамтамасыз ету жүйесі бар 

екендігі туралы бірнеше 

адам ғана біледі 

 

№ 2 практикалық жұмыс. 
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Тыңдаушылар EQAVET ұсынымында ұсынылған дескрипторлар мен 

индикаторлар арасындағы өзара байланыс туралы өз түсініктерін ұсынуы 

керек. 

«Дескрипторлар мен индикаторлар арасындағы байланыс» кестесі 

 

Өз қызметін осы EQAVET жүйесінің 

дескрипторына шоғырландырған 

колледждер........ 

 

 

...EQAVET жүйесінің 

келесі 

индикаторы/лары 

бойынша табысқа жету 

ықтималдығы жоғары 

Жоспарлау кезеңі 
Нақты мақсаттар/міндеттер қойылды және оларға 

мониторинг жүргізілді 
 

Нақты жергілікті/жеке қажеттіліктерді анықтау үшін 

мүдделі тараптармен тұрақты кеңестер өткізіледі 
 

Сапа жүйесін басқару және дамыту саласындағы 

міндеттер нақты бөлінген 
 

Қызметкерлер жоспарлау жұмысына, соның ішінде сапа 

жүйесін әзірлеуге, бастапқы кезеңде тартылған 
 

Басқа колледждермен бірлескен бастамалар 

жоспарлануда 
 

Мүдделі тараптар жергілікті қажеттіліктерді талдау 

процесіне қатысады 
 

Колледжде сапаны қамтамасыз етудің анық және ашық 

жүйесі бар 
 

Іске асыру кезеңі  
Стратегиялық жоспарларда көрсетілген мақсаттарға қол 

жеткізу үшін КБО мекемесінің ішінде ресурстарды 

үйлестіру/бөлу 

 

Жоспарланған іс-шараларды іске асыру мақсатында 

көпжақты әріптестікті қолдау 
 

Персоналды дамыту жөніндегі стратегиялық жоспар 

оқытушылар мен нұсқаушыларды оқыту қажеттілігін 

көздейді 

 

Қызметкерлер тұрақты оқудан өтеді, әлеуетті нығайту 

мен сапаны жақсарту үшін, сондай-ақ жұмыстың 

нәтижелілігін арттыру үшін сыртқы мүдделі тараптармен 

байланыс орнатады 

 

Бағалау кезеңі  
Өзін-өзі бағалау мемлекеттік және өңірлік 

заңдарға/тетіктерге сәйкес немесе КБО провайдерлерінің 

бастамасы бойынша кезең-кезеңімен жүргізіледі 

 

Бағалау және қайта қарау кезеңдері білім беру процестері 

мен нәтижелерін, соның ішінде оқушылардың 

қанағаттану дәрежесін, қызметкерлердің жұмыс 

тиімділігін және олардың қанағаттану дәрежесін қамтиды 

 

Бағалау және қайта қарау сатылары ішкі және сыртқы 

мүдделі тараптарды тарту үшін барабар және тиімді 

тетіктерді көздейді 
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Мәселелерді ерте алдын алу жүйелерін енгізу  

Ағымдағы тәжірибелер мен процестерді қайта қарау кезеңі 
Оқушылардың жеке тәжірибесі, оқу қызметі және оқу 

ортасы бойынша пікірлер мен ұсыныстар туралы 

мәліметтер жиналады. Бұл мәліметтер, сондай-ақ 

оқытушылардың пікірлері мен ұсыныстары одан әрі 

әрекеттерді негіздеу үшін қолданылады 

 

Қайта қарау нәтижелері туралы ақпараттың жалпыға 

бірдей қолжетімділігі 
 

Пікірлер мен ұсыныстарды алу тәртібі, сондай-ақ қайта 

қарау тәртібі ұйымдағы стратегиялық оқу процесінің 

бөлігі болып табылады 

 

Бағалау процесінің қорытындылары/нәтижелері тиісті 

мүдделі тараптармен талқыланады; тиісті іс-қимыл 

жоспарлары әзірленеді 

 

 

№ 3 практикалық жұмыс. 

Пікірталас негізінде тыңдаушыларға кестені толтыру ұсынылады: 
Колледж 

деңгейіндегі 

құрама блоктар 

 

 

Жоспарлау 

 

 

 

Жүзеге асыру 

 

Бағалау 

 

Ағымдағы 

тәжірибелер мен 

процестерді 

қайта қарау  

Сапаны 

қамтамасыз 

етуге 

бағытталған 

басқару 

мәдениетін 

қамтамасыз ету 

    

КБО 

провайдерінің 

ұстанымына 

сәйкес келетін 

тәсілдерді 

әзірлеу 

    

Өзін-өзі бағалау 

мәдениетін 

дамыту 

    

Кадрларды 

сапаны 

қамтамасыз ету 

мәселелеріне 

оқытуға 

жәрдемдесу 

    

Кәсіптік білім 

беру мен 

оқытуды 

жетілдіру үшін 

деректер мен 

пікірлерді 
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пайдалану 

КБО тартуға 

негізделген 

жағдайларды 

жасау 

    

 

№4 практикалық жұмыс. КБО-да (EQAVET) сапаны қамтамасыз 

етудің Еуропалық шеңберінің индикаторларын пайдалана отырып, өзіне -өзі 

мониторинг жүргізу. 

1) 5 мин. EQAVET жүйесінің бағалау кезеңдері мен көрсеткіштеріне 

назар аудара отырып, КБО жүйесіндегі сапаны қамтамасыз ету циклімен 

танысу 

2) 10 мин. Жұппен жұмыс. Қатысушылар 8 кезеңдік тәсілді 

қарастырумен айналысады. Олар өзін-өзі бақылауды ұйымдастырудағы өз 

әрекеттерін қалай бағалайтынын талқылайды. 

Кесте: өзіне-өзі мониторинг жүргізу – 8 сатылы тәсіл 
Этапы  Кезеңдердің мазмұны 

1 Мәтінмәнді талдау 

Соңғы пайдаланушылар кім? Соңғы қолдану дегеніміз не? Қанша уақыт кетеді? 

Мүдделі тараптар ретінде кім әрекет етеді және олардың өзін-өзі бақылау 

процесінде рөлі қандай? Деректердің қандай түрі қажет және олардың қандай 

дәрежеде дәлдігі қажет? 

2 Мақсаттарды/міндеттерді анықтау 

Мақсаттарды, жетістіктерді, нәтижелерді/нәтижелерді өзін-өзі бақылау барысында 

колледждің негізгі міндеттері қандай? Қандай басымдықтар бар (миссияның 

тұжырымына, мемлекеттік/аймақтық мандаттарға, жоспарланған нәтижелерге 

сүйене отырып) 

3 Индикаторларды таңдау 

Біз EQAVET жүйесінің қандай көрсеткіштерін қабылдауымыз керек? Мұндай 

индикаторлар үшін қандай деректер көздері бар? 

4 Күтілетін шығындардың/шаралардың және нәтижелердің/қорытындылардың 

сипаттамасы 

Қаржылық салым мен әрекеттер қандай болады? Күтілетін нәтижелер мен 

қорытындылар қандай? Әр түрлі іс-шаралар үшін әр түрлі мерзімдер белгіленді ме, 

егер солай болса, оларды іске асыру кестесі қандай болады? Әр түрлі 

орындаушылардың рөлдері қандай? Түпкілікті нәтижелер қандай болады (сапаны 

қамтамасыз ету туралы есептер, ақпарат парақтары, ақпараттық бюллетеньдер, веб-

сайттар)? 

5 Деректер жинау 

Қандай деректер жинау керек? Орындаушы кім? Қашан? Қалайша? Қаншалықты 

жиі? 

6 Алынған деректерді талдау 

Деректерді талдаудың қандай әдістері қолданылады? Деректерді ұсыну пішіні 

(форматы) қандай? Ағымдағы қызмет бойынша деректер: а) өткен қызмет, б) 

жоспарланған немесе белгіленген қызмет немесе В) басқа да маңызды ішкі 

өлшемшарттар бойынша деректермен қалай салыстырылады? 

7 Өзара әрекеттесуді тексеру 

Алынған нәтижелер қолда бар ақпаратқа сүйене отырып, 

мақсаттармен/міндеттермен және нәтижелермен/ қорытындылармен қалай 

байланысты? 

8 Іске асыру жөніндегі шараларды нақты расталған есептер нысанына 

ауыстыру және одан әрі іс-қимылдарды орындау. 

Колледж қандай ақпарат әзірлейді? Колледж жинаған мәліметтер негізінде алынған 
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нақты мәліметтер нәтижесінде стратегиялар, бағдарламалар немесе жоспарлар 

өзгере ме? 

 

№ 5 практикалық жұмыс. 

Оқу орнының процестері мен рәсімдері 

1. Әрқайсысы 4 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Өз тобыңыздың жергілікті білім беру ортасын жасаңыз. 

3. Топтарда мыналарды талқылаңыз және оларды сипаттаңыз: 

 сіздің ұйымыңыздың 3-5 процестерін, 

 процестердің біреуін таңдап, рәсімдердің бірі үшін графикалық Swim 

4. Жұмыстың нәтижелері бойынша презентацияға материал дайындаңыз. 

№ 6 практикалық жұмыс. 

Ұйымның тұрақты жетістігінің өзін-өзі бағалау құралдары 

1. Әрқайсысы 4 тыңдаушыдан тұратын 5 топ құрыңыз. 

2. Өз тобыңыздың жергілікті білім беру ортасын жасаңыз. 

3. Топтарда ИСО 9004-2019 бөлімдері бойынша тұрақты менеджмент 

саласында Сіздің ұйымыңыздың жетілуіне өзіндік бағалауды 

жүргізіңіз: 

• 1-топ – 5.2-бөлім Тиісті мүдделі тараптар 

• 2-топ – 6.2-бөлім Миссия, пайымдау, құндылықтар және мәдениет 

• 3-топ – 7.2-бөлім Саясат және стратегия 

• 4-топ – 7.3-бөлім Мақсаттар 

• 5-топ – 8.2-бөлім Процестерді анықтау 

4. Жұмыс қорытындысы бойынша талқылау жүргізіңіз. 

№ 7 практикалық жұмыс. 

Ұйым басшыларына арналған Адизес коды 

1. Адизес әдісі бойынша өзіңіздің жеке кодыңызды анықтаңыз: 

Келесі сілтеме бойынша https://adizes.me/paei_test/  

Адизес институтының веб-сайтына кіріңіз.  

Сауалнама парағын толтырыңыз.  

PAEI кодын біліп, оны бекітіңіз. 

2. Жұмыс қорытындысы бойынша талқылау жүргізіңіз. 

№ 8 практикалық жұмыс. 

ТжКБ саласындағы оқыту провайдерлері үшін мүдделі тараптарды 

(стейкхолдерлерді) талдау. 

Төменде матрица берілген. Онда сізге қатысты болуы мүмкін әлеуетті 

стейкхолдерлер (мысалы, мемлекеттік органдардың, жұмыс берушілердің, 

жұмыспен қамту қызметтерінің өкілдері) айқындалған. Басқа ықтимал 

маңызды стейкхолдерлер туралы «өзгелері» деген 4 - жолға ақпарат енгізіп, 

1-3-жолдарда келтірілген мысалдарға сәйкес 3-6-бағандарды толтырыңыз. 

 

 

https://adizes.me/paei_test/
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стейкхолдердің 

(мүдделі 

тараптардың) 

түрі 

 

стейкхолдер 

(мүдделі тарап)  

 

 

Колледж 

қызметіне қатысу 

түрі 

 

 

Ықтимал 

әсер ету 

дәрежесі 

(жоғары, 

орташа, 

төмен) 

 

 

 

Колледждің 

стейкхолдерден  

(мүдделі 

тараптардан) 

нені күтеді? 

 

 

Қабылданатын 

көзқарас 

және/немесе 

тәуекелдер 

 

 

Стейкхолдерле

рді басқару 

стратегиясы 

 

Жауапкерш

ілік 

Бас 

стейкхолдер 

 

  Мемлекеттік 

орган 

 

 

 

 

 

Саясат пен 

рәсімдерді 

әзірлеуші 

институционалдық 

және процестік 

саясатты 

айқындайды 

 

Жоғары 

 

 

Оң өзгерістер 

енгізу 

міндеттемесі 

 

Тәсіл туралы 

түсініктің 

болмауы 

 

Ағымдағы 

істердің барысы 

туралы 

хабардар ету 

үшін 

мемлекеттік 

органдардың 

өкілдерімен 

тұрақты 

кездесулер 

 

Саясатты 

әзірлеуші 

 

Бас 

стейкхолдер 

 

Жұмыс 

берушілер 

 

 

 

 

 

 

 

Еңбек 

нарығындағы 

сұраныс пен КБО 

қызметтері 

арасындағы 

сәйкессіздікті 

болдырмауы 

 

Жоғары 

 

Жұмыс 

берушілердің 

кәсіби 

іскерліктерге/қабі

леттерге 

сұранысы және 

біліктілік 

деңгейінің күтілуі 

туралы ақпарат 

түріндегі үлес 

 

Шектеулі 

мамандандырылғ

ан 

бағдарламаларға 

назар аудару 

қаупі 

 

 

Берік 

институционалд

ық 

байланыстарды 

дамыту және 

серіктестікке 

негізделген 

жұмыс істеу 

мақсатында 

тығыз 

ынтымақтастық 

Оқушылард

ы/тағылымге

рлерді 

жұмысқа 

орналастыру 

іскерліктері

н 

дамытудағы 

үлесі 

Екінші 

стейкхолдер 

Жұмыспен қамту 

қызметі 

Брокерлік 

функциялар: 

орта 

 

Еңбек 

нарығындағы 

Жұмыспен қамту 

қызметі мен 

Қолда бар бос 

жұмыс 

Сұраныс пен 

ұсыныс 
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лайықты бос 

жұмыс орындарын 

және жұмыс 

іздеушілерді 

таңдау 

 

сұранысты 

анықтауға көмек 

беру 

 

(жергілікті) еңбек 

нарығы 

арасындағы оң 

байланыс 

 

орындары 

туралы үнемі 

ақпарат алмасу 

арасындағы 

делдалдық 

рөл 

Өзгелері        
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№ 9 практикалық жұмыс. 

Ұйымның басқару тобында жетіспейтін қасиеттерді талдау 

1. Сіздің тобыңыз үшін Адизес әдісі бойынша кодты анықтаңыз: 

• Өз тобыңыздағы жеке PAEI кодтарын салыстырыңыз. 

• Жалпы кодты анықтаңыз және оны бекітіңіз. 

• Сіздің командаңызға қандай қасиеттердің жетіспейтінін  және қандай 

мөлшерде жетіспейтінін анықтаңыз. 

2. Жұмыс қорытындысы бойынша талқылау жүргізіңіз 
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VIII. «ЦИФРЛЫҚ ЭКОНОМИКА ЖАҒДАЙЫНДА БІЛІМ БЕРУ 

ҰЙЫМЫНЫҢ ДАМУ СТРАТЕГИЯСЫ» МОДУЛІ 

Модульдің қысқаша сипаттамасы 

Модуль цифрлық экономикаға көшу жағдайында білім беру мекемесін 

стратегиялық басқару мәселесіне арналған. Бұл тақырыптың өзектілігі 

цифрлық ортада жақсы бағдарланған жауапты, өз кәсібін еркін меңгерген 

білікті кадрларды даярлау қажеттілігіне байланысты. Модуль колледжде 

стратегиялық басқаруды қолданудың негізгі алғышарттарын талдайды, бұл, 

ең алдымен, білім беру кеңістігінің өзгеруімен байланысты. Стратегияны 

әзірлеу және жүзеге асыру кезеңдерінде туындайтын мәселелерге ерекше 

назар аудару қажет. Кәсіптік білім беруді дамыту анықталған мәселелердің 

барлық кешенін шешуді талап етеді. Модуль колледждегі стратегиялық 

басқарудың негізгі аспектілерін қарастырады, стратегиялық дамудың 

мақсаты мен негізгі міндеттеріне назар аударады, стратегия бойынша 

жұмыстың негізгі кезеңдерінің мазмұнына және әр кезеңде қажетті аралық 

нәтиже алуға назар аударады. Модульде педагогикалық қоғамдастықтың 

стратегияны әзірлеуге және оң талқылауға қатысуына ерекше назар 

аударылады. Бұл жағдайда негізгі ұйымдастырушылық мәселе білім беру 

жүйесін стратегиялық жоспарлау мен бақылау технологиясымен 

(бюрократиялық механизммен) біріктіру қажеттілігі болып табылады. 

Модуль тек басшылық пен қызметкерлердің ғана емес, сонымен қатар 

көптеген басқа мүдделі тараптардың стратегияны әзірлеуге қосқан үлесін 

талдайды. 

Бірінші дәрежелі стратегиялық басқарудың «құпиясы» болып 

табылатын ерекше құзыреттілік арқасында колледждің бәсекелестік 

артықшылығын қалыптастыру мүмкіндігі қарастырылды, қызметтің 

ерекшеліктерін ескеретін саналы стратегияны әзірлеусіз және іске асырусыз 

цифрландыру жағдайында колледжді трансформациялау мүмкін емес деген 

қорытынды жасалды. Даму стратегиясын қалыптастырудың авторлық 

тұжырымдамасы объектілік-процесстік тәсілді пайдалана отырып, білім беру 

мекемесінің қызмет етуіне әдістемелік көзқарас болып табылады. 

 

 

 

8.1. Тұрақты даму ұғымы. Стратегияны кезең-кезеңмен іске асырудың 

жол карталарын әзірлеу және жасау. 

Тұрақты дамуға технологиялар, саяси реттеу немесе қаржылық тетіктер 

арқылы ғана қол жеткізу мүмкін емес. Білім беруді әр адамның әлеуметтік, 

экономикалық, экологиялық мәселелерді шешуге және алдын алуға қатысу 

мүмкіндігін қамтамасыз ететін жүйе ретінде қалыптастыру әлемдік 

қауымдастық алдында тұрған негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Бұл 

міндет тұрақты даму тұжырымдамасы, яғни адамдардың өмір сүру сапасын 

жақсарту стратегиясы ретінде кеңінен таралды. 

Оқу орындары үшін тұрақты даму тұжырымдамасы оқытушыларға 

жалпы процесте өз орнын анықтауға және қоғам алдында тұрған 
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мәселелердің барлық кешенін қамтитын пәнаралық байланыстар принципіне 

негізделген интеграцияланған модульдерді әзірлеуге, ал білім алушыларға 

тұрақты даму қағидаттарын іс жүзінде меңгеруге мүмкіндік береді. 

Кең мағынада, тұрақты даму үшін кәсіби білім берудің негізгі мақсаты 

– өзінің пәндік саласында білікті маман ғана емес, сонымен қатар қоғамдық 

өмірдің жаңа құбылыстары мен процестерін түсінетін, әлеуметтік жауапты 

қызметке және үздіксіз білім алуға дайындығын қамтамасыз ететін 

көзқарастар жүйесін, идеологиялық, адамгершілік, мәдени және этикалық 

қағидаларды, мінез-құлық нормаларын білетін жан-жақты білімді әлеуметтік 

белсенді тұлғаны қалыптастыруға ықпал ету. 

Нақтырақ айтатын болсақ, тұрақты даму үшін білім берудің мақсаты – 

білім, дағды, тәжірибе алуға, шығармашылық қабілеттерін дамытуға, өзін-өзі 

танытуға, тұрақты даму негізінде қазіргі және болашақ ұрпақтардың өмір 

сүру сапасын арттыру үшін әлеуметтік, экономикалық, экологиялық 

мәселелерді кешенді шешу және алдын алу процесінде оқушылардың жеке 

тұлғасын қалыптастыруға жәрдемдесу. 

 Мәселелерді шешудің және тұрақты дамуды жүзеге асырудың негізгі 

тетігі қоғамның барлық салаларының: мемлекеттік органдардың, өндірістік 

және кәсіпкерлік құрылымдардың, тұрақты даму жоспары іске асырылып 

жатқан аймақ тұрғындарының қажеттіліктері мен өзара әрекеттесуін есепке 

алу болып табылады. 

 Білім берудің қолданбалы міндеттері – өзекті құзыреттерді, 

қабілеттер мен дағдыларды меңгеру үшін жағдай жасау, ал тұрақты даму 

үшін білім беру постматериалдық өркениеттің ерекшеліктеріне бағдарланып 

құрылады: 

 материалдық өндірістің рөлінің төмендеуіне; 

 қызметтер мен ақпаратты жасайтын өндіріс секторларының 

дамытуына; 

 қоршаған ортаның өзгерістеріне тез жауап беретін және тиісінше 

басқару жүйесін өзгертетін қоғамға сәйкес келетін білім беру жүйесінің 

ролін арттыруына және оның үлкен икемділігіне. 

 Тұрақты даму үшін білім беру мазмұны тұрақты дамудың 

әлеуметтік, экономикалық және экологиялық мақсаттарына сәйкес үш 

аспектіде айқындалады: 

 әлеуметтік бағытта – адам құқықтары, конфликтология 

(жанжалдарды басқару), өмір қауіпсіздігін қамтамасыз ету, этнография, 

антропология, акмеология салаларында білім беру (әлеуметтік белсенділікті 

дамыту, экстремалды жағдайлардағы мінез-құлық, жергілікті дәстүрлер мен 

шаруашылық жүргізу ерекшеліктерін есепке алу, құндылық бағдары, өмір 

сапасын арттыру); 

 экономикалық бағытта – экономиканы басқаруда тұрақты даму 

императивін қалыптастыруға ықпал ету (ұзақ перспективаға және 

аумақтарды, ресурстарды, шаруашылық салаларын тұрақты басқаруына 

есептелген ресурстарды үнемдеу және қалпына келтіру); 



94 

 экологиялық бағытта (экожүйелердің тұтастығын, биосфераның, 

биоалуантүрліліктің, қоршаған орта сапасының сақталуы). 

Педагогикалық тәсілдер мен әдістер 

 Тұрақты даму үшін білім берудің ғылыми-әдістемелік негізі: 

 тәжірибе мен ынтымақтастық арқылы оқыту; 

 күрделі оқыту; 

 таным стильдеріндегі айырмашылықтарды есепке алу – қоршаған әлем 

туралы ақпаратты өңдеудің жеке тәсілдерінде (аудио, визуалды, 

кинестетикалық); 

 стратегиялық және индикативті жоспарлау, стратегиялық маркетинг 

дағдыларын дамыту (қоғамның барлық секторларының, әртүрлі 

әлеуметтік топтардың әртүрлі қажеттіліктерін есепке алу әдісі ретінде); 

 әлеуметтік маңызы бар, іс жүзінде бағдарланған, технологиялық 

жобаларды басқару тәжірибесін алу. 

Тұрақты даму саласындағы мамандарды жедел қайта даярлау және 

олардың біліктілігін арттыру қажеттілігі қысқа мерзімді оқытудың неғұрлым 

тиімді нысаны ретінде тренингтерді қолдану қажеттілігін айқындайды. 

Тұрақты даму, тұлғалық бағыттылық, күрделі мәселелерді шешудегі 

ынтымақтастық үшін білім берудің жоғары тиімділігі талаптары кең 

ауқымды интерактивті әдістердің қажеттілігін анықтайды. 

Әр жобаның іске асырылу дәрежесі жасалған жоспарға және оның 

орындалуын бақылауға байланысты. Жол картасы пішімі (форматы) – кез 

келген іс-шараны жүзеге асырудың ең қолайлы тәсілі. Бұл құрал объектінің 

дамуының өзіндік кезеңдері және жоба аясында белгілі бір мәселені шешу 

үшін белгілі бір уақытты қамтитын алгоритм болып табылады. Жол картасы 

– бұл уақыт көрсеткіштеріне негізделген диаграмма. Жақсы құрылған кесте 

ағымдағы жағдай мен пайда болатын перспективалар арасындағы 

байланысты сапалы талдауға мүмкіндік береді. 

Жол картасын әзірлеудің мақсаты – қалаған нәтижеге жетудің мүмкін 

нұсқаларын ескере отырып, объектінің даму жолын көрсету. Жол картасын 

дұрыс дайындаған кезде оған қол жеткізудің бір мақсаты мен бірнеше 

нұсқасы қойылуы тиіс. Бұл жағдайда түпкілікті нәтижеге жету үшін 

тиімдірек көрінетін сценарийге басымдық беріледі. Жоспарлаудың осы 

әдісімен «мақсат құралдарды ақтайды» қағидаты екінші жоспарға түседі, 

өйткені оқиғаларды дамытудың қалған нұсқаларын форс-мажор жағдайында 

ғана қолдануға болады.    

Жол картасының мазмұны: 

 жобаның мақсаты; 

 жауапты тұлғаларды айқындай отырып, қажетті іс-шаралар тізбесі; 

 орындалуына басшылар жауап беретін жұмысқа қойылатын негізгі 

талаптар; 

 нақты іс-шараны орындауға қажетті уақыт аралықтары; 

 орындалған іс-шаралар туралы есептерді ұсына отырып, жобаның әрбір 

кезеңіндегі бақылау нүктелері; 
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 жобаны іске асырудың басқа жолының ықтимал нұсқалары. 

Картаның ажырамас бөлігі нақты жоспар болып табылады. 

Стейкхолдерлер – бұл жол картасын келісу үшін қажетті адамдар. 

Талқылау процесіне колледждің барлық қызметкерлері тартылуы тиіс. 

Жоспарға енгізілген барлық ұсыныстар, ескертулер мен түзетулер 

ескерілуі керек. Бұл жағдайда барлық ескертулер жобаның ықтимал 

тәуекелдері деп аталатын тізілімде тіркеледі. 

 

8.2. Дағдарыстар даму факторы ретінде. Дағдарысқа қарсы менеджмент. 

Кез-келген ұйымның дамуындағы дағдарыс – бұл табиғи және 

болжамды оқиға. Дамудың бір сатысынан екіншісіне барлық ауысулар 

жүйелік дағдарыстармен бірге жүреді. Жаңа кезеңдегі жаңа міндеттер бірінші 

кезекте басшыдан жаңа білім, білік және дағдыларды талап етеді. 

 Дағдарыстар ұйымның кез-келген аспектісіне немесе өмірлік 

факторына қатысты болуы мүмкін: 

 ұйымның өмір сүруінің міндеттері; 

 жұмыс технологиясы; 

 басқару процестері мен құрылымдары; 

 ұйымдастырушылық мәдениеті; 

 компания қызметкерлері. 

Дағдарыстың белгілері: 

 ұйым жоспарларына қол жеткізу мәселелері (қойылған мақсаттарға қол 

жеткізілмейді немесе толық қол жеткізілмейді); 

 ұйым басшылығы орындауды бақылауда  қиындықтарға тап болады; 

 білім сапасы нашарлайды; 

 білім сапасының жеткіліксіздігіне шағымданатын студенттер кете 

бастайды; 

 колледж мұғалімдер мен қызметкерлерді таңдауда қиындықтарға тап 

болады, тартымды жұмыс берушінің имиджін жоғалтады; 

 мәселелер мақсат қою процесінен басталады, яғни нақты даму 

стратегиясы болмайды. 

Дағдарыс ұзақ уақытқа созылып, үлкен ресурстарды өзіне аударуы 

мүмкін. Ол сондай-ақ өте жылдам болуы мүмкін, әсіресе егер басшылық 

қолда бар ресурстарды бағалап, түгендесе және дағдарысты сәтті жеңу үшін 

қандай ресурстарды (қаржылық, адами, өндірістік және т.б.) өзгерту немесе 

қосу қажет екенін анықтаса. 

Ұйымның персоналды басқару тұрғысынан дағдарыстардың 

типологиясы: 

 
Эмоционалдық құрамдас 

бөлігі  

 

  

 

Аспаптық жабдықтау 

 

 Ұйымның кадрлық құрамы 
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Кадрлық құрам: 
қажетті кәсіби 

дағдыларға ие 

қажетті кәсіби дағдылары 

жоқ 

өзгерістерге бағытталған емес 

 

Ұйым қызметкерлері 

жаңа жағдайда жұмыс 

істегілері келмейді, бірақ 

құралдармен 

жабдықталған 

Ұйым қызметкерлері жаңа 

жағдайда жұмыс істегісі 

келмейді және құралдармен 

жеткілікті жабдықталмаған 

өзгерістерге бағытталған 

Ұйым қызметкерлері 

жаңа жағдайда жұмыс 

істегілері келеді және 

қажетті құралдармен 

жабдықталған 

Ұйым қызметкерлері жаңа 

жағдайда жұмыс істегісі 

келеді, бірақ құралдармен 

жеткілікті жабдықталмаған 

 

Егер дағдарыс шешуші жағдай болса, бетбұрыс болса, онда егер тиісті 

шешімдер қабылданса, жағдайды жойылудан қалпына келтіруге және 

дамытуға өзгертуге болады. Демек, дағдарысқа қарсы менеджмент немесе 

кризис-менеджмент – бұл ұйымды (басқару объектісін) жойқын әсерлерден 

құтқару және оның дамуына жағдай жасау процесі. 

Дағдарыстың алдын алуды басқару (профилактикалық дағдарысты 

басқару) – тәуекелдің қолайлы деңгейін барынша азайтуға бағытталған іс-

әрекеттер жиынтығы. Дағдарыс менеджментінің түріне байланысты дағдарыс 

менеджері әр түрлі рөлдерді орындай алады және сәйкесінше әр түрлі 

лауазымдар, құзыреттер, дағдылар мен білімге ие болады. Кез-келген 

дағдарыс менеджерінің дағдылары 3 деңгейден тұрады – кәсіби, 

коммуникативті және жеке (тұлғалық). 

Кәсіби деңгей – бұл басқару (менеджмент) және педагогикалық қызмет 

саласындағы негізгі білім. 

Сондай-ақ, қосымша білім алудың мағынасы бар – мысалы, жобаны 

басқаруды игеру, өйткені төтенше дағдарыс менеджерінің жұмысы уақыт 

шектеулі және белгілі бір нәтижеге қол жеткізуге бағытталған классикалық 

жоба болып табылады. Немесе басқару іс-әрекетінің, педагогиканың 

психологиялық ерекшеліктерін, сондай-ақ дағдарыс пен жарақат 

жағдайындағы адамдардың мінез-құлқын түсіну үшін психологияға тереңірек 

үңілуге болады. 

Қарым-қатынас дағдылары – бұл адамдар мен ұйымдармен өзара 

түсіністік пен өзара әрекеттестіктің негізі. Тиімді болу үшін сізде тиісті 

дағдылары болуы керек: келіссөздер, шешім қабылдау, адамдарды басқару, 

олардың мінез-құлқы мен эмоцияларын түсіну үшін эмоционалдық 

интеллект. 

Жеке дағдылар – бұл айқын, жылдам стандартты емес ойлау, жоғары 

икемділік, бейімделу. Жақсы физикалық, эмоционалдық, ресурстық күй және 

нәтижесінде – жоғары стресске төзімділік және денсаулыққа зиян 

келтірместен эмоцияларды басқару мүмкіндігі. 

 

8.3. Оқу процесін ұйымдастырудағы және білім беру ұйымын 

басқарудағы ақпараттық жүйелер. 
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Білім беру үдерісін (процесін)  басқаруды ақпараттандыру – объективті 

түрде қалыптасқан және барлық қиындықтарға қарамастан соңғы жылдары 

дамып келе жатқан тұрақты тренд. Бағдарламалық қамтамасыз ету 

тұрғысынан алғанда, біздің нарықта пайда болған импорттық бағдарламалық 

жобалардың қысымымен таза қазақстандық ірі бағдарламалық кешендерді 

әзірлеу жеткіліксіз жүргізілуде. Операциялық жүйелер, дерекқорды басқару 

жүйелері, желілік және коммуникациялық бағдарламалық орта, электрондық 

кестелер және мәтіндік редакторлар ақпараттық жүйелерді 

пайдаланушылардың негізгі қажеттіліктерін қамтыды. 

Білім беруді басқаруды ақпараттандыру принциптері 

Ақпараттық және аналитикалық ашықтық қағидаты: 

1) ұйымдастыру жүйесі қолда бар сыртқы көздердің барлық ауқымынан 

ақпаратты алу және оны аналитикалық өңдеудің мүмкіндіктерін (әдістері мен 

құралдарын) арттыру үшін мүмкіндігінше ашық болуы керек; 

2) ақпаратты алу көлемі мен жылдамдығының мәндері тұрақтылыққа 

оң әсер етеді. Оларды барынша ұлғайтқан жөн, өйткені олар ақпараттық 

белгісіздіктен туындайтын мүмкін тұрақсыздықты «өтейді»; 

3) келіп түсетін ақпаратты алдын ала құрылымдауды енгізу шешім 

қабылдайтын тұлғалардың тікелей мазмұндық бақылауымен жүргізілуге тиіс. 

Болжау принципі: 

1) ұйымдастыру жүйесінде оған қатысты сыртқы жағдайды, сондай-ақ 

оның өзіндік мінез-құлқын болжаудың ақпараттық-талдамалық тетіктері 

енгізілуге тиіс; 

2) болжау ақпараттандыру процесінде белсенді басқару                          

іс-шараларының негізінде жатыр; 

3) ақпараттың сыртқы көздері жеткіліксіз болған жағдайда болжау 

сараптамалық рәсімдерге сүйенуі тиіс. 

Орташа басқару қаттылығы принципі: 

1) ұйымдастыру жүйесінде деңгейлік ақпараттық-басқару құрылымы 

болуы тиіс. Ол мына ереже сәйкес құрылады: басқару деңгейі жоғарылаған 

сайын ақпаратты өңдеудің дәлдігіне қойылатын талаптардың төмендеуі 

(және керісінше). Жоғарғы деңгейлерде ақпаратты өңдеудің сараптамалық 

әдістері басымдыққа ие; 

2) басқарудың шамадан тыс құрылымдық қаттылығын енгізу оның 

тұрақтылығының жоғалуына, даму дағдарысына әкелуі мүмкін. Әрбір 

деңгейде ауытқу процестері (басқарудың жалпы жоспарынан ауытқулар) 

көзделуі қажет; 

3) басқару құрылымын ретке келтіру жылдамдығының шамасы басқару 

тұрақтылығына теріс әсер етеді. Реттеу жылдамдығы неғұрлым төмен болса, 

тұрақтылық соғұрлым жоғары болады. 

Жұмысқа қабілеттілікті сақтау қағидаты: 

1) басқару құрылымының деңгейлері арасындағы жекелеген 

байланыстардың үзілуі, әлсіреуі немесе өзгеруі кезінде ұйымдық жүйе кейбір 

тиімділіктің жоғалуымен жұмыс істеуді жалғастыруы тиіс; 



98 

2) қайталанатын басқару байланыстарын енгізу қажет, алайда бұл 

басқарудың шамадан тыс құрылымдық қаттылығына әкеп соқтырмауы тиіс. 

Басқару функцияларының оқшаулану (бөліну) қағидаты: 

1) әрбір басқару функциясы немесе міндеті басқа функциялардан 

әлеуетті түрде бөлінген, басқа функциялардан белгілі бір тәуелсіздігі бар; 

2) функциялардың саны шектеусіз болуы мүмкін. Осы функцияларды 

біріктіретін жалпы күрделі аймақты анықтау керек (ерекшеліктерді қолдана 

отырып). 

Шектеулі қамту қағидаты: 

1) ақпараттандыру құралдары мен әдістерінің мүмкіндіктері 

ақпараттық технологиялар құрамдастарының (ішкі жүйелерінің) белгілі 

шектеулі санымен барлық басқару функцияларын «жабуы» керек; 

2) ұйымдық жүйенің құрамдас бөліктері бір-бірімен өзара әрекеттеседі 

және өзара әрекеттесу күрделілігі үнемі артып отырады; 

3) әрбір басқару функциясы ұйымдық жүйенің құрамдас бөліктерінің 

алдын ала белгіленген (мүмкіндігінше бірегей) жиынтығымен жүзеге 

асырылады; 

4) кіші жүйелерді деңгейлеп реттеу кезінде құрамдас бөліктер санын 

деңгейлер бойынша бөлу рангтік заңға бағынуы керек. 

Толықтыру қағидаты: 

1) ұйымдастыру жүйесінің құрамдас бөліктерінің басқару 

функцияларының талаптарымен үйлесімдері айқындалады олар таяу 

болашақта ақпараттық құралдармен қосымша іске асырылмауы тиіс; 

2) ақпараттық технологиялар негізінде іске асыруға жатпайтын басқару 

функциялары қалыптастырылады. 

Оқу процесін басқарудың ішкі жүйесіне қойылатын негізгі 

функционалдық талаптар: 

1) мамандықтар, біліктіліктер бойынша оқу жоспарларын және жеке 

оқу жоспарларын қалыптастыру; 

2) оқу процесінің мониторингі: тізімдемелерді қалыптастыру, бақылау 

нәтижелерін тіркеу(сынақтар, емтихандар, курстық және дипломдық 

жобалар); 

3) білім беру мекемесінің, оның бөлімшелерінің, жекелеген 

оқытушылардың аудиториялық және аудиториядан тыс педагогикалық 

жүктемесін жоспарлау; 

4) оқытушылардың педагогикалық жүктемені орындауын есепке алу; 

5) бөлімдер мен оқу топтарын жоспарлау; 

6) шәкіртақыны төлеуге бұйрықтарды қалыптастыру; 

7) оқу шарттары бойынша төлемнің төленуін бақылау; 

8) факультативтерді, қосымша және арнайы курстарды жоспарлау және 

есепке алу; 

9) оқытушылар құрамының жұмыспен қамтылуын және аудиториялық 

пен зертханалық қорлардың ресурстарын ескере отырып, сабақ кестесін құру; 

10) салада қабылданған талаптарға сәйкес оқу үдерісі туралы есептерді 

қалыптастыру; 
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11) мемлекеттік немесе орыс тілдерін білмейтін адамдар немесе шетел 

азаматтары үшін оқу процесін ұйымдастыру; 

12) түлектердің құжаттарын қалыптастыру және басып шығару; 

13) түлектер бойынша деректер мұрағатын сақтау. 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

Өз ұйымының PAEI кодын анықтау 

1.  Өзіңіздің ұйымыңыздың PAEI кодын анықтаңыз: 

Келесі сілтеме бойынша https://adizes.me/testlist/lct / 

         Адизес институтының веб-сайтына кіріңіз. 

Сауалнама парағын толтырыңыз. 

Ұйымның PAEI кодын біліп, оны бекітіңіз. Ол өмірлік циклдің қай 

кезеңінде екенін анықтаңыз. 

Нәтижелерді қорытындылаңыз. 

№ 2 практикалық жұмыс. 

Ұйымның ұйымдық құрылымының негізгі мәселелерін анықтау. 

1. Өзіңіздің ұйымыңыздың ұйымдық құрылымының негізгі мәселелерін 

анықтаңыз: 

Келесі сілтеме бойынша https://adizes.me/testlist/lct / Адизес 

институтының веб-сайтына кіріңіз. 

Сауалнама парағын толтырыңыз. 

Ұйымның ұйымдық құрылымының түрін біліп, оны бекітіңіз. 

Нәтижелерді қорытындылаңыз. 

№ 3 практикалық жұмыс. 

1. Білім беру процесін ұйымдастырудағы және білім беру ұйымын 

басқарудағы ақпараттық жүйелер тұрғысынан оқу орныңызға SWOT 

талдауын жасаңыз 

№4 практикалық жұмыс 

1. Сіздің колледжіңіздегі басқаруды ақпараттандыру процесінің 

құрамдас бөліктері қандай? Жетіспейтін құрамдас бөліктеріне талдау 

жасаңыз және кемшіліктерді жою жоспарын жасаңыз. 

2. Білім беруді басқаруды тұрақты ақпараттандырудың негізгі 

қағидаттарын атаңыз. Әр қағидаттың мәнін түсіндіріңіз. Сіздің колледжіңізде 

барлық қағидалар сақталып жатырма, соны талдаңыз. 

  

https://adizes.me/testlist/lct%20/
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IX. «ҰЙЫМ ЖОБАЛАРЫ БІЛІМ БЕРУ ҰЙЫМЫНЫҢ ЖОСПАРЛАРЫ 

МЕН СТРАТЕГИЯСЫН ІСКЕ АСЫРУ ҚҰРАЛЫ РЕТІНДЕ» МОДУЛІ 

Модульдің қысқаша сипаттамасы 

Қазіргі уақытта әлемдегі өзгерістерді басқарудың ең тиімді әдісі 

жобалық менеджмент (жобаларды басқару) болып танылды. Жобаны басқару 

– бұл шығындар, уақыт пен сапа, сонымен қатар жобаның барлық 

қатысушыларының мүдделерін қанағаттандыру тұрғысынан оңтайлы 

нәтижелерге қол жеткізу үшін заманауи ғылыми әдістерді қолдана отырып, 

табысқа жету әдістемесі, яғни адамдардың күш-жігерін үйлестіру және 

ресурстарды пайдалану бойынша нұсқаулық құралы. 

Модуль жобаларды орындау үшін маңызды және олардың 

нәтижелеріне әсер ететін жалпы ұсыныстарды, жобаларды басқарудың 

негізгі түсініктері мен процестерінің сипаттамаларын қамтиды. Онда 

жобалық менеджменттің дұрыс қызметінің құрамдас бөлігі ретінде 

қарастырылатын  принциптер мен процестердің жалпы сипаттамасы бар 

және үш негізгі бөлімнен тұратын және ол үш негізгі бөлімді қамтиды. 

Жоба және оның негізгі құрамдас бөліктері. Компанияның жобалары 

стратегияны іске асыру құралы ретінде. Жобаның мақсатын анықтау. 

Күтулерді басқару. Жобаның шекаралары. Жобаны басқару негіздері: 

жобаның негізгі кезеңдері мен олардың ерекшеліктері. Жоба бойынша 

жұмысты ұйымдастыру. Талаптарды анықтау. Жобаны біріктіруді басқару. 

Жобаны басқару қағидаттары. Жобаны жүзеге асырудағы басшының рөлі 

мен маңызы, жобалық тапсырмаларды өзінің қарамағындағылар тобына беру. 

Жобаның ұйымдық құрылымы және оның өмірлік циклінің ерекшеліктері. 

Жобаны құрылымдық басқару, оның негізгі кезеңдері. Жоба жарғысы. Нақты 

жобалардың мысалдары (тәжірибелік жағдайлар). 

Жобаны орындау. Жобаны орындау процестері: адамдар мен 

ресурстарды үйлестіру, мүдделі тараптардың үміттерін басқару, жоспарға 

сәйкес жоба операцияларын біріктіру және орындау. Жобаның Адами 

ресурстарын басқару: жоба тобын жалдау, дамыту және басқару, 

жауапкершілік матрицасы. Жобаның сапасын басқару: жоспарлау, 

қамтамасыз ету, сапаны бақылау, сапаны қамтамасыз етудің негізгі 

құралдары. Жоба коммуникацияларын басқару: жоспарлау, басқару, 

коммуникацияларды бақылау, коммуникациялық технологиялар және 

модельдер. Жобаның тәуекелдерін басқару, тәуекелдерді анықтау: құралдар 

мен әдістер. Мүдделі тараптарды тартуды басқару. Жобаның орындалуын 

бақылау. 

Жобаны аяқтау. Жобаны аяқтау. Нәтижелерді жалпылау. Жобаны 

таныстыру, көпшілік алдында сөз сөйлеу жоба жетекшісінің құралы ретінде. 

Болашақта жинақталған тәжірибені пайдалану. Жобаны орындаушы 

тұрғысынан басқару әдістері, жобаға қатысу. Жобаны басқару туралы білім 

жиынтығы (PMBOK нұсқаулығы) жобаны басқару стандарты ретінде. 

Жобаны басқару процестерінің өзара әрекеттесуі. 
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9.1. Жоба және жобаны басқару түсініктері. Жобаның мақсаттары мен 

міндеттері. 

Жоба – белгілі бір мақсаттарға жету және белгілі бір бизнес-

тапсырманы шешу үшін белгілі бір процесс. Демек, жобаларды басқару –  

бұл қол жетімді ресурстарды – уақытты, капиталды, адамдарды қолдана 

отырып, міндеттерге қол жеткізуге, белгілі бір жоспарларды жүзеге асыруға 

бағытталған қызмет. Жобаны басқару – бұл жобаны жүзеге асыруда тиісті 

әдістерді, құралдар мен құзыреттерді қолдану. Жобаны басқару жобаның 

өмірлік циклінің әртүрлі кезеңдерін біріктіруді білдіреді. Жобаны басқару 

процестер жиынтығын іске асыру арқылы жүзеге асырылады. 

Жобада пайдалану үшін таңдалған процестер келісіліп, біртұтас жүйені 

құруы керек. Жобаның әр кезеңі белгілі бір нәтиже береді. Жобаны іске 

асыру барысында осы нәтижелерді инвестордың, тапсырыс берушінің және 

басқа да мүдделі тұлғалардың талаптарына сәйкестігін үнемі тексеріп отыру 

қажет. 

Ұйымдар өздерінің миссиясын, пайымдауын, саясатын және қоршаған 

орта факторларын ескере отырып, стратегияларды әзірлейді. Жобалар, 

әдетте, стратегиялық мақсаттарға жетудің құралы болып табылады. 

Сондықтан, мүмкіндіктерді анықтау және дамыту барысында ұйым өзінің 

стратегиялық мақсаттарын басшылыққа ала алады. Мүмкіндіктерді таңдау 

бірқатар факторларды, атап айтқанда, алынған артықшылықтарды пайдалану 

әдісін және тәуекелдерді басқару әдістерін ескере отырып жүзеге асырылады. 

Жобаның мақсаты өлшенетін артықшылықтарды алу және кейіннен 

таңдалған мүмкіндіктерді іске асыру болып табылады. 

Жобаның мақсатын анықтау алынған нәтижелерді сипаттау арқылы 

қосымша нақтыланады. Мақсатқа жобаны іске асырудан пайда алу кезінде 

қол жеткізіледі, ал ол тапсырмалар орындалып, жобаның нәтижелері алынған 

сәттен бастап біраз уақыт алуы мүмкін. 

Мүмкіндіктерді бағалау және жобаны бастау 

Ұйым өз мүмкіндіктеріне бағалауды жүргізе алады, жауапты басшылық 

болашақта таңдалатын мүмкіндіктерді артықшылыққа айналдыруға ықпал 

ететін жобаларды таңдауға көмектесетін шешімдер қабылдай алады. 

Мүмкіндіктер, атап айтқанда, нарықтың жаңа қажеттіліктеріне, 

ұйымның қазіргі қажеттіліктеріне немесе заңнаманың жаңа талаптарына 

сәйкес келуі мүмкін. Мүмкіндіктерді бағалау жаңа жобаны бастауға ресми 

рұқсат алуға бағытталған іс-шаралар кешенінің көмегімен жүзеге асырылады. 

Ұйым мақсаттарға жетуге және жобаның артықшылықтарын жүзеге асыруға 

жауапты жоба кураторын (жауапты тұлғаны) анықтап тағайындайды. 

Анықталған мақсаттар мен артықшылықтар, мысалы, экономикалық 

негіздеме түрінде, жобаға инвестицияларды негіздеу және мүмкіндіктерді 

саралау үшін пайдаланылуы мүмкін. Негіздеменің мақсаты — басшылықтың 

қолдауын алу және таңдалған жобаларға инвестицияларды мақұлдау. 

Бағалау процесінде көптеген өлшемшарттар, соның ішінде 

инвестицияларды бағалау әдістері, және стратегияға сәйкестік, әлеуметтік 
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әсер және қоршаған ортаға әсер ету сияқты сапалық өлшемшарттар 

қолданылуына болады. Жобаға байланысты өлшемшарттар әр түрлі болады. 

Жобаның сыртқы ортасы 

Жобаның сыртқы ортасы (сыртқы жағдайлар, қоршаған орта) жобаны 

орындау процесіне және оның мақсаттарына қол жеткізуге әсер етеді. Жоба 

тобы келесі факторларды ескеруі керек: 

 сыртқы факторлар, оның ішінде әлеуметтік-экономикалық, 

географиялық, саяси, нормативтік, технологиялық және экологиялық 

факторлар; 

 ұйым ішіндегі факторлар, мысалы, стратегия, технология, жобаны 

басқарудың жетілу деңгейі, ресурстардың қол жетімділігі, ұйымның 

құрылымы мен ішкі мәдениеті. 

Ұйымның сыртқы ортасының факторлары қосымша шектеулер мен 

тәуекелдерді белгілеу арқылы жобаның орындалуына әсер етеді. Бұл 

факторларды жоба басшысы басқара алмайтынына қарамастан, оларды 

ескеру қажет. 

Ұйым ішіндегі факторлар 

Жобалар, әдетте, басқа қызмет түрлері де жүзеге асырылатын ұйым 

ішінде жүзеге асырылады. Бұл жағдайда жоба мен оның қоршаған ортасы 

(сыртқы орта), бизнесті жоспарлау процедуралары мен өндірістік қызмет 

арасында белгілі бір қатынастар бар. Жобаға дейін және жобадан кейін 

экономикалық негіздеме дайындау, жобаның іске асырылуын талдау, сондай-

ақ өндіріске көшу сияқты жұмыс түрлері орындалуына болады. Жобалар 

бағдарламалар мен жобалар портфелінің құрамына кіруі мүмкін. 

Жобалар портфелін басқару 

Жобалар портфелі — бұл ұйымның стратегиялық мақсаттарына қол 

жеткізуге бағытталған тиімді басқаруды қамтамасыз ету үшін біріктірілген 

бағдарламалар, жобалар және басқа да қызмет түрлерінің жиынтығы. 

Жобалар портфелін басқару —  нақты стратегиялық мақсаттарға қол жеткізу 

үшін жобаларды, бағдарламаларды және басқа да іс-шараларды анықтайтын, 

дәрежелендіретін, бекітетін, басқаратын және жүзеге асырылуын 

бақылайтын бір немесе бірнеше жобалық портфолиоларды 

орталықтандырылған басқару. 

 Мүмкіндіктерді анықтау, таңдау, жобаны бекіту және басқару 

жобалық портфельді басқару жүйесін пайдалану арқылы жүзеге асырылуына 

болады. 

 Бағдарламаны басқару 

 Бағдарлама – ұйымның стратегиялық мақсаттарымен келісілген 

өзара байланысты жобалар мен басқа да жұмыстар тобы. Бағдарламаны 

басқару қойылған мақсаттарға қол жеткізуге бағытталған 

орталықтандырылған және үйлестірілген қызметті білдіреді. 

 Жобаларды басқару жалпы басқару қағидаттарына сәйкес келеді, 

бірақ жобалардың уақытша сипаты  сипатына байланысты өндірістік 

қызметті басқарудан ерекшеленеді. 
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 Ұйымдар нақты мақсаттарға жету үшін өз қызметін жүзеге асырады. 

Әдетте ұйымда орындалатын жұмыстар операциялық қызметке немесе 

жобаларға жатады. Операциялар мен жобалар негізінен келесідей 

ерекшеленеді: 

 операцияларды тұрақты және қайталанатын процестер кезінде 

салыстырмалы түрде тұрақты орындаушылар топтары орындайды, олар 

ұйымның тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етеді; 

 жобалар уақытша топтармен орындалады, қайталанбайды және бірегей 

нәтижелерге қол жеткізуге бағытталған. 

Мүдделі тұлғалар және жобаның ұйымдық құрылымы 

 Жобаны сәтті жүзеге асыру үшін мүдделі тараптардың (тараптардың) 

құрамын, оның ішінде оның ұйымдық құрылымын жеткілікті түрде егжей-

тегжейлі сипаттау керек. 

 Мүдделі тараптардың рөлдері мен жауапкершілік салаларын 

анықтау, сондай-ақ оларды жобаның және жалпы ұйымның мақсаттарына 

сәйкес жобаның басқа қатысушыларына жеткізу қажет. Жоба шеңберінде 

мүдделі тұлғалардың өзара іс-қимылын басқару жобалық менеджмент 

(жобаны басқару) процестерінің көмегімен жүзеге асырылады. 

 Жобаның ұйымдық құрылымы – бұл жоба рөлдерін, жауапкершілік 

салаларының сипаттамасын, өкілеттік деңгейлері мен шекараларын қамтитын 

уақытша құрылым, олар нақты анықталып, жобаның барлық мүдделі 

тараптарына жеткізілуі тиіс. Жобаның ұйымдастырушылық құрылымына 

мыналар кіруі мүмкін: 

 жобаның жұмысына жалпы басшылық пен басқаруды қамтамасыз 

ететін және жобаның нәтижелерін алуға жауап беретін жоба басшысы 

(жетекшісі); 

 жоба жетекшісіне жоба нәтижелеріне жету үшін жобаның 

жұмысына/операцияларына жалпы басшылықты және бақылауды 

қамтамасыз етуге көмектесетін жоба менеджментінің тобы (міндетті 

емес элемент)  

 жоба жұмысын орындайтын жобалық топ. 

 Жобаны басқару үшін ұйым деңгейінде келесілерді анықтауға 

болады: 

 жобаны бастауға және ресурстарды пайдалануға рұқсат беретін, 

жобаның сәтті жүзеге асуына ықпал ететін және оған қолдау көрсететін 

куратор (жауапты тұлға). Куратор жоғары деңгейдегі басқару 

шешімдерін қабылдайды және жоба жетекшісі шеше алмайтын 

проблемалар мен қақтығыстарды шешеді; 

 директивті нұсқаулар беру арқылы жобаны басқаруға қатысатын 

басқарушы комитет немесе жоба кеңесі (міндетті емес элемент). 

 

9.2. Жобаның негізгі кезеңдері және олардың ерекшелігі. 

Жобалар, әдетте, кезеңдерге (фазаларға) бөлінеді, олардың құрамы мен 

мазмұны басқару және бақылау қажеттіліктерімен анықталады. Өмірлік 
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циклдің фазалары басталуы мен аяқталуы бар логикалық ретпен орындалады 

және нәтижелерді алу үшін кіріс деректерін пайдаланады. Жобаны тиімді 

басқару үшін оның өмірлік циклі бойынша әрбір кезең ішінде белгілі бір 

әрекеттер жиынтығы орындалуы керек. 

Фазалар жобаны бірнеше жеке басқарылатын элементтерге бөлуге 

мүмкіндік береді, олардың жиынтығы жобаның өмірлік циклін құрайды. 

Жобаның өмірлік циклі жобаның басынан оның жоспарланған 

аяқталуына немесе мерзімінен бұрын аяқталуына дейінгі уақыт аралығын 

қамтиды. Жобаның өмірлік циклінің фазаларының шекаралары, әдетте, 

шешім қабылдау нүктелері болып табылады, олардың құрамы жобаның 

ұйымдастырушылық ортасына байланысты болуы мүмкін. Шешім қабылдау 

нүктелері жобаны басқаруды жеңілдетеді. Жобаның өмірлік циклінің соңғы 

кезеңі аяқталған кезде барлық нәтижелер алынуы керек. 

Жобаны басқару үшін оның өмірлік циклі бойында жобаны басқару 

процестері жоба тобымен немесе қосалқы жобалар тобтарымен жалпы жоба 

үшін де, оның жеке фазалары үшін де қолданылуы керек. 

Жобаны немесе фазаны аяқтау 

Жобаны немесе кезеңді аяқтаудың мақсаты – жобаны немесе жобаның 

фазасын жабу үшін жобаның немесе фазаның барлық процестері мен 

жұмыстары аяқталғанын растау. 

Фазаның немесе жобаның барлық күтілетін нәтижелері алынғанына, ал 

жобаны басқарудың барлық берілген процестері тиісті түрде аяқталғанына 

немесе аяқталғанға дейін ресми түрде тоқтатылғанына кепілдік беру үшін 

барлық процестер мен жұмыстарды тексеру қажет. 

Қабылданған сапа стандарттарына сәйкес барлық жобалық құжаттарды 

жинап, мұрағатқа тапсыру қажет; жобаның барлық қызметкерлері мен 

тартылған ресурстар босатылуы тиіс. 

Егер ұйым бұдан былай жобаның нәтижелерін қажет етпесе немесе 

жобаның кейбір (немесе барлық) мақсаттары мен міндеттері 

орындалмайтыны белгілі болса, жобаны жедел тоқтату қажет болуы мүмкін. 

Ерекше шарттар болмаған кезде, жоба мерзімінен бұрын тоқтатылған кезде 

тапсырыс берушіге берілетін қандай да бір нәтиже алынбаса да, жоба 

аяқталған жағдайдағы рәсімдер жиынтығы орындалады. Тоқтатылған 

жобаның барлық құжаттары қолданыстағы талаптарға сәйкес толтырылуы 

және сақталуы керек. 

9.3. Жоба бойынша жұмысты ұйымдастыру, жобаға қойылатын 

талаптарды анықтау. Жобаның интеграциясын (жобаны біріктіруді) 

басқару. 

Жобалық қызметті басқарудың мақсаты жобаның бекітілген 

нәтижелерін алу үшін жоспарларда анықталғандай жұмыстардың 

орындалуын басқару болып табылады. 

Жобалық қызметті басқару – бұл дәйекті жұмыс нәтижелері мен 

жобаның соңғы нәтижелерін біріктіруге мүмкіндік беретін куратор, жоба 

басшысы (жетекшісі), жобаны басқару тобы мен жоба тобы арасындағы 

басқарушылық өзара әрекеттесу. 
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Жоба басшысы жобаның жоспарланған жұмыстарын орындауға 

басшылық жасауы және жобаны іске асыру барысында туындайтын 

техникалық, әкімшілік және ұйымдастырушылық мәселелерді шешуі керек. 

Жобаның нәтижелері – жоба жоспарына сәйкес өзара байланысты 

процестерді орындау қорытындысы болып табылады. Нәтижелердің 

дайындығы туралы деректерді жинау ақпаратты тарату процесі шеңберінде 

жүргізіледі. 

Жоба жоспарларын әзірлеу 

Жобалық жоспарларды әзірлеудің мақсаты келесі ақпаратты құжаттау 

болып табылады: 

 неліктен жоба жүзеге асырылуда; 

 не істеу керек және кім істеуі керек; 

 бұл нәтижелер қалай жүзеге асырылады; 

 бұл қанша тұрады; 

 жобаны орындау, бақылау және аяқтау қалай жүзеге асырылады. 

Жоба жоспарларына әдетте жоба жоспары мен жобаны басқару 

жоспары кіреді. Бұл жоспарлар жеке құжаттар болуы мүмкін немесе оларды 

бір құжатқа біріктіруге болады, бірақ қай нұсқа таңдалғанына қарамастан, 

жоба жоспарлары мазмұнды, мерзімдерді, шығындарды және басқа да 

басқару топтарын біріктіруді (интеграциясын) көрсетуі керек. 

Жобаны басқару жоспары – бұл жобаны іске асыру, бақылау және 

бақылау тәсілін анықтайтын құжат немесе құжаттар жиынтығы. Жобаны 

басқару жоспары тұтастай жоба үшін немесе жобаның бір бөлігі үшін 

жасалуына болады, яғни ол тәуекелдерді басқару жоспары немесе сапаны 

басқару жоспары сияқты қолдау жоспарлары болуы мүмкін. 

Жобаны басқару жоспары, әдетте, рөлдерді, жауапкершілік салаларын, 

ұйымдастырушылық құрылымдар мен рәсімдерін анықтаудан тұрады, олар 

жұмысты орындау барысында және жобаны басқарудың басқа міндеттерін 

шешу барысында тәуекелдерді басқару және мәселелерді шешу, өзгерістерді, 

кестені, шығындарды, коммуникацияларды, жобаның конфигурациясы мен 

сапасын басқару, қауіпсіздікті қамтамасыз ету, еңбекті қорғау және қоршаған 

ортаны қорғау үшін қолданылады.  

Жобаның жоспарында жұмысты орындау кезінде пайдаланылатын 

мақсаттар мен нысаналы көрсеткіштер бар. Оларға жобаның мазмұны, 

сапасы, кестесі, құны, ресурстары мен тәуекелдері туралы мәліметтер кіреді. 

Жоба жоспарында сипатталған барлық параметрлер бір-бірімен келісіліп, 

байланыстырылуы керек. Жоба жоспарында жоспарлаудың барлық өзекті 

процестерінің шығыс деректері, сондай-ақ жобаны орындау, бақылау және 

аяқтау жөніндегі күш-жігерді айқындау, интеграциялау және үйлестіру үшін 

қажетті жұмыстар қамтылуға тиіс. Қолдану аймағына және жобаның 

күрделілігіне байланысты жоспардың мазмұны әртүрлі болуы мүмкін. Ұйым 

тиісті мүдделі тұлғалармен келісілгеннен кейін жоспардың бірыңғай егжей-

тегжейлі құжат түрінде немесе бағынысты жоспарларға (мысалы, жоба 

мазмұнын басқару жоспары немесе кесте) сілтемелері бар жиынтық құжат 



106 

түрінде жасалатыны туралы шешім қабылдайды. Жиынтық құжатты 

пайдалану кезінде бүның ішінде бағынысты жоспарларды біріктіру және 

келісу рәсімін сипаттау қажет. Жобаны іске асыру барысында жоспар үнемі 

жаңартылып, тиісті мүдделі тұлғаларға таратылуы керек. Бастапқы 

кезеңдерде жоспар біршама іріленген болуы мүмкін, содан кейін біртіндеп 

жобаның мазмұнын, бюджетін, ресурстарын, графиктерін және басқа 

көрсеткіштерін жалпы сипаттамадан жұмыстың егжей-тегжейлі пакеттерінің 

жиынтығына дейін нақтыланады. Бұл басшылық тарапынан жобаның 

тәуекелдерін басқару үшін қажетті түсіну мен бақылау деңгейін қамтамасыз 

етуге мүмкіндік береді. 

Жобалау қызметін бақылауының мақсаты – жоспарларға сәйкес 

жобалық іс-шаралардың кешенді орындалуын қамтамасыз ету. Жоба бойы 

жүзеге асырылатын жобалау қызметін бақылау өнімділікті өлшеуді, алынған 

нәтижелерді бағалауды және жобаны іске асыруға әсер етуі мүмкін 

үрдістерді айқындауды, сондай-ақ өнімділікті арттыруға бағытталған 

өзгерістерді жандандыруды қамтиды. Тұрақты бақылау мүдделі тұлғаларды, 

соның ішінде кураторды, жоба жетекшісін, жобаны басқару тобын және жоба 

тобын жобаның қол жеткізілген нәтижелері туралы нақты және өзекті 

ақпаратпен қамтамасыз етеді. 

Жобаның интеграциясын (жобаны біріктіруді) басқару 

Жобаның интеграциясын басқару жобаны басқару процестерінің 

топтары аясында жобаны басқару бойынша әртүрлі процестер мен                 

іс-әрекеттерді анықтау, нақтылау, біріктіру, біріктіру және үйлестіру үшін 

қажетті процестер мен іс-әрекеттерді қамтиды. Жобаларды басқару 

тұрғысынан интеграция жобаны аяқтау, жобаның мүдделі тараптарының 

күтулерін сәтті басқару және талаптарды орындау үшін маңызды болып 

табылатын біріктіру, шоғырландыру және интегративті әрекеттер сияқты 

сипаттамаларды қамтиды. Жобаның интеграциясын басқару ресурстарды 

бөлу туралы шешім қабылдауды, қарама-қайшылықты мақсаттар мен 

баламалар арасындағы ымыраға келуді, сондай-ақ жобаларды басқару 

бойынша білім салалары арасындағы өзара тәуелділікті басқаруды қамтиды 

Жобаны басқару процестері, әдетте, белгілі бір шекаралары бар 

дискретті элементтер түрінде ұсынылады, дегенмен іс жүзінде олар PMBOK 

(ағылшынша) нұсқаулығында егжей-тегжейлі сипатталмайтын тәсілдермен 

қиылысады және өзара әрекеттеседі (ағылшынша – «Project Management Body 

Of Knowledge» – жобаларды басқару бойынша білім жиынтығы). 

Жобаның интеграциясын басқарудың келесі процестерінің жалпы схемасы: 

1. Жоба жарғысын әзірлеу – жобаны немесе кезеңді ресми түрде 

санкциялайтын және жобаның мүдделі тараптарының қажеттіліктері 

мен үміттерін қанағаттандыратын бастапқы талаптарды құжаттайтын 

құжатты әзірлеу процесі. 

2. Жобаны басқару жоспарын әзірлеу – барлық қосалқы жоспарларды 

анықтау, дайындау, біріктіру және үйлестіру үшін қажетті іс-

әрекеттерді құжаттау процесі. 

3. Жобаның орындалуын жетекшілік ету және басқару – жобаның 
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мақсаттарына жету үшін жобаны басқару жоспарында анықталған 

жұмыстарды орындау процесі. 

4. Жоба жұмысының бақылауы (мониторингі) және оның басқаруы – 

жобаны басқару жоспарында айқындалған жобаның мақсаттарына қол 

жеткізу үшін орындалуын қадағалау, тексеру және реттеу процесі. 

5. Өзгерістердің жалпы басқаруын жүзеге асыру – өзгертуге барлық 

сұраныстарды тексеру, оларды бекіту және нәтижелердің, ұйым 

процестерінің активтерінің, жоба құжаттарының және жобаны басқару 

жоспарының өзгерулерін басқару процесі. 

6. Жобаны немесе фазаны аяқтау – жобаны немесе фазаны ресми түрде 

аяқтау мақсатында жобаны басқару процестерінің барлық топтарының 

барлық операцияларын аяқтау процесі. 

 

№ 1 практикалық жұмыс. 

1. Жоба бойынша жұмыс құрылымын жасаңыз: 

«Техникалық және кәсіптік, орта білімнен кейінгі білім беру ұйымын 

трансформациялау үдерісіндегі басшының рөлі: халықаралық тәжірибе» 

бағдарламасы бойынша біліктілікті арттыру курсының тыңдаушысының 

бітіру жұмысы. 

2. Курстағы жұмыс нәтижелері бойынша материал дайындаңыз және 

осы бойынша презентациялар жасаңыз. 
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ГЛОССАРИЙ 

 

Аккредиттеу - объектінің белгіленген критерийлер мен көрсеткіштерге 

(стандартқа) сәйкестігін ресми растау тәртібі. 

Басшы – заңның, басқа нормативтік құқықтық актілердің немесе 

ұйымның құрылтай құжаттарының күшімен осы ұйымды басқаратын немесе 

оның жалғыз атқарушы органының функцияларын орындайтын тұлға.  

Бизнес жоба - нақты жобаның толық сипаттамасы мен негіздемесін, 

сондай-ақ оны жүзеге асыру кезінде қабылданған шешімдердің тиімділігін 

жан-жақты бағалау мүмкіндіктерін беретін құжат.  

Білім берудің жол картасы – 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 

қатынастарында болатын жеке немесе заңды тұлға. 

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. 

Педагогикалық менеджмент – оқу процесін тиімділігінің артуына 

ықпал ететін, оны басқарудың принциптері, әдістері, ұйымдастырушылық 

формалары мен технологиялық әдістерінің жиынтығы.  

Тәуекел менеджмент – қолайсыз нәтиже ықтималдығын азайтуға және 

оны жүзеге асырудан болатын ықтимал шығындарды минимизациялауға 

бағытталған басқару шешімдерін қабылдау және жүзеге асыру процесі.  

Үздіксіз оқыту (ағылш. lifelong learning) – мемлекеттік және 

мемлекеттік емес институттар жүйесін пайдалану негізінде және жеке тұлға 
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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. 

 

НЕГІЗГІ ЖӘНЕ ҚОСЫМША ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 

 

Негізгі дереккөздер және ресурстар тізімі: 

1. Қазақстан Республикасының заңы. Білім туралы. 2007 жылғы  

2. 27 шілдеде қабылданған, № 319-III; 

3. Қазақстан Республикасының заңы. Педагог мәртебесі туралы.  

4. 2019 жылғы 27 желтоқсанда қабылданған, №293-VІ; 

5. Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығы. Қазақстан 

Республикасының 2025 жылға дейінгі Стратегиялық даму жоспарын бекіту 

туралы. 2018 жылғы 15 ақпанда бекітілген, № 636; 

6. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. Цифрлық Қазақстан 

мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. 2017 жылғы 12 желтоқсанда 

бекітілген, №827; 

7. Қазақстан Республикасы Үкіметінің қаулысы. Қазақстан 

Республикасының білім беруді және ғылымды дамытудың 2020-2025 

жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасын бекіту туралы. 2019 жылғы  

8. 27 желтоқсанда бекітілген, № 988; 

9. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы. 

Педагогтердің біліктілігін арттыру курстарының білім беру бағдарламаларын 

әзірлеу, келісу және бекіту қағидаларын бекіту туралы. 2020 жылғы 4 

мамырда бекітілген, № 175; 

10. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің бұйрығы. 

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. 2018 жылғы 26 қарашада бекітілген, № 646; 

11. Техникалық және кәсіптік білім беру ұйымдарының басшыларына 

арналған оқыту бағдарламасы/Training and capacity building of principals; 

12. Тренерлерді оқыту бағдарламасы. Кәсіби білім беруді дамытудың 

халықаралық тәжірибесін ескере отырып, ТжКОБ ұйымдары басшыларының 

құзыреттілігін арттыру. 

 

Тыңдаушылар өздігінше оқуға ұсынылған дереккөздер және 

ресурстар тізімі: 

1. «Жас Маман» жобасының қатысушысы ТжКОБ ұйымының, 
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халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін халықаралық 

деңгейде танылған шетелдік өнеркәсіптік 

ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің /кәсіби қауымдастықтардың 

талаптарына сәйкестігін бағалау процедурасын өтуіне арналған жол 

картасының жобасы/«Talap» КеАҚ; 

2. ТжКОБ ұйымдарын дамытудың стратегиялық жоспарын әзірлеу 

бойынша әдістемелік ұсыныстар/«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. Train the Trainer. Training Fundamentals. Instructor’s Reference 

Manual. United Nations, New York, 2001. 

5. Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher 
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6. ISO 21001. Educational organizations Management systems for 

educational organizations — Requirements with guidance for use. 2018, 74 p. 

7. European Quality Assurance in Vocational Education and Training 

(EQAVET). Indicators’ Toolkit. 2011, 138 p. 

8. ИСО 9000–2015: «Система менеджмента качества. Основные 

положения и словарь». 

9. ISO/CD 9004–2016, ISO/TC 176/SC2/N 1350: «Качество организации 

— Рекомендации по достижению устойчивого успеха». 

10. ИСО 21504–2016: «Управление проектами, программами и 

портфелем проектов. Руководство по управлению портфелем проектов». 

11. Управление проектами: Основы профессиональных знаний. 

Национальные требования к компетентности специалистов. — М.: Проектная 

практика. — 2010. — 256 с. 

12. ИСО 21500–2014: «Руководство по проектному менеджменту». 

13. Руководство PMBOK: Руководство к своду знаний по управлению 

проектами. — Project Management Institute.  

14. Питер Ф. Друкер. Практика менеджмента. Манн, Иванов и Фербер, 

2015, 400 с. 

15. Питер Ф. Друкер. Задачи менеджмента в XXI веке. Вильямс, 2018, 

286 с. 

16. Питер Ф. Друкер. Эффективный руководитель. Манн, Иванов и 

Фербер, 2014, 240 с. 
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Қосымша 1 

Жоба 

КЕЛІСІЛДІ 

ББ басшысы 

________________________ 

«____» ____________ 20___ж. 

БЕКІТЕМІН 

ТжКБ ұйымының басшысы 

________________________ 

«____» ____________ 20___ж. 

 

халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін «Жас Маман» жобасының қатысушысы  

__ (ТжКБ ұйымының толық атауы) ____, халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіби қауымдастықтардың талаптарына сәйкестігіне бағалау 

процедурасын өтуге арналған 

Жол картасы 
(құжат 2020 жылы тартылған шетелдік серіктестің ұсыныстарына сәйкес «Жас маман» жобасын іске асырудың жол картасының 6 

тармағына сәйкес әзірленген) 

 

№ Іс-шара атауы Аяқталу түрі  Мерзімдері Жауапты 

орындаушы  

1 2 3 4 5 

1 Внешние ревизоры и сотрудничество 

1.1 ТжКБ ұйымының бағалау мәселесі бойынша мүдделі 

тараптармен талқылау жүргізу 

Хаттамалық шешім   

1.2 Халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін 

халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциацияларды/орталықтарды/кеңестерді/кәсіби қауымдас-

тықтарды іздестіру 

Орталықтар туралы 

ақпарат 

  

1.3 Халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін 

халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциациялармен/орталықтармен/кеңестермен/кәсіби қауым-

дастықтармен бағалаудан өту үшін ынтымақтастық мүмкіндігі 

туралы сөйлесу жүргізу 

Жеткізушілерді 

таңдау 

  

1.4. Халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық Өтінім   
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ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіби қауым-

дастықтардың талаптарына сай бағалаудан өту үшін өтінім 

жолдау 

1.5 Халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін 

халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциацияны/орталықты/кеңесті/кәсіби қауымдастықты 

таңдау 

Қызметті сатып алу 

процедурасы 

  

1.6 ТжКБ ұйымын бағалау бойынша қызмет көрсету туралы 

келісім жасау 

Келісім   

1.7 Ішкі сапаны қамтамасыз ету бойынша сарапшылардың жұмыс 

тобын құру 

Бұйрық   

1.8 Келесі кезеңге өтпес бұрын, бағалауға өтініш беру кезінде 

пайда болған олқылықтарды талдау және ұсыныстарды 

орындау 

Есеп   

2 Сапаны қамтамасыз етудің ішкі жүйесі 

2.1 Халықаралық талаптарға сәйкес кадрларды даярлау үшін 

халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциация/орталық/кеңес/кәсіби қауымдастық өткізіп жатқан 

критерилерге сәйкес нормативтік құжаттарды (Сапа 

Менеджменті Жүйелері, Саясаты мен Процедуралары және 

т.б.) әзірлеу 

Басшылықпен 

бекітілген құжаттар 

  

2.2 Білім алушыларды сертификаттауға рұқсат алу үшін 

халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіби 

қауымдастықтардың талаптарына сай білім беру 

бағдарламаларын және ОӘК әзірлеу/өзектендіру 

Оқу бағдарламасы   

2.3 Жабдықтарды, құралдар мен материалдарды сатып алу (қажет 

болған жағдайда) 

Сатып алу Жоспары   

2.4 Үй -жайларды талаптарға сәйкес дайындау (қажет болған 

жағдайда) 

Есеп / Анықтама   
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3 Кадрларға қойылатын талаптар 

3.1 Әкімшілікті, әдіскерлерді оқыту сертификат   

3.2 Педагогтарды оқыту және сертификаттау сертификат   

4 Бағалау кезеңдері 

4.1 ТжКБ ұйымының ішкі сарапшылар тобының алдын ала 

келуі/аудиті/оқуы 

Тексеру 

комиссиясының 

қорытындысы 

  

4.2 Ішкі өзін-өзі бағалау есебін дайындау Өзін-өзі бағалау 

туралы есеп 

  

4.3 Сапаны қамтамасыз ету бойынша ішкі жұмыс тобының 

мүшелерімен сұхбат 

Ақпарат   

4.4 ТжКБ ұйымының материалдық -техникалық базасын тексеру Есеп   

5 Бағалауды өткізу 

5.1 Оқыту бағдарламаларын енгізу Бекітілген Оқу 

Бағдарламалары 

  

5.2 Қорытынды Аудит Сертификат, Хат   

6 Бағалаудан кейінгі кезең 

6.1 Бағалаудан кейінгі мониторинг бағалауды жүргізетін ұйымның 

талаптарына байланысты 

Сертификат   

 

Ескертпе: 1. Колледждің жол картасы салаға немесе халықаралық деңгейде танылған халықаралық салалық 

ассоциациялардың/орталықтардың/кеңестердің/кәсіби қауымдастықтардың талаптарының ерекшеліктеріне 

байланысты өзгеруі мүмкін. 

2. Қорытынды теріс болған жағдайда, колледж әр кезең бойынша аудиторлардың мақұлдауын алғанша аудит өтетін 

болады. 

 

Анықтама: Бұл Жол картасының жобасы халықаралық мұнай -газ және химия өндіру компанияларымен колледждің 

білім туралы құжаттарды мойындау үшін Offshore Petroleum Industry Training Organization (АҚШ) ұйымынан «APEC 

PetroTechnic жоғаыры колледжініңбағалаудан өту тәжірибесінің негізінде дайындалған және ұсыныс ретінде 

әзірленген. 
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Қосымша 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 
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Модульдердің / 

Пәндердің атауы 

Бақылау 

нысаны 
Оқу уақытының көлемі Курстар мен семестрлер бойынша бөлу 

Е
м

т
и

х
а

н
  

сы
н

а
қ

  

б
а

қ
ы

л
а

у
 ж

ұ
м

ы
сы

 

К
р

ед
и

т
ы

 
В

се г
о

 

ч
а

с

о
в

 

оның ішінде 1 КУРС 2 КУРС 3 КУРС 4 КУРС 

   

Т
ео

р
и

я
л
ы

қ
  

зе
р

тх
ан

ал
ы

қ
-т

әж
ір

тб
ел

ік
 

к
у

р
ст

ы
қ
 ж

о
б

а 
/ 

ж
ұ

м
ы

с 
 

тә
ж

ір
и

б
ел

ік
 ө

н
д

ір
іс

ті
к
 о

қ
ы

ту
 ж

ән
е 

/ 
н

ем
ес

е 
к
әс

іп
ті

к
 п

р
ак

ти
к
а
 

Ж
ек

е 

18 апта 20 апта 8 апта 16 апта 8 апта 12 апта. 12 апта. 

С
ем

ес
тр

 1
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 2
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 3
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 4
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 5
 

 в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 6
 

в
 н

ед
ел

ю
 

С
ем

ес
тр

 7
 

в
 н

ед
ел

ю
 

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 3 

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 4 

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 

- жұмысты сипаттайды, өз жұмысын 

дұрыс ұйымдастырады және жеке 

қорғаныс құралдарын пайдаланады; 

- қол құралымен жұмыс істеу кезінде, 

электр құралдарымен  жұмыс істеу 

96 24 24 48    
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қауіпсіздігіне қамқорлық 

жасау. 

(5.2.6. Құрылыс негіздері, 

ғимарат түрлері және жұмыс 

қауіпсіздігі) * 
 

кезінде қауіпсіздік техникасын 

сақтайды; 

- 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, фанера, бөлшектер тақтасы, 48 12 12 24    
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Ағаш өңдеуде ең көп таралған 

құралдарды енгізу 

талшықты тақталар және т. б. кесу 

үшін әртүрлі құралдар мен 

машиналармен жұмыс істейді, соның 

ішінде ағаш бұйымдары мен 

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: 

72 24 24 24    
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 3-қосымшаға сәйкес 

5.   Оқыту нәтижесі:  

қабырғаларды безендіру үшін 

әртүрлі материалдарды 

қолдану 

(5.2.6. Беткі қабат, қабырғалар-

тұсқағаздар, кескіндеме,  беткі 

материалдар.) * 

- әрлеу материалдарының түрлерін 

анықтайды;  

- әрлеу материалдарының қасиеттері 

мен технологиялық ерекшеліктерін 

ескере отырып, қабырғаларды әрлеу 

бойынша жұмыстарды жүргізеді 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

48   48    

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 

96 24 24 48    
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құймалы едендер. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

7.   Оқыту нәтижесі:  

әрлеу жұмыстары үшін әртүрлі 

құрылғыларды орнату. 

(5.2.6. Құрылғыларды орнату.) * 

әрлеу жұмыстарын жүргізуге 

арналған құрылғыларды сипаттайды; 

- жұмыс орнында құрылғыларды 

орнатады, 

- өңдеу жұмыстарын жүргізу үшін 

бұйымдарды жинауды, бөлшектеуді 

және сақтауға және тасымалдауға 

дайындауды жүргізеді. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

72 12 12 48    

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 

- интерьерді тоқыма 

материалдарымен безендіру және 

безендіру жұмыстарын жүргізеді; 

 - әр түрлі аксессуарларды, 

драперлерді, жапқыштарды қолдана 

48 12 12 24    
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түрлерін қолдану 

(5.2.6. Сәндік тоқыма, 

материалдар теориясы және 

тігу)* 
 

отырып, тоқыма дизайнының әртүрлі 

стильдері мен әдістерін безендіру 

кезінде қолданады. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

10.   Оқыту нәтижесі:  

қажетті тоқыма бұйымдарын 

қажетті жерлерде қолдана 

отырып дизайн жасау, матадан 

түрлі бұйымдар жасу. 

(5.2.6. Сәндік тоқыма, 

материалдар теориясы және 

тігу)* 

 

- қажетті тоқыма бұйымдарын 

қолдана отырып дизайн жасайды;  

- жиһазға арналған ширмалар, 

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 

96  24 72    

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    
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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 

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)* 

- тиімділік тұрғысынан 

көшбасшылық стильдерін 

сипаттайды; 

еңбекті ынталандыру жүйесін 

сипаттайды 

- іскерлік қарым-қатынас этикасын 

сақтайды 

- командада жұмыс істейді, 

бөлімшенің жұмысын басқарады 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

96 24 24 48    

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 

- кәсіпкерлік қызметтің негіздерін 

түсінеді; 

- кәсіпкерлік қызметті құқықтық 

реттеуді сипаттайды; 

96 24 24 48    
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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)* 

 - кәсіпкерлікте бизнес-идеяларды 

жүзеге асырады; 

- Еңбек және корпоративтік этиканы 

сақтайды. 

Бағалау критерийлері 

қанағаттанарлықтан өте жақсыға 

дейін: 

 3-қосымшаға сәйкес 

16.  Курстық жоба / жұмыс (егер 

жоспарланған болса 

 24       

Барлығы   1392       

 

 


