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КІРІСПЕ 

Курстың мақсаты «Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесі» 

пәнінің мақсаты-әлемдегі жоғары білім беру жүйесін, білім беруді 

дамытудың негізгі үрдістерін және жетекші дамыған елдердің ұлттық білім 

беру жүйесін жаңғыртудың басым бағыттарын, жоғары білімді реттеуді 

ұйымдастыру мен оның әдістемесін, теориялық негіздерін, механизмдерін, 

тәсілдері  мен мәнін түсініп,  жоғары білім берудің қазіргі кездегі әлем 

дамуындағы орны мен ролін  зерттеу, болып табылады. 

Курстың міндеттері: 

1. Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі білім беруді дамытудың 

негізгі үрдістері туралы түсінік қалыптастыру;  

2.Әртүрлі елдерде білім беруді дамытудың оң және теріс жақтарын; 

оларды айқындайтын қоғамдық-саяси және экономикалық жағдайларды, 

елдің, өңірдің, жалпы әлемнің қоғамдық дамуына әсерін анықтау; 

3. Білім беру сапасын бағалауға, жоғары оқу орнында білім беруді 

басқару мен басқаруға заманауи тәсілдерді ашу, білім беру қызметтері 

нарығының ауқымы мен құрылымын, оларды іске асыру шарттары мен 

нысандарын зерттеу; 

4. Жоғары білім беруді дамытудың негізгі парадигмаларын  талдау 

және болжау дағдыларына үйрету. 

Пәнді оқып, магистрант: 

Білуі керек: білім беруді дамытудың негізгі тенденциялары және 

жетекші дамыған елдердің ұлттық білім беру жүйесін жаңғыртудың басым 

бағыттарын. 

Меңгеруі керек: әлемдегі жоғары білім берудің дамуына байланысты 

өз ойларын қисынды және сауатты тұжырымдау және жеткізу және өз 

көзқарасын дәлелдеу. 

Түсінігі болуы тиіс: әртүрлі елдерде үздіксіз білім беруді 

ұйымдастыру нысандары туралы, әлемдегі білім беруді қаржыландырудың 

қазіргі заманғы үлгілері туралы. 

Негізгі құзыреттілік: Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесінің 

ерекшеліктерін  анықтайтын  бірліктің реттелген жиынтығын   әр түрлі 

пәндерден игерілген білімдерді міндеттерді шешуде қолдана білуді 

меңгерту 

Жалпы құзыреттілік:  Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесі   

пәнін игеру барысында алған теориялық білімдерін іс-тәжірибеде қолдана 

алуы.  

Кәсіби құзыреттілік: Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесінің 

ерекшеліктері   бойынша  теориялық білімдерді жүйелендіру мен 

құрылымдау, рәсімдеу, іздеу дағдылары мен іскерліктерін әлеуметтік-

психологиялық білімдер негізінде қолдану;      

 



 

«Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесі» пәннің 

мазмұны 

Лекция -1«Жоғары білім берудің замауи әлемдік жүйесі» 

курсының сипаттамасы. 
«Қазіргі әлемдік жоғары білім беру жүйесі» курсының 

мақсаты, міндеттері және пәнаралық сипаты.Педагогикалық 

ғылымдар жүйесіндегі «Жоғары білім берудің замауи әлемдік 
жүйесі» курсының  орны. ХХI ғасырдағы әлемдегі білім берудің 

даму тенденциялары. Дамыған елдердің шетелдік жоғары 

мектебінің ерекше белгілері:  ашықтық; жоғары оқу 
орындарының ғылыммен және өндіріспен тығыз қарым-

қатынасы; жоғары білім деңгейі; оқытушылардың жоғары 

кәсібилігі;  ЖОО мазмұнын ғылыми-техникалық прогрестің жаңа 
жетістіктеріне бағыттау. Замауи әлемдік білім беру кеңістігіне 

жалпы аса маңызды үрдістер. ЮНЕСКО – білім, ғылым және 

мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымының 
қызметі. Жоғары білім берудің міндеттері. 

Лекция -2 Жоғары білім беруді жүйелі модернизациялау. 
Жоғары тиімді білім беру жүйесі ел экономикасының және 
қазақстандық қоғамның тұрақты өсуін қамтамасыз етудің негізгі 

факторларының бірі. Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту 

үш басты бағыт: білім беру мекемелерін оңтайландыру; оқу-
тәрбие процесін жаңғырту; білім беру қызметтерінің тиімділігі 

мен қолжетімділігін арттыру. Қазақстан Республикасының 2011-

2020 жылдарға арналған мемлекеттік даму бағдарламасы білім 
берудің бәсекеге қабілеттілігін арттырудың, экономиканың 

тұрақты өсуі үшін сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету 

жолымен адами капиталды дамытудың жаңа кезеңі. 
Республикада электрондық оқытудың жаңа білім беру 

жобаларары.. Е-learning, «Назарбаев Зияткерлік мектептері». 

эксперименттік интеграцияланған оқу бағдарламалары. 
Қазақстанның Болон Декларациясына қосылуы принциптеріне 

сәйкес  бірыңғай еуропалық білім беру кеңістігіне кіру 

міндеттері:  жоғары білім берудің көп деңгейлі жүйесі; 
академиялық кредиттер жүйесін енгізу; студенттер мен 

оқытушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету; 

дипломға бірыңғай еуропалық қосымшаны беру; жоғары білім 



сапасын бақылау және т. б. Кредиттік оқыту технологиясын 

қолдану арқылы оқу үдерісін ұйымдастыру.Білім берудің 
либералдық моделі. Білім берудің әкімшілік моделі. Жоғары 

кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту бойынша ұсыныстарды. 

Лекция -3 Қазіргі білім берудегі замауи әлемдік 

жаһандану процесі. Жаһандану-дүниежүзілік экономикалық, 

саяси, мәдени және діни интеграция мен біріздендіру процесі. 

Ғаламшардың кеңістігі жаһандық желілер мен өзара 
байланыстар. Білім беруді жаһандандырудың қандай факторлары. 

Жаһандану процесінің қарама-қайшылығы. замауи 

әлемдік  экономиканың интеграциялануы, жаңа ақпараттық 
технологиялардың пайда болуы. Білім жүйесін замауи әлемдік 

дамыған инновациялық технологиялармен жабдықтау, білім мен 
ғылымның халықаралық стандартын меңгеру, сапалы білім 

беруге қол жеткізу, қоғам сұранысына жауап беретін білікті 

маман даярлау. жаһандану жағдайында ұлттық білім беру 
жүйелерінің дамуы мен  интеграциялануы бәсекеге қабілеттілігі. 

Лекция -4Қазіргі заманауи білім беру жүйелерінің дамуы 

және интеграциялануы. Қазіргі заманауи білім беру 
жүйелерінің дамуы және интеграциялануының жағдайы. 

Жаһандану жағдайында ұлттық білім беру жүйелерінің дамуы 

және интеграциялануының мақсаты: замауи әлемдік жаhандану 
жағдайында ұлттық білім беру жүйелерінің дамуы және 

интеграциялануының  кезеңінде жастарға берілер білімнің 

мазмұнын ұлттық құндылықтармен, мәдениетаралық түсінік-
пайыммен, ақпараттық жетістіктермен, тілдік (ана тілі мен шетел 

тілдері) байлықпен толықтыру; жастардың бойында қоғамның 

экономикалық және әлеуметтік саласына деген практикалық 
таным негізін қалыптастырып, өзінің, отбасының, достарының, 

айналасының, жалпы қоғамның әл-ауқатын ойлайтын 

жауапкершілігін сезіндіру; шыққан әлеуметтік тегіне қарамай, 
талантты да белсенді, білімді де ойлы жастарды толық қолдау 

арқылы қоғамның әлеуметтік икемділігін қамтамасыз ету қажет. 

Осы арқылы жас буынның ақылды адам денсаулығы зор, рухани 
дүниесі бай, адамгершілікті, тәуелсіз жеке тұлғаны 

қалыптастыру; білім мәдениеті мен қоғам алдындағы жауап-

кершілікке бағытталған кешенді іс-шараны жағымсыз нәрселерді 
(наркомания, бейәдептілік, т.б.) аластатуға бағыттап құру; білім – 

еркіндік пен таңдаудың көзі әрі дем берушісі. 



Лекция - 5. Жоғары білім беруді  нтернационализациялау. 
Қазақстанның Халықаралық байланыстар аясының кеңеюі және 
оның сапалық жағынан қарқынды өзгеруі. «Білім беруді 

интернационализациялау» ұғымын пайымдалуы.  

Интернационализациялау ұғымның контекстінде университеттің 
интернационализациялануы ұғымы. Интернационализация-бұл 

тең құқықты және өзара тиімді ынтымақтастық негізінде түрлі 

елдердің жоғары оқу орындары мен басқа да оқу орындары 
арасындағы екіжақты және көпжақты байланыстары. 

Білім беруді интернационализациялаудың мақсаты-білім 

беру және ғылыми-зерттеу жұмысының тиімділігін 
арттыру.Жоғары білімді интернационалдандырудың негізгі 

формалары. Студенттердің ұтқырлығы. Оқытушылардың 
ұтқырлығы. Студенттердің мобильділігі. Оқу жоспарларының 

интеграциялануы. 

Лекция -6 Академиялық ұтқырлық-заманауи білім 

берудің дамуының шарты. Мобильділік ұғымының мәні. 

Академиялық ұтқырлық-жоғары білім берудің еуропалық 

кеңістігінің дамуының ажырамас шарты. Ұтқырлықты жүзеге 
асыру құралдары, атап айтқанда, ECTS, дипломға қосымша, 

ENIC Network/NARIC Network желілері. Оқытушылардың, 

студенттер мен түлектердің ұтқырлығы Болон процесінің негізгі 
элементтерінің бірі. Ұтқырлықты дамытуға бағытталған 

Еуропалық Одақтың әртүрлі бағдарламалары (Erasmus, 

SOCRATES, Tempus) және экономикалық ынтымақтастық және 
даму ұйымы (British Council, DAAD, CIBA, EduFrance). 

Академиялық ұтқырлықтың басты мақсаты: мобильділік 

тұжырымдамасын анықтау және оны демократиялық ету; 
университеттік ұтқырлықты қаржыландырудың тиісті 

нысандарын дамыту; академиялық ұтқырлықты кеңейту және ол 

үшін жағдайды жақсарту. 

Лекция -7 Замауи әлемдік білім жүйесіндегі өмір бойы 

білім беру» (LLL, Lifelong Learning). Қазіргі уақытта ЕО-ның 

барлық елдерінің барлық деңгейлеріндегі оқу орындарының 
тиімді әріптестігіне негізделген өмір бойы оқытудың ұлттық 

стратегиясы. Өмір бойы білім беру мен оқытудың түрлерінің 

сипаттамасы:  оқу орындары немесе оқыту құрылымдары 
ұсынатын, оқу мақсаттарына және оның ұзақтығына сәйкес 

реттелген және білім туралы куәлік берумен аяқталатын 



формальды оқыту; адамның күнделікті өмірі барысында, оның 

жұмысына, отбасындағы өміріне немесе бос уақытын өткізуіне 
байланысты және оқыту мен оқуда көмек көрсетудің мақсаттары 

мен ұзақтығы тұрғысынан құрылымдалмаған арнайы оқыту. Өмір 

бойы оқытуды дамыту басымдықтары. Өмір бойы оқыту 
стратегиясының негізгі элементтері. Өмір бойы оқытудың 

түрлері: формальды оқыту (жоғары оқу орындары, білім туралы 

куәлік беретін басқа да оқыту құрылымдары); өздігінен оқыту 
(адамның жұмысына, отбасына немесе бос уақытына байланысты 

күнделікті тіршілік әрекеті барысында); бейресми оқыту (оқу 

орнының шеңберінен тыс). 

Лекция -8 ЭЫДҰ елдеріндегі жоғары білім беру жүйесіне 

шолу. Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (орысша 
ОСЭР, ағылш.  Organisation for Economic Co - operation and 

Development, OECD) - өкілетті демократия мен еркін нарықтық 

экономика принциптері.ЭЫДҰ елдеріндегі жоғары білім беру 
жүйесіндегі басымдықтар: - білім беру арқылы білімге қол 

жетімділікті қамтамасыз ету және әлеуметтік бірлікке қол 

жеткізу;  жаһандық, ұлттық, өңірлік әлеуметтік-экономикалық 
даму мүдделері тұрғысынан білім беруді басқару және 

қаржыландыру тетіктерін жетілдіру; өмір бойы оқытуға 

жәрдемдесу мақсатында ұлттық біліктілік жүйелерін жетілдіруге 
және салыстыруға бағытталған халықаралық ынтымақтастықты 

кеңейту; білім беру қызметін интернационалдандыру және 

студенттік және академиялық ұтқырлықты дамыту жағдайында 
білім беру сапасын, оның ішінде трансшекаралық білім беру 

сапасын арттыруға жәрдемдесу; ұзақ мерзімді стратегиялық 

жоспарлау мүмкіндігін қамтамасыз ететін білім беру саясатының 
ғылыми негізділігін, оқыту процесінің инновациялығын арттыру. 

жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудің бірлескен 

қағидаттарын әзірлеу бойынша ЭЫДҰ мен ЮНЕСКО-ның 
бірлескен жобасының мақсаттары, құралдары мен 

перспективалары. 

Лекция -9 Қазақстандағы ғылым мен білім берудегі 

заманауи тенденциялар. 2010 жылы наурыздаБудапештте 

(Венгрия) еуропалық елдердің білім министрлерінің II 

форумында   Қазақстанның Болон Декларациясына қосылуы 
туралы түпкілікті шешім қабылдауы, Университеттердің Ұлы 

Хартиясына қол қоюы. ҚР Болон процесіне қосылуы 



қазақстандық жоғары оқу орындары мен студенттер үшін нақты 

артықшылықтары:  отандық білім беру бағдарламалары мен оқу 
жоспарларын еуропалық стандарттарға сәйкес келтіру; отандық 

біліктілікті және академиялық дәрежелерді тану; студенттер мен 

оқытушылардың академиялық ұтқырлығын қамтамасыз ету; 
шетелдік университеттерде қазақстандық жоғары оқу орындары 

студенттерінің білім беру кредиттерін қабылдау; қос дипломды 

білім беру бағдарламаларын іске асыру. Қазақстанның 
Халықаралық ынтымақтастықтың нәтижелері: жоғары білім беру 

саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен әріптестікті 

нығайту; түрлі елдердің мамандарын даярлау деңгейін теңестіру; 
жоғары білім беру мекемелерінің қызметін үйлестіру; жоғары 

білім сапасын арттыру. 

Лекция -10 Ресейдегі білім беру жүйесі: ерекшеліктері, 

түсінігі, құрылымы және сипаттамалары. Әлемде қалыптасқан 

Ресейдегібілім беру түрлеріне сәйкес білім беру жүйесін 
құрылымы. Ресей Федерациясында кадрларды кәсіби даярлау 

жүйесі. Білім беру стандарттары және мемлекеттік талаптары. 

Ресейде білім беруді басқару. Білім беру жүйесінің түрлері және 
оқыту түрлері. РФ Үкіметімен «2016-2020 жылдарға арналған 

білім беруді дамытудың Федералдық мақсатты бағдарламасы. 

Ресей Болон декларациясының негізгі ережелеріне сәйкес Ұлттық 
білім беру жүйесіндегі реформалар: мамандандырумен 

аспирантурамен қатар еуропалық жоғары оқу орындарында 

қабылданғандай бакалавриат, пен магистратураның енгізілуі. 
Ресейдегі жоғары білім сапасы. Білім беру қызметінің даму 

тенденциялары. Ресейдегі жаңа білім беру парадигмасы: білім 

беруді демократияландыру, ізгілендіру, гуманитаризация, 
дифференциация, диверсификация, стандарттау, 

көптовариативтілік, фундаментализация, ақпараттандыру, 

индивидуализация, үздіксіз білім алушылардың, көп деңгейлі 
оқыту, кәсіпқойлық және т.б. 

Лекция -11 Норвегияның жоғары білім беру 

жүйесі.Еуропа моделі елдерінің арасында Норвегия елеулі орын 
алады. Норвегиялық жоғары білім беру жүйесінің жетістіктері. 

Норвегияда жоғары білім. Норвегияда Болон процесінің 

мақсаттары мен міндеттеріне бағытталған жоғары білім беру 
реформалары. Норвегияда мамандандырылған институттардың 

артықшылықтары. Оқу пәндерінің бағдарлама түрінде 



ұйымдастырылуы.Ғылыми дәрежелер жүйесі. Кредиттік және 

аттестациялық жүйелер. Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. 
Лекция -12 Фин жоғары білім беру жүйесі. Білім және 

ғылым Финляндияның болашаққа арналған стратегиясы. 

Финляндияның жоғары білім беру жүйесінің ағымдағы 
саясатының негізгі бағыттары: жоғары оқу орындары арасындағы 

ынтымақтастықты нығайту және университеттер мен 

политехникалық; - политехникалық зерттеулер мен 
әзірлемелерді, сондай-ақ олардың өңірлік ұйымдармен 

ынтымақтастығын жандандыру; жеткізушілердің санын қысқарту 

есебінен немесе мекемелерді қосу арқылы білім беруді үшінші 
рет қамтамасыз етуді ұтымды ету; политехникалық шешімдер 

қабылдау үшін сыртқы; политехникалық секторды сыртқы 
қадағалау және қаржыландыру үшін жүйені стандарттау. 

Политехникалық зерттеулер мен әзірлемелерді жандандыру: 

жеткізушілердің санын қысқарту есебінен немесе мекемелерді 
қосу арқылы білім беруді үшінші рет қамтамасыз етуді ұтымды 

ету;  политехникалық секторды сыртқы қадағалау және 

қаржыландыру үшін жүйені стандарттау; тұрақты, өлшенетін 
және инсентив-жүйені енгізу жолымен қазіргі бар 

политехникалық қаржыландыру тетіктерін өзгерту; Халықаралық 

деңгейде бәсекеге қабілетті университеттердің дамуын нығайту; 
Сапаны қамтамасыз ету жүйесін күшейту.Жоғары білім берудің 

дуалды моделі. Жоғары білім берудің дуалды моделі. Сапаны 

қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық агенттіктер. Сапа бойынша 
студенттер мен түлектердің рөлі. Халықаралық салыстыруды 

қамтамасыз ету механизмдері. 

Лекция -13 Италияның қазіргі заманғы жоғары білім 

беру жүйесі. Италияда халықаралық білім беру жобаларын 

жүзеге асыру тәжірибесі.Италиядағы оқыту жүйесінің 

ерекшеліктері. Жоғары білім беру жүйесінде оқыту. Иалияның 
жоғары оқу жүйесінде «бакалавриат - магистратура» оқытудың 

екі деңгейлі моделіне (Laurea Specialistica және Diploma di 

Specializzazione di Primo Livello (DS1); Dottorato di Ricerca-PhD 
еуропалық баламалы дәрежесінің ерекшеліктері. Италияда оғары 

оқу орындары автономиясының өсуіне байланысты итальяндық 

жоғары білім сапасын бағалау жүйесі. 

Лекция -14 Канаданың жоғары білім беру жүйесі. 

Канаданың жоғары білім беру жүйесінің ерекшеліктері: 



дифференциациялылығы, қолжетімділігі, жоғары оқу орындары 

автономиялылығы, қаржыландырудың тиімді тәжірибесі. Жоғары 
білім беру институттары: бітірушілерге кәсіптік жоғары білім 

туралы дипломдар мен сертификаттар және бітірушілерге 

академиялық дәреже (магистр немесе бакалавр) берілу тәртібі. 
Канаданың білім беру жүйесінің институционалдық 

құрылымының ерекшелігі (негізгі тіл француз тілі болып қалуы,  

мәдени және этникалық мәртебені сақтау принципі, Канадалық 
білім беру гранттық қоры (The Canada Education Savings Grant, 

CESG)). Канада университеттерінде ересектерге арналған білім 

беру бағдарламаларының түрлері.. AAAC қауымдастығының 
(Association of Accrediting Agencies of Canada) аккредиттеу 

стандарттары мен рәсімдерін жетілдіру қызметі. Канадалық 
Академиялық дәрежелердің берілу тәртібі (бакалавр дәрежесі 

(Bachelor ' s Degree), үздік дәрежесі (Honours), 

мамандандырылған дәрежесі) туралы. Магистратура, философия 
докторы (Ph.D.), «Білім беру қызметтерінің экспорты дәрежесіне 

қол жеткізу тәртібі. 

Лекция -15 АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесі.  АҚШ 
университеттерінде «студентке бағытталған оқытуды 

ұйымдастыру» (student- sentred- learning ), «өмір бойы білім алу 

дағдыларын қалыптастыру» (lifelong learning - LLL) идеяларының 
мән-маңызы. АҚШ университеттерінде, академиялық қолдау 

көрсету орталықтарының жұмысынң мазмұны. АҚШ 

университеттерінде жоғары білім беруді интернационалдандыру 
процесінің ерекшеліктері. Американдық білім беру жүйесінің 

ерекше белгілері. Американдық білім беру жүйесіндегі төрт 

жылдық колледждер көп болса, онда екі жылдық колледждердің 
ерекшеліктері. ЖОО-лардың аккредиттелу агенттіктерінің 

(университеттер қауымдастығы, төрт және екі жылдық 

колледждер қауымдастығы) жұмыс барысы. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Жоғары білім берудің әлемдік жүйесі» курсының 

лекциялар кешені 

 

1-ші тақырып. «Жоғары білім берудің әлемдік жүйесі» 

курсының сипаттамасы. 
«Жоғары білім берудің әлемдік жүйесі» курсының мақсаты - 

білім берудің теориясы мен практикасын дамытудың 

халықаралық тәжірибесін объективті зерттеу және салыстырмалы 
талдау. Бұл ғылымда қазіргі қоғамның қажеттіліктеріне жауап 

беретін берік әдіснамалық база әлі құрылмаған. Курстың 

міндеттері шет елдерде білім беру және тәрбие беру саласында 
болып жатқан үрдістерді зерделеуге, педагогикалық құбылыстар 

мен үрдістердің жағымды және жағымсыз жақтарын анықтауға, 

ұлттық педагогика мен білім беру жүйесінің дамуын одан әрі 
жетілдірудің алғышарты ретінде. Сонымен қатар, бұл курстың 

өзінің нақты белгіленген зерттеу пәні бар-бұл әлемнің әр түрлі 

елдерінің білім беру жүйесі.  
«Жоғары білім берудің әлемдік жүйесі» курсының пәнаралық 

сипаты тарих, саясаттану, әлеуметтану, экономика сияқты 

ғылымдардың мәселелеріне назар аудару қажеттілігін негіздейді. 
Осы ғылымдардың деректерін тарта отырып, ғалымдар жекелеген 

ел, өңір деңгейінде, жалпы әлемдік ауқымда білім беру мен 

тәрбиелеу жүйесінің жалпы және ерекше сипаттамаларын, 
заңдылықтары мен даму үрдістерін зерделейді, ерекше 

ерекшеліктерді анықтайды. 

Педагогикалық ғылымдар жүйесіндегі «Жоғары білім берудің 
әлемдік жүйесі» курсының  орны. Кез келген ғылымның даму 

деңгейі оның зерттеулерінің саралану дәрежесі бойынша және 



осы ғылымның басқа ғылымдармен байланыстарының алуан 

түрлілігі бойынша, соның арқасында шекаралық ғылыми пәндер 
пайда болады. Осы оқу курсының пәні ұқсастықтар мен 

айырмашылықтарды салыстыру және табу арқылы әр түрлі 

елдерде білім беру және тәрбие жүйелерінің дамуы мен қызмет 
ету заңдылықтарын зерттеу болып табылады. Көптеген 

педагогикалық мәселелерді зерттеу пәнаралық тәсілді, адам 

туралы басқа да ғылымдардың деректерін талап етеді, бұл 
зерттелетін объектіні толық білуді қамтамасыз етеді. Сондықтан 

«Жоғары білім берудің әлемдік жүйесі» курсы бірінші кезекте 

тәрбиенің негізгі заңдылықтарын зерттейтін жалпы 
педагогикамен; әр түрлі тарихи дәуірде педагогикалық идеялар 

мен тәрбиенің дамуын зерттейтін педагогика тарихымен, кәсіби 
педагогикамен, адам тәрбиесі мен білім беру принциптері мен 

технологияларының заңдылықтары мен теориялық 

негіздемелерін зерттейтін кәсіби педагогикамен байланысты. Бұл 
әлеуметтану жеке тұлғаның әлеуметтенуі мәселесін терең 

ұғынуға ықпал етеді. Әлеуметтік зерттеулердің нәтижелері 

студенттердің бос уақытын ұйымдастыруға, кәсіби бағдарлауға 
және т.б. байланысты педагогикалық мәселелерді шешу үшін 

негіз болып табылады.  

Қоғам туралы біртұтас жүйе ретінде ғылым бола отырып, 
әлеуметтану өзінің теориялық және практикалық зерттеулерінде 

білім беру мен тәрбиелеу мәселелерін қамтиды. Әлеуметтану 

ғылымының құрылымында білім әлеуметтануы, тәрбие 
әлеуметтануы, студенттік социологиясы және т. б. бағыттар 

жемісті дамуда. «Білім берудің әлемдік жүйесі» курсы үшін 

философиялық білімнің маңызы зор. Ол педагогикалық білімнің 
қазіргі даму кезеңіндегі тәрбие мен білім беру мақсаттарын 

ұғыну үшін негіз болып табылады. Таным теориясы заңдардың 

ортақтығының арқасында оқу-танымдық қызметінің 
заңдылықтарын және оны басқару механизмдерін анықтауға 

мүмкіндік береді. Тәрбие мен оқыту процестерін зерттеу үшін 

жаңа, қосымша мүмкіндіктер салыстырмалы педагогиканың 
алдында кибернетика ашады. Оның мәліметтерін пайдалана 

отырып, педагогикалық ғылым  

ХХI ғасырдағы әлемдегі білім берудің даму тенденциялары. 
Қазіргі әлемде жоғары білімнің рөлі үнемі артып келеді. 

Дамыған елдердегі жоғары білім беру жүйесі дамудың қазіргі 



кезеңінде экономикада, ғылымда, мәдениетте болып жатқан 

өзгерістерге жедел ден қояды. 
Дамыған елдердің шетелдік жоғары мектебінің ерекше 

белгілері: 

* ашықтық; 
* жоғары оқу орындарының ғылыммен және өндіріспен 

тығыз қарым-қатынасы; 

* жоғары білім деңгейі; 
* оқытушылардың жоғары кәсібилігі; 

* ЖОО мазмұнын ғылыми-техникалық прогрестің жаңа 

жетістіктеріне бағыттау. 
Әлемдік білім беру кеңістігіне жалпы аса маңызды үрдістер 

тән, әсіресе XX ғасырдың соңы мен XXI ғасырдың басында 
айқын көрініс тапқан.: 

• білім беру саласындағы мемлекетаралық ынтымақтастықты 

тереңдету (Болон декларациясы 2010 ж., Қазақстанның  кіруі тиіс 
жоғары білімнің Еуропалық кеңістігін қалыптастыру.); 

* барлық елдер үшін элиталы білім беруден жоғары сапалы 

білім беруге көшуге көптеген елдердің жаппай бағдарынан 
көрінетін білім беруді демократияландыру; 

• жоғары кәсіптік білім беруді гуманизациялау және 

гуманизациялау (жаратылыстану-ғылыми және техникалық 
бейіндегі мамандардың тар технократиялық ойлау қабілетін 

жеңу. Осылайша, гуманитаризация әлемдік білім беруде адамға 

бағытталған жаңа ғылыми және оқу пәндерін енгізу есебінен 
гуманитарлық құрамдастарды ұлғайтуды көздейді.); 

• жоғары кәсіптік білім беруді компьютерлендіру және 

ақпараттандыру (соңғы уақытта жоғары оқу орындарындағы оқу-
тәрбие процесі ақпаратты ұсыну құралдары және сабақтарда 

интерактивті өзара іс-қимылды ұйымдастыру сияқты ақпараттық 

технологияларға негізделген.); 
* ғылым, білім және өндіріс интеграциясының ерекше 

нысаны ретінде ғылыми-оқу-өндірістік кешендер құру (мұндай 

кешеннің орталық буыны білім беру секторы болып табылады, 
оның өзегі жоғары оқу орны немесе жоғары оқу орындарының 

кооперациясы, ал периферия – базалық колледждер, орта 

мамандандырылған мектептер, дипломнан кейінгі білім беру 
бөлімшелері.); 



* қалыптасқан ұлттық дәстүрлер мен елдер мен аймақтардың 

ұлттық бірегейлігін сақтай отырып, жаңа енгізілімдерді тарату 
(әрбір ЖОО оған көп жағдайда сәйкес келетін инновацияларды 

енгізеді.). 

Қандай да бір дәрежеде бұл үрдістер барлық дамыған 
елдерде байқалады. 

Осылайша әлемдік кеңістік көпмәдениетті және жалпы адам 

мен өркениетті дамытуға бағытталған, халықаралық білім беру 
ортасын қалыптастыру үшін неғұрлым ашық, білім сипаты мен 

адамды әлемдік құндылықтарға тарту бойынша ұлттықтан 

жоғары болып келеді. 
Әлемдік білім беру кеңістігін дамыту процесін 

ұйымдастырушылық реттеуді ЮНЕСКО – білім, ғылым және 
мәдениет мәселелері жөніндегі Біріккен Ұлттар Ұйымы жүзеге 

асырады. Ұйым 1945 жылдың 16 қарашасында құрылды және 

оның штаб-пәтері Парижде, Францияда орналасқан. ЮНЕСКО 
барлық елдер үшін жаһандық, сондай-ақ өңірлік сипаттағы 

халықаралық-құқықтық актілерді әзірлеп, білім беру саласындағы 

интеграциялық процестерді дамытуға белсенді ықпал етеді. 
ЮНЕСКО қызметінің негізгі бағыттары: 

* білім, ғылым және мәдениет саласындағы халықтардың 

ынтымақтастығын кеңейту үшін жағдай жасау; 
* заңдылық пен адам құқықтарын жалпыға бірдей 

құрметтеуді қамтамасыз ету; 

• білім беру саласындағы халықаралық интеграция үшін 
құқықтық негіздерді дайындау процесіне елдердің көп бөлігін 

тарту; 

* жекелеген аймақтар мен елдерді қоса алғанда, әлемдегі 
білім беру жағдайын зерттеу; 

* әлем елдерінің білім беру жүйесін дамыту мен 

ықпалдастырудың ең тиімді жолдарын болжау; 
* қабылданған конвенциялар мен ұсыныстарды насихаттау; 

* білім беру жағдайы туралы мемлекеттердің есептерін 

жинау және жүйелеу, қажетті ұсыныстарды әзірлеу. 
Жоғары білім берудің міндеттері: 

1. Жоғары білікті мамандарды даярлауды қамтамасыз ету. 

2. Өмір бойы жоғары білім алу және кейінгі білім алу 
мүмкіндігін беру. 

3. Зерттеу қызметі арқылы білімді дамыту және тарату. 



4. Ұлттық және өңірлік, халықаралық және тарихи 

мәдениеттерді түсінуге, түсіндіруге, сақтауға, кеңейтуге, 
дамытуға және таратуға жәрдемдесу. 

5. Қоғамдық құндылықтарды қорғау және нығайту. 

6. Оның барлық деңгейлерінде білім беруді дамыту және 
жетілдіру. 

Іс жүзінде әлемнің барлық дамыған елдерінде білім беру 

жүйесін реформалау барысында педагогикалық технологияларды 
дамытуда бетбұрыс қажетті ақпаратты өз бетінше ала білуге, 

проблемаларды ажыратуға және оларды ұтымды шешу жолдарын 

іздеуге, алған білімдерін сын тұрғысынан талдай білуге және 
оларды жаңа міндеттерді шешу үшін қолдануға үйретілген. 

Дайын білімді меңгеру және жинақтау мақсаты емес, адамның 
интеллектуалдық дамуының көмекші құралдарының бірі болып 

табылады. Педагогикалық жүйелер қазіргі жағдайда адамзат 

өндірген дайын білімнің сомасын меңгеруде, өркениеттер 
тәжірибесін ескі ыдыстан жаңасына құюда оқытуды құруға 

мүмкіндік бере алмайды. Осылайша, қазіргі қоғамда білім беру 

жүйесін дамытудың стратегиялық бағыттары айқын: білімнің 
түрлі салаларындағы әртүрлі дербес қызметке тарту негізінде 

адамның зияткерлік және адамгершілік дамуы. Әлемнің жетекші 

елдерінде (АҚШ, Ұлыбритания, Франция, Германия, Канада, т.б.) 
білім беру реформасы барысында дәл осы бағыттар басты деп 

танылды.  

Бұл ретте үш негізгі міндет бөлінеді:  
1. Білім беру жүйесін қайта құру;  

2. Оқыту мен тәрбиелеудің жетекші қағидаттары ретінде 

танымның өзіндік белсенділігі мен саналы түрде танылу 
принциптерін қарастыру;  

3. Ақпараттық технологиялар құралдарын білім беру 

үдерісіне интеграциялау. 
Бәсекеге қабілеттілік көбінесе мемлекеттің өнімді жасаудың 

тұрақты процесіне қолайлы экономикалық-құқықтық орта құру 

қабілетіне байланысты. Қазіргі тез өзгеретін технологиялық 
әлемде бәсекелестік артықшылықтар едәуір дәрежеде білім беру 

(мектеп, орта кәсіптік, жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі) 

және әрбір адамның өзінің кәсіби деңгейін үздіксіз арттыру 
жолымен қамтамасыз етілетін еңбек ресурстарының және адами 

капиталға инвестициялардың сапасына байланысты. Соңғы 



онжылдықта әртүрлі экономикалық жүйелердің бәсекеге 

қабілеттілігінің негізгі факторына білім алу, білімді 
экономикалық басымдық ретінде пайдалана білу айналды. 

Көптеген мамандардың пікірінше, дамыған білім беру жүйесі 

бәсекеге қабілеттілік деңгейін анықтайтын маңызды 
факторлардың бірі болып табылады. Бірқатар авторлардың 

пікірінше, білім беруге салынған инвестициялар материалдық 

қорларға салынған инвестиция мөлшеріне жақын қайтарым 
береді. Экономикалық жүйелердің бәсекеге қабілеттілігін 

арттырудағы білім беру рөлінің өсуі бірқатар себептерге 

байланысты. Біріншіден, дәстүрлі материалдық, энергетикалық 
ресурстар сияқты стратегиялық ресурс болатын қоғам өміріндегі 

ақпарат рөлінің өзгеруі. Қызметтің барлық салаларын басқарудың 
тиімділігі тұтынушыға қажетті ақпаратты пайдалану және ұсыну 

мүмкіндігіне байланысты, бұл кәсіпорынның да, тұтастай алғанда 

да елдің де бәсекеге қабілеттілігін арттыру факторларының бірі 
болып табылады. Екіншіден, стратегиялық ақпаратты жедел 

басқаруға, сондай-ақ алынған ақпаратты үнемі оқуға, жаңа 

технологияларға бейімделуге қабілетті білімге айналдыруға 
қабілетті мамандарға деген қажеттіліктің пайда болуы. 

Сұрақтар:  

1. «Әлемдік білім беру жүйесі» курсының мақсаты мен 
міндеттері туралы айтып беріңізші.  

2. Салыстырмалы-педагогикалық зерттеулердің қандай 

негізгі әдістерін білесіз?  
3. «Білім берудің әлемдік жүйесі» курсының басқа 

ғылымдармен байланысы қандай?  

4. ХХI ғасырдағы әлемдегі білім берудің дамуының негізгі 
тенденциялары туралы айтып берсеңіз.  

5. Білім беруді ізгілендіру және технологияландыру дегеніміз 

не?  
6. Қоғамның дамуындағы жоғары білімнің рөлі қандай?  

7. Білім берудің экономикалық тиімділігі неде? 
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2-ші тақырып.Жоғары білім беруді жүйелі 

модернизациялау. 

Республиканың білім беру саласындағы қазіргі заманғы 
үрдістер мен оның әртүрлі деңгейлерінің алдында тұрған 

міндеттер жалпы білім беру жүйесіндегі олардың рөлін, 

функциялары мен орындарын қайта пайымдаудың, оларды одан 
әрі дамытуда жаңа тәсілдерді әзірлеудің қажеттілігін тудырады. 

Жоғары тиімді білім беру жүйесі ел экономикасының және 

қазақстандық қоғамның тұрақты өсуін қамтамасыз етудің негізгі 
факторларының бірі болып табылады. Біздің мемлекетіміздің 

білім беру жүйесінде жүргізіліп жатқан реформалардың мақсаты 

– жаһандануды ескере отырып, нарықтық экономика жағдайында 
оның сапалы өзгеруін қамтамасыз ету. Білім беруді реформалау 

осы салада жинақталған оң әлеуетті сақтау негізінде осы процесті 

тереңдету мен дамыту үшін жаңа құқықтық, ғылыми-әдістемелік, 
қаржы-материалдық жағдайлар жасауды және барабар кадрлық 

қамтамасыз етуді талап етеді. 

Қоғамда серпінді әлеуметтік-экономикалық өзгерістер 
жағдайында білім берудің сапалы реформасын білім беру 

саласында қалыптасқан нақты жағдайды, өсіп келе жатқан 



үрдістер мен қолданыстағы қатынастарды, сондай-ақ қоғам мен 

мемлекеттің болашақ дамуының ықтимал жолдарын ескеретін 
егжей-тегжейлі пысықталған стратегия болған кезде ғана 

жүргізуге болады. Мұндай стратегия тез өзгеретін нақты 

жағдайларға тұрақты бейімделетін икемді тактикалық іс-қимыл 
бағдарламасын әзірлеу үшін негіз болуға тиіс. 

Бағдарламаны әзірлеу білім беру саласында қалыптасқан 

ұйымдық-экономикалық, мазмұндық-әдістемелік, құқықтық және 
әлеуметтік-психологиялық қатынастардағы өзгерістер 

қажеттілігінен туындап отыр. Ол білім беру саласындағы 

қолданыстағы мемлекеттік және ведомстволық бағдарламалармен 
және оны жаңа нормативтік-заңнамалық қамтамасыз етумен 

қатар білім беру саласындағы мемлекеттік саясатты іске 
асырудың ұйымдық негізін құрайды. 

Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың «Қазақстан жолы-2050: Бір 

мақсат, бір мүдде, бір болашақ» атты Қазақстан халқына 
Жолдауы білім сапасын арттыруға ерекше көңіл бөледі. 

Мемлекет басшысының білім беру жүйесін жаңғыртуға және оны 

халықаралық даму деңгейіне шығаруға шақыруы ерекше маңызға 
ие. Онда қойылған міндеттер республиканың ағымдағы ғасырдың 

ортасына қарай Қазақстанның әлемнің ең дамыған 30 елінің 

қатарына кіруі бойынша шығуын қамтамасыз етуге тиісті қажетті 
жағдайлар жасау бойынша бүкіл қоғам мен мемлекеттің белсенді 

қызметінің жаңа кезеңін көрсетеді. 

Берілген мақсаттарға жетудің маңызды факторы білім беру 
болып табылады. Қазіргі қарқынды даму және білім беруден 

жаһандық бәсекелестік жағдайында ол өмір бойы сапалы және 

үздіксіз болуы талап етіледі. Сондықтан қазақстандық білім беру 
жүйесінің алдына заманауи әдістер мен оқыту бағдарламаларын 

меңгеру, оқыту деңгейін арттыру, үш тілді (қазақ, орыс, 

ағылшын), кәсіби-техникалық дайындық, аналитикалық ойлау 
және т. б. сияқты қажетті білімдер мен дағдыларды оқыту міндеті 

қойылған. Қазақстанның индустриялық-инновациялық дамуын 

кадрлық қамтамасыз етуге жастардың техникалық білім алуына 
мемлекеттің кепілдік беруі қызмет етеді. Бізге білім алудың 

барлық жүйесін сапалы реформалауды жүргізу керек, оның 

қорытындысы білім берудің әлемдік стандарттарына шығу болуы 
тиіс. Оқытудың барлық деңгейлерінде дуальдік қағидатын енгізу 

қажет,бұл жастарға тек теориялық білімді ғана емес, сонымен 



қатар өндірісте, оның ішінде жоғары технологиялы және 

инновациялық сипаттағы жұмыс істеудің практикалық 
дағдылары мен іскерліктерін бекітуге ықпал ететін болады. 

«Қазақстандағы білім беру жүйесін жаңғырту үш басты 

бағыт бойынша мақсатқа сай: білім беру мекемелерін 
оңтайландыру; оқу-тәрбие процесін жаңғырту; білім беру 

қызметтерінің тиімділігі мен қолжетімділігін арттыру», – 

делінген Қазақстан Республикасының Президенті Нұрсұлтан 
Әбішұлы Назарбаевтың «Қазақстанның әлеуметтік 

жаңғыртылуы: Жалпыға Ортақ Еңбек Қоғамына қарай жиырма 

қадам» атты мақаласында. 
Ол атап өткендей, біріншіден, орта білім беру жүйесінде 

директор корпусының сапасын арттыру бойынша шаралар 
қабылдау қажет. Екіншіден, жеке меншік мектептерде, 

колледждер мен жоғары оқу орындарында, халықаралық 

стандарттарды қоса алғанда, мемлекеттік білім беру 
стандарттарының сақталуын бақылауды жолға қою керек. 

Үшіншіден, жоғары оқу орындарын оңтайландыру процесін 

жүргізу маңызды, өйткені Қазақстанда 146 жоғары оқу орны 
жұмыс істейді және олардың көпшілігі мамандарды шығарудың 

тиісті сапасын қамтамасыз етпейді. Сонымен қатар, президенттің 

айтуынша, Үкімет еңбек және халықты әлеуметтік қорғау 
министрлігімен бірлесіп қазақстандық еңбек нарығының бес 

жылдық жалпыұлттық болжамын әзірлеу және жариялау 

тәжірибесін енгізу қажет. Мұндай құжат мамандық таңдауда 
қазақстандық мектеп түлектері үшін жолсілтеме болмақ. Сондай-

ақ, Президенттің пікірінше, жұмыс істеп тұрған барлық жоғары 

оқу орындарына тексеру жүргізіп, оның қорытындысы бойынша 
олардың санын жеке мекемелерді біріктіру немесе тарату 

жолымен оңтайландыру қажет. Төртіншіден, дуалды кәсіби білім 

беруді дамыту маңызды. Президент жаппай мамандықтар 
кадрларының тапшылығын жеңуге мүмкіндік беретін қолданбалы 

біліктіліктердің қазіргі заманғы орталықтары қажет, деп 

тапсырды. 
Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған 

мемлекеттік даму бағдарламасы білім берудің бәсекеге 

қабілеттілігін арттырудың, экономиканың тұрақты өсуі үшін 
сапалы білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету жолымен адами 

капиталды дамытудың жаңа кезеңі болып табылады. 



Білім және ғылым министрлігі педагог мамандығының 

беделін арттыру бойынша мақсатты жұмыстар жүргізуде. 
Қазақстанда біліктілікті арттыру жүйесін жаңғыртудың базалық 

кешендері құрылуда: педагогтердің біліктілігін арттыру ұлттық 

орталығы, педагогикалық ЖОО жанындағы Біліктілікті арттыру 
орталықтары, «Назарбаев университетіндегі» білім «факультеті. 

Сонымен қатар, «Назарбаев Зияткерлік мектептері» жанынан 

«Center Of Excellence» (Педагогикалық шеберлік орталығы) 
құрылады. «Зияткерлік мектептердің» мұғалімдері педагогтар 

үшін он-лайн семинарларын өткізуге кірісті. 2011-2012 оқу 

жылында «критериалды бағалау»тақырыбында 48 семинар 
өткізілді. 

Республикада электрондық оқытудың жаңа білім беру 
жобалары іске қосылады. Биылғы жылы Е-learning елдің 44 

мектебінде пилоттық режимде енгізілуде. «Назарбаев Зияткерлік 

мектептері» базасында 7-11 сынып оқушылары үшін 
жаратылыстану-математикалық пәндер бойынша он-лайн 

сабақтар ұйымдастырылды. Үздік білім беру ресурстары мен 

технологияларға тең қолжетімділікті қамтамасыз ету мақсатында 
электрондық оқыту жүйесінің нормативтік құқықтық базасы 

дайындалды. Үкімет қаулысымен электрондық оқыту Ұлттық 

ақпараттық жүйелер тізіліміне енгізілген. 
Қазақстандық білім беруді жаңғыртудың стратегиялық 

маңызды бағыттарының бірі 12 жылдық оқыту моделіне көшу 

болып табылады. 12 жылдық оқыту моделіне көшу іс-шаралар 
жоспарының жобасы әзірленді. Қазіргі уақытта Білім 

Министрлігі 12 жылдық білім берудің мемлекеттік жалпы білім 

беру стандартын қайта қарайды және 12 жылдық білім беруге 
көшу шеңберінде 9 эксперименттік сыныптарға арналған оқу 

бағдарламаларын, оқулықтарды әзірлейді. 

Күн тәртібінде оқулықтарды әзірлеу және сараптама жүргізу 
маңызды мәселе болып табылады. 831 оқулық пен ОӘК 

сараптамасы жүргізілді, оның ішінде 756 оқу үрдісінде қолдануға 

ұсынылды. Қазіргі уақытта 15 пән бойынша эксперименттік 
интеграцияланған оқу бағдарламалары әзірленді. Қазақстанның 

Білім және ғылым министрлігі Халықаралық Қайта Құру және 

даму банкімен бірлесіп, қоғамның және экономиканың 
индустриялық – инновациялық дамуының сұраныстарына сәйкес 

техникалық және кәсіптік білім беру (бұдан әрі-ТжКБ) жүйесін 



жаңғырту, әлемдік білім беру кеңістігіне кірігу жөніндегі жобаны 

іске асыруда. Қазіргі уақытта 3 өңіраралық орталықтардың 
(Атырау, Екібастұз, Өскемен қалаларында) және 2 кәсіптік 

лицейлердің (Астана және ОҚО Шаян ауылдарында) құрылысы 

жүргізілуде. 4 оқу орнының материалдық-техникалық базасын 
нығайтуға 600 млн.теңге бөлінді. Астана, Шымкент, Ақтөбе және 

Алматы қалаларында әлемдік деңгейдегі колледждер құру 

бойынша Жол картасы әзірленді. 
Қазақстанда жоғары білім беру жүйесінде 147 ЖОО жұмыс 

істейді, онда 620 мың студент оқиды. Жоғары білім берудің 

сапасын арттыру мақсатында ЖОО білім алушыларының 
академиялық ұтқырлығының тұжырымдамасы әзірленді. Биыл 

республикалық бюджет есебінен 350 магистрант бір академиялық 
кезеңге ТМД, Еуропа, Оңтүстік-Шығыс Азия елдеріне барады. 

Сонымен қатар, ағымдағы жылы 1493 шетелдік ғалымдар мен 

оқытушылар Қазақстанның 27 жоғары оқу орындарына жұмысқа 
тартылады. 

Қазіргі заманғы қазақстандық білім беру жүйесін жаңғырту 

Қазақстанның Болон процесіне қосылуынан басталды,ол 
азаматтардың ұтқырлығын, олардың қажеттілігін және 

континенттің жаһандық дамуын дамыту үшін негізгі кезең 

ретінде жоғары білімнің Еуропалық аймағын құру мәселесін атап 
өтті. Болон шартына қол қою Қазақстанды жоғары білімді 

реформалау қажеттілігінің алдына қойды. Қазақстан өзінің білім 

беру кеңістігіне оқытудың кредиттік технологиясын кеңінен 
енгізуде. 

 Қазақстанның Болон Декларациясына қосылуы бірқатар 

міндетті принциптерде құрылған бірыңғай еуропалық білім беру 
кеңістігіне кіруді көздейді. 

Олардың арасында: 

- жоғары білім берудің көп деңгейлі жүйесі; 
- академиялық кредиттер жүйесін енгізу; 

- студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын 

қамтамасыз ету; 
- дипломға бірыңғай еуропалық қосымшаны беру; 

- жоғары білім сапасын бақылау және т. б. 

Кредиттік оқыту технологиясын қолдану арқылы оқу 
үдерісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері:: 

а) білім көлемін біріздендіру; 



б) оқытуды барынша дараландыру үшін жағдай жасау; 

в) білім алушылардың өзіндік жұмысының рөлі мен 
тиімділігін күшейту; 

г) бақылау процедурасының тиімді негізінде білім 

алушылардың нақты оқу жетістіктерін анықтау. 
Өзіне тән сипаты кредиттік оқыту технологиясы болып 

табылады: 

а) әр пән бойынша білім алушылар мен оқытушылардың 
еңбек шығындарын бағалау үшін кредиттер жүйесін енгізу; 

б) білім алушылардың жеке оқу жоспарын қалыптастыруға 

тікелей қатысуын қамтамасыз ететін жұмыс жоспарына 
енгізілген пәндерді таңдау еркіндігі; 

в) білім алушылардың оқытушыны таңдау еркіндігі; 
г) білім алушылардың білім траекториясын таңдауға ықпал 

ететін эдвайзерлерді оқу процесіне тарту; 

д) білім алушылардың оқу жетістіктерін бақылаудың тиімді 
әдістері; 

е) оқытудың интерактивті әдістерін қолдану; 

ж) міндетті бағдарламаны меңгеруде білім алушының өзіндік 
жұмысын жандандыру; 

и) әрбір оқу пәні бойынша білім алушылардың оқу 

жетістіктерін бағалаудың баллдық-рейтингтік жүйесін қолдану; 
к) оқу процесін қағаз және электрондық тасығыштарда 

барлық қажетті оқу және әдістемелік материалдармен 

қамтамасыз ету. 
 Бірінші мәселе-Қазақстанның жоғары мектебінің 

халықаралық білім беру кеңістігіне кіруі. Бұл проблеманы 

шешудің интегративті көрсеткіші Қазақстанда, басқа елдер 
берген жоғары кәсіптік білім туралы дипломды ресми тану болып 

табылады. Бұл перспективаға қол жеткізу үшін кем дегенде үш 

жағдай ескерілуі тиіс: 
1 ЮНЕСКО қабылдаған және ұсынған білім берудің 

халықаралық стандартты жіктемесінің талаптары; 

2 Әлемнің түрлі елдерінің жоғары оқу орындарының Болон 
процесіне қосылуының шарттарын анықтаған Ұлы 

университеттік Хартияның талаптары;посткеңестік білім беру 

кеңістігінің ерекшеліктері, онда бірқатар мамандықтар бойынша 
әлі күнге дейін кадрларды даярлаудың дәстүрлі жүйесі сақталуда. 



3 Кәсіби қоғамдастықта жоғарыда аталған жағдайларға 

бірқалыпты қатынас қалыптасқан. Республикада өткізілетін 
көптеген білім беру форумдарында, көбінесе, алғашқы екі жағдай 

пікірталастырылады және, әдетте, оларды Қазақстанның білім 

беру жүйесіне жедел енгізу перспективасымен байланысты 
ұсынымдар қабылданады.  Сонымен қатар, соңғы жағдай - 

«посткеңестік білім беру кеңістігінің» ерекшеліктерін есепке алу 

көлеңкеде қалады. Жоғарыда баяндалғанды ескере отырып, заң 
жобасын әзірлеу кезінде біз КСРО-ның көптеген жылдар бойы 

қалыптасқан тарихи, мәдени және басқа да құндылықтарды 

есепке алу қажеттігін негізге алдық. Біздің ойымызша, олар бір 
сәтте бас тарта алмайды. Сонымен қатар, Қазақстанның білім 

беру жүйесін жаңғырту посткеңестік елдерде жүргізіліп жатқан 
реформаларға сәйкес болуы тиіс. Әйтпесе, Қазақстанда 

посткеңестік кеңістікте берілген білім туралы құжаттарды 

мойындамау мәселесі туындайды. 
Түпкілікті реформалардың жақтастары нарықтық 

қатынастары бар елдердің көпшілігі жоғары білім берудің көп 

деңгейлі жүйесін құрғанын және Қазақстанда да дәл осындай 
білім беру жүйесі құрылуы тиіс екенін атап өткен жөн. Бірақ 

шындық - бұл жалғыз дұрыс және тиімді емес. Экономикалық 

тұрғыдан дамыған Швеция сияқты елде керісінше, жоғары білім 
берудің бір деңгейлі жүйесі жұмыс істейді. Осыған байланысты, 

білім беру жүйесінің құқықтық базасы, біздің ойымызша, білім 

берудің дәстүрлі жүйесі бойынша жекелеген мамандықтар үшін 
кадрлар даярлау мүмкіндігін қалдыруға тиіс. 

Сонымен қатар, шоттардан ТМД-ға қатысушы 

мемлекеттердің білім беру саласындағы ынтымақтастық 
жөніндегі кеңесі желісі бойынша білім туралы құжаттарды өзара 

тану туралы шарттық міндеттемелер бар екенін да тастауға 

болмайды. Соңғы уақытта, ЕурАзЭҚ және ШЫҰ сияқты 
ұйымдар өздері туралы белсенді мәлімдейді, олар өз 

құрылымында білім беру саласындағы ынтымақтастық 

мәселелерін реттеуге бағытталған органдар құрды, білім туралы 
құжаттарды өзара тану туралы тиісті келісім-шарттардың 

жобаларын дайындады. Осының барлығы білім беру деңгейлері, 

құрылымы, мазмұны, жоғары кәсіптік білім беру бағыттары мен 
мамандықтарының тізбесі берілген біліктіліктер салыстырылуын 

талап етеді. Әйтпесе, жоғарыда көрсетілген кеңістікте 



құжаттарды тануды қамтамасыз ету мүмкіндігі тәртіпке 

төмендейді. Бұл Қазақстанның жоғары кәсіптік білім беруді 
жаңғырту жүйесінде қабылданатын шешімдерді салыстыру және 

олардың жақын Білім беру кеңістігімен ортақ болуы сөзсіз 

дегенді білдіреді. 
 Екінші мәселе-білім беру моделін таңдау. Бұл елде жоғары 

кәсіптік білім алудың қандай үлгісін дамыту қажет екендігі 

туралы сөз болып отыр.  Негізінде жоғары білім алудың екі 
шартты үлгісі бар - либералды және әкімшілік. Либералдық үлгі-

демократиялық құндылықтарға бейімді, университеттердің 

автономиясын және академиялық еркіндікті құрметтеудің 
қалыптасқан дәстүрлерімен нарықтық экономикасы бар елдерге 

тән. Әкімшілік модель-жақында өткенде мемлекеттік қатаң 
реттеумен және командалық-әкімшілік басқарумен жоспарлы 

экономикасы бар елдерге тән. Оларға посткеңестік кеңістікте 

орналасқан барлық елдер, соның ішінде Қазақстан да жатады. 
Білім беру моделін таңдау туралы айтқанда, олардың 

ерекшеліктерін түсіндіру және өтпелі кезеңнің бастапқы 

кезеңінде тұрған елде Социалистік кезеңнен бастап өндірістің 
капиталистік тәсіліне дейін бір үлгіден екіншісіне жылдам 

ауысуды қамтамасыз ету және ең бастысы оның толыққанды 

жұмыс істеуін қамтамасыз ету мүмкіндігі туралы сұраққа жауап 
табу маңызды болып табылады? Бір қарағанда, жауап қарапайым 

және оң көрінеді. Ал іс жүзінде жоқ. 

Мәселе тек уақыт қана емес, ең бастысы - жетілген 
жағдайлар қажет болатын білім алудың түрлі үлгілеріне салынған 

принципті айырмашылықтарда жатыр. Неғұрлым мұқият 

салыстыру және тиісті талдау біздің қорытындының негізділігіне 
күмәнданбауға мүмкіндік береді. 

Білім берудің либералдық моделі: 

- нормативтік құжат болып табылмайтын білім беру 
бағдарламаларының біліктілік жүйесінің болуы (ұлттық білім 

беру статистикасының элементі болып табылады)); 

- жоғары оқу орындарының өз білім беру бағдарламаларын 
іске асыруымен; 

- мемлекеттік билік органының рұқсатынсыз студенттерді 

мамандықтар бойынша қабылдауды жүзеге асыру; 
- елде мамандарды даярлау көлемін жоспарлау болмауы; 



- барлық оқу мерзіміне құрылатын оқу топтары мен 

ағындарының болмауы (олар бір семестрге қалыптастырылады)); 
- білім беру сапасына кепілдік беретін жүйені құру (білім 

беру бағдарламаларын аккредиттеудің мемлекеттік емес 

институттары); 
- білім беру мекемелерін қаржыландыруға қатысу арқылы 

ғана әлеуметтік серіктестердің мүдделерін қанағаттандырумен; 

- жеке (университеттік) үлгідегі құжат беру. 
- академиялық еркіндік және университеттердің 

автономиясы; 

Білім берудің әкімшілік моделі: 

- мемлекет ресми бекіткен жоғары кәсіптік білім беру 

бағыттары мен мамандықтар тізбесінің болуы; 
- мемлекеттік білім беру стандартында айқындалған осындай 

білім мазмұнын іске асыру; 

- бекітілген немесе келісілген қабылдау жоспары (шекті 
контингент) болған жағдайда студенттерді қабылдауды ашу); 

- оқытудың барлық кезеңіне оқу топтары мен ағындарын 

қалыптастыру; 
- білім беру сапасына кепілдік берудің мемлекеттік жүйесінің 

жұмыс істеуі (лицензиялау, жалпы республикалық тестілеу 

арқылы қабылдауды реттеу, жоғары оқу орындарының 
түлектерін мемлекеттік аттестаттау және оқу бағдарламалары 

мен жоғары оқу орындарының өздерін мемлекеттік аттестаттау)); 

 Үшінші мәселе-нарық заңдылықтарын есепке алу және білім 
беру қызметкерлерінің заттық және өзге де құқықтарын елемеу 

мәселесі. Бұл норманы енгізудің нәтижесі ретінде жоғары мектеп 

қызметкерлерінде ақша қаражатына меншік құқығы және оларға, 
оның ішінде өз қаражаты есебінен сатып алынған мүлікке еркін 

билік ету мүмкіндігі туындауы тиіс. Бұл норма жаңа, шын 

мәнінде нарықтық болып табылады және біздің терең сеніміміз 
бойынша әрбір оқу орнында бар ішкі резервтерді іске қосуға 

қабілетті күшті катализатор болып табылады. 

Төртінші мәселе - ЖОО орындайтын миссияның өзгеру 
мәселесі. Келешекте жоғары оқу орындары орындайтын миссия 

олардың білім беру және тәрбиелеу орталықтарынан шынайы 

ғылым орталықтарына айналатындай етіп өзгертілуі тиіс. Бұл 
ЖОО-ның ғылыми қызметін қаржыландырудың мемлекеттік 

саясаты қайта қаралуға тиіс дегенді білдіреді. Әзірлемелері тек 



өндірісте ғана емес, сонымен қатар білім беру процесінде 

пайдаланылатын ғылым мен қазіргі заманғы ғылыми 
технологиялардың шынайы орталығы болған жоғары оқу орны 

міндетті түрде болашақ оқу орнына айналады. Өкінішке орай, 

қазіргі уақытта жоғары мектептің қаржы қаражаты 
шығыстарының құрылымында ғылымның үлесі айтарлықтай емес 

(3 пайызға дейін). Сонымен қатар, әлемнің дамыған елдерінде 

университеттердің ғылымға жұмсалатын шығындары 
қаржыландырудың жалпы көлемінің 60% - ына дейін жетеді. 

Мұндай тұжырымдамалық идея тиісті құжаттарда бар 

Ақыр соңында, жоғары кәсіптік білім беру жүйесін жаңғырту 
бойынша ұсыныстарды дайындауда мазмұнды сипаттағы келесі 

өзгерістер де ескерілді. 
Біріншіден, жоғары білімнің негізгі параметрлерін өзгертуді 

қарастырылуы.  

Екіншіден, жоғары оқу орындарының жұмыс істеу 
шарттарын өзгерту көзделген. 

Үшіншіден, білім беру қызметін лицензиялаудың және 

жоғары оқу орындарын аттестаттаудың жаңа тетігін құру 
қарастырылған. Бұл проблемаларды екі дербес бөлікке бөлу 

орынды деп танылды, атап айтқанда лицензиялау мәселелерін 

мемлекеттің құзыретінде қалдыру, ал аттестаттауды ішінара 
оның қамқорлығынан шығару ұсынылады. 

Төртіншіден, жоғары оқу орнын басқаруды жетілдіру 

қарастырылған. Заң жобасымен ЖОО-ны басқару органдарының 
тізбесі анықталды және олардың құзыреті нақтыланды. 

Осы және басқа да тұжырымдамалық идеялар мен 

практикалық шаралар Қазақстанның жоғары кәсіптік білім беру 
жүйесін жақын болашақта жаңғыртудың негізін құрайды және 

біздің ойымызша, тиісті оң өзгерістермен сүйемелденетін болады. 
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7. Білім берудің либералды және әкімшілік моделіне 

сипаттама жасаңыздар. 

Негізгі әдебиеттер: 

1. Смирнов С.С. Болонский процесс: перспективы развития в 
России// Высшее образование в России. 1, С А.Г. Антипьев, Д.Н. 

Захаров, Противоречия в развитии высшего образования в 

архаичном обществе // Высшее образование сегодня. 
2. The Bologna Process 2020 The European Higher Education 

Area in the new decade. Communique of the Conference of European 

Ministers Responsible for Higher Education. 
LeuvenandLouvai)la)Neuve, April 2009 // Высшее образование в 

России. Жураковский В., Фѐдоров И. Модернизация высшего 

образования: проблемы и пути их решения // Высшее 
образование в России  

3. Клячко Т.Л. Модернизация российской системы высшего 

профессионального образования автореферат диссертации на 
соискание учѐной степени доктора экономических наук 2007 

Москва ИСЭПН РАН  

4.  Репьев Ю.Г. Модернизация высшего образования в 
России: мифы и реальность Высшее образование сегодня С А.М. 

Лялин. Менеджеры, которые нам необходимы//высшее 

образование сегодня С А.Г. Антипьев, Д.Н. Захаров, 
Противоречия в развитии высшего образования в архаичном 

обществе // Высшее образование сегодня . 

5. Шаймуханова С.Д., Кенжебаева З.С. Модернизация 

образования республики казахстан: состояние и перспективы 

развития // Успехи современного естествознания.–2014.–

№5-1.–С. 174-178;URL: http://natural-
sciences.ru/ru/article/view?id=33872 (қаралған мерзімі: 
14.03.2019). 



6. Тест тапсырмалары: 

1.Қазақстанның Болон процесіне қай кезде қосылды? 

2.Кредиттік оқыту технологиясын қолдану арқылы оқу 
үдерісін ұйымдастырудың негізгі міндеттері: 

А)білім көлемін біріздендіру, білім алушылардың өзіндік 

жұмысының рөлі мен тиімділігін күшейту; 
 

 
 

3-ші тақырып. Қазіргі білім берудегі әлемдік жаһандану 

процесі.  

 

Жаһандану, немесе Глобализация (ағылш. Global — 
«әлемдік», «дүниежүзілік», «жалпы») — жаңа жалпыәлемдік 

саяси, экономикалық, мәдени және ақпараттық тұтастық 

құрылуының үрдісі. Терминді ғылыми айналымға алғаш рет 1983 
жылы енгізген америкалық экономист Теодор Левитт. 

Жаһанданудың жаңа сатысының түрлі аспектілерін 20 ғасырдың 

ортасынан бастап Уолт Ростоу, Дэниел Белл, Алвин 
Тофлер, Питер Дракер, Джон Нейсбитт, Лестер Туроу зерделеді. 

Олар ғылымға “интеллектуалдық индустриялар экономикасы”, 

“ақпараттық қоғам”, “техникалық революция”, “ақпараттық 
жарылыс”, “ғаламдық ауыл”деген ұғымдарды енгізді. 

Жаһандану-дүниежүзілік экономикалық, саяси, мәдени және 

діни интеграция мен біріздендіру процесі.  
Жаһандану әлемдік шаруашылықтың бір-бірімен 

халықаралық еңбек бөлу жүйесімен, экономикалық және саяси 

қатынастар жүйесімен, әлемдік нарыққа байланысты Ұлттық 
шаруашылықтардың жиынтығы және транснационализация мен 

аймақтандыру негізінде олардың экономикаларының тығыз 

өрлеуі сияқты жақын арада түсінілетін тартылу процесі болып 
табылады. Бұл базада біртұтас әлемдік желілік нарықтық 

экономика — геоэкономика және оның инфрақұрылымы, 

көптеген ғасырлар бойы халықаралық қатынастардың басты 
әрекет етуші тұлғалары болып табылатын мемлекеттердің ұлттық 

егемендігінің бұзылуы орын алады. Жаһандану процесі 

https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%88%D1%8B%D0%BD_%D1%82%D1%96%D0%BB%D1%96
https://kk.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/wiki/1983_%D0%B6%D1%8B%D0%BB
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80_%D0%9B%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A3%D0%BE%D0%BB%D1%82_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D1%8D%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BB&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D0%BB%D0%B2%D0%B8%D0%BD_%D0%A2%D0%BE%D1%84%D0%BB%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B5%D1%80&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%81%D0%B1%D0%B8%D1%82%D1%82&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80_%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BE%D1%83&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D2%9B%D0%BE%D2%93%D0%B0%D0%BC
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B_%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%90%D2%9B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%82%D1%8B%D2%9B_%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D1%81&action=edit&redlink=1
https://kk.wikipedia.org/wiki/%D2%92%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B4%D1%8B%D2%9B_%D0%B0%D1%83%D1%8B%D0%BB


мемлекеттік ресімделген нарықтық жүйелердің эволюциясының 

салдары болып табылады.  
Жаһандану-бұл ұлттар мен халықтардың жақындасуының 

тарихи процесі, олардың арасында біртіндеп дәстүрлі шекаралар 

мен адамзат біртіндеп біртұтас саяси жүйеге айналады. 20 
ғасырдың ортасынан бастап, әсіресе соңғы онжылдықта 

жаһандану үрдісі қоғамға сапалы әсер етті. Ұлттық және өңірлік 

тарихтың мағынасы жоқ.  
Мәдениетте бірізділік үрдісі басым болып отыр. Бұқаралық 

ақпарат құралдары миллиондаған адамдарға әртүрлі жерлерде 

болып жатқан оқиғалардың куәсі болуға, бір мәдени тәжірибеге 
(олимпиадалар, рок - концерттер) қосылуға мүмкіндік береді, бұл 

олардың талғамдарын бір-біріне сәйкестендіреді. Барлық жерде 
бірдей тұтыну тауарлары бар. Көші-қон, шетелде уақытша жұмыс 

істеу, туризм адамдарды басқа елдердің өмір салты мен әдет-

ғұрыптарымен таныстырады. Бірыңғай немесе, кем дегенде, 
жалпы қабылданған ауызекі тіл – Ағылшын тілі қалыптасады. 

Компьютерлік Технологиялар бір бағдарламаны бүкіл Жарық 

бойынша таратады. Батыс Бұқаралық мәдениет әмбебап болады, 
ал жергілікті дәстүрлер көбейеді.  

Қазіргі уақытта мәдениет зерттеушілері әрбір мәдени элемент 

немесе кешен жеке индивидтермен жасалған жаңалықтардан 
немесе өнертабыстардан басталады деп санайды. Осыдан кейін 

жасалған мәдениет үлгісі шағын топтарда жүйелі түрде таралады. 

Мәдени үлгіні одан әрі тарату үшін оның, біріншіден, үлкен топ 
немесе қоғам шегінде құндылығы мен маңыздылығы болуы, 

Екіншіден, жария етілуі және бұқаралық коммуникацияға 

жеткізілуі қажет. Бірақ мұндай мүмкіндік алу үшін мәдени үлгі 
оның жаңалығы мен пайдалылығы тұрғысынан бағалануы тиіс. 

Бұған адамдардың алдыңғы қызметі процесінде жасалған ақпарат 

банкілеріне ұқсас немесе жақын мәдени үлгілерді іздеу жолымен 
қол жеткізіледі.  

Мәдениеттің икемділігі, оның қоршаған ортаға бейімделуі 

мәдени үлгілердің негізін құрайтын жаңа идеялардың айналым 
жылдамдығына байланысты.XX ғасырдың соңғы онжылдығында 

жаһандану процесі лавин тәрізді түрге ие болды. Планетаның 

барлық дерлік елді-мекендері әлемдік нарық жіппен еніп, ғылыми 
жаңалықтар мен инновациялар толқынымен қамтылған, тиімді 

көлік құралдары мен байланыс жүйелерінің көмегімен 



миллиондаған адамдардың қозғалуы мен байланыстарының 

өрісіне айналды. Адамзат өзін біртұтас тұтас сезінеді, бірақ 
қарама-қайшы, ал қарсылас топтарға, елдерге, конфессияларға 

бөлінген. 

Нақты құндылықтар ауқымынан көп есе асатын жалған 
капиталдың үлкен көлемі қаржылық алыпсатарлықтар мен 

авантюралардың, инвестициялардың еркін орын ауыстыруының, 

ұлттық байлықтың мемлекетаралық құйылуының қаржы 
жағасының пайдасына нысаны болып табылады. Бұл феномен 

Латын Америкасындағы, Оңтүстік-Шығыс Азиядағы, Ресейдегі 

қаржы дағдарыстарын тудырып, әлемдік шаруашылықтың 
тұрақсыздығын күшейтіп, әлемдік дағдарыстың алдағы 

кезеңдерінде барлық күшпен көрініс табады. 
Жаһандану түрлі елдер мен өркениеттердің циклдік 

динамикасын үйлестіреді, ғаламшар аумағы бойынша қаржылық, 

экономикалық, экологиялық, әлеуметтік-саяси дағдарыстардың 
тез таралуына ықпал етеді, дағдарыстарды еңсеру жолдарын 

іздестіру мен іске асыруда түрлі елдер үкіметтерінің және 

мемлекетаралық бірлестіктердің күш-жігерін біріктіру қажеттігін 
айқындайды. 

Ғаламшардың кеңістігі жаһандық желілер мен өзара 

байланыстардың ондаған және жүздеген бүтін ондығына 
айналды, бұл әлемдік қауымдастықтан жаһандану пайдасын 

баршаға қолжетімді ететін ортақ келісілген, өзара қолайлы 

стратегияны әзірлеуді және сақтауды талап етеді. Демек, өзінің 
барлық қарама-қайшы ипостастарындағы жаһандану үдерістері 

қазіргі заманғы әлемнің шынайылығы болып табылады. 

Олар постиндустриалды қоғамның, XXI ғ. әлемдік 
өркениеттің қалыптасуының сөзсіз, объективті және субъективті 

негізделген, қарама-қайшы факторын құрайды. 

 Білім беруді жаһандандырудың қандай факторлары қазір 
маңызды рөл атқарады? Бұл сұраққа жауап бере отырып, төрт 

негізгі кезеңді бөліп көрсету қажет: телекоммуникациялық және 

ақпараттық технологиялардың қазіргі заманғы құралдарымен 
жабдықтау. Олар білім беру процесінің тиімділігін айтарлықтай 

арттыруға мүмкіндік беретін жаңа педагогикалық құрал ретінде 

пайдаланылады. Бұл факторды дәстүрлі оқу пәндеріне енгізуден 
бастады. Қазір ол айтарлықтай дамыды және педагогтарға 

жұмыстың түрлі ұйымдастыру түрлерін, сондай-ақ жаңа 



құралдарды ұсынады. Білім беру процесінің барлық сатыларында 

ақпараттық қолдау бар. Оқушы мен мұғалімді қолдау үшін 
ақпараттық-коммуникациялық технологиялардың қазіргі заманғы 

құралдарын және деректер базасын қолдану. Олар қашықтан 

жұмыс істеуге, сондай-ақ әдістемелік және ғылыми әдебиеттерге 
қол жеткізуге мүмкіндік береді. Тек елде ғана емес, бүкіл әлемде 

бар! Білім беру жүйесін дамыту бір орында тұрмайды, егер біреу 

алдыңғы қатарлы университеттердің курстарына қол жеткізгісі 
келсе-бұл проблема емес, себебі олардың жұмыстарын, әдетте, 

ашық түрде табуға болады. Қашықтықтан оқытудың таралуын 

дамыту және арттыру. Бұл ақпараттық-білім беру кеңістігінің 
ауқымын айтарлықтай кеңейтуге мүмкіндік береді. Процестің 

барлық кезеңдерінде дайындық мазмұнын түбегейлі өзгертумен 
қайта қарау. Мұндай жағдай қоғамды жылдам 

ақпараттандырумен байланысты. Болып жатқан өзгерістер тек 

жалпы білім беру және кәсіптік оқытуға ғана емес, сонымен қатар 
қазіргі жағдайдағы өмір мен қызметтегі адамдардың жаңа, 

неғұрлым икемді мінез-құлқының моделін әзірлеуге де 

бағытталған. Білім беруді жаһандандырудың қандай мәселелері 
бар? Өкінішке орай, онсыз болмады. Пайдалы және қажетті 

ақпаратқа қол жеткізу адамдардың жаңылыстығы мен 

ырымдылығын дамытуға мүмкіндік береді, жалпы мәдени 
деңгейді арттырады және тағы да бірқатар пайдалы әсерлер 

әкеледі деп болжалды. 

ХХІ- ғасырдың шынайы кілті жаһандану білім саласына 
келді.Соның арқасында әлемдік  экономиканың 

интеграциялануы, жаңа ақпараттық технологиялардың пайда 

болуы оның пайдалану өрісінің кеңейгені белгілі. 
 Негізгі  мектептегі білім алу ғылымның іргетасы және 

мемлекет дамуының алтын қазығы екені белгілі. 

Тәуелсіз еліміздің кезең-кезеңмен атқарып жатқан білім 
саласындағы іс-шаралары мемлекеттің өре мен қуатының 

ізденісін аңғартады. 

Жаhандану заманында интеллектуалды 
азамат  қалыптастыру, қойылған міндеттер бойынша  жастардың 

дүниетанымын өзгертіп, олардың жаңаша ойлау қабілетін 

арттыруға, білімге деген құштарлығын оятуға, отансүйгіштік 
қасиетін одан әрі дамытуға бағытталып отыр, бәсекеге қабілетті 

азаматтарды даярлауға ғана қатысты емес, оларды ел эко-



номикасын, мәдениетін алға тартатын күш ретінде орнықтыруға 

да байланысты. Білім жүйесін әлемдік дамыған инновациялық 
технологиялармен жабдықтау, білім мен ғылымның халықаралық 

стандартын меңгеру, сапалы білім беруге қол жеткізу, қоғам 

сұранысына жауап беретін білікті маман даярлау. 
Отандық және шетелдік зерттеушілердің ойына қарағанда, 

жаһандану жағдайында өмір  сүретін болашақтың  адамы ерекше 

құзыреттілік ие болуы керек олар: өзара ынтымақтастық, 
мотевациялық факторларды нұсқау етіп пайдалану,барлық 

жағдайда да  шыдамды, тілдерге бейім , азаматтық борышы 

мықты болу міндет. 
Әр дамыған мемлекет жаһандану жағдайында ұлттық білім 

беру жүйелерінің дамуы мен  интеграциялануы бәсекеге 
қабілеттілігі оның ғылыми әлеуетімен өлшенеді. Осы мәселе 

бойынша білім саласында  инновациялық даму ұлтымыздың 

нанотехнологиясын және биотехнологиясын  дамыту. Білімге 
қызығушылығы жоғары оқушыларды тәрбиелеу. 

Шетелдік тәжірибелерге сүйенсек, оқу процесін 

ұйымдастыру кез келген білімді басқару жүйесінің орталық 
тізбегі болып табылады.   Мектепке дейінгі, бастауыш, орта, 

арнаулы, жоғары, жоғарыдан кейінгі білім жүйесін 

дамыту.  Қазақстандағы білім беру саласы  әлемдік аренаға 
шыққан сайын, алған белестерге тұйықталмай, кезеңдік 

шектеушілікке бармай, сапа баспалдақтарынан өтіп, икемділікпен 

және академиялық ұшқырлықпен жұмыс істесе, білім беру 
жүйесінің дамуы мен интеграциялануы орындалатын және 

орындалған іске айналар еді. 

Қорыта келгенде жаһандану жағдайында ұлттық білім беру 
жүйелерінің дамуы және интеграциялануы, білім берудің жаңа 

үлгісінде іскерлік сипат байқалып, өз бетінше үздіксіз білім алуға 

ұмтылуды қалыптастыру және шығармашылық қабілетін 
дамыту.Өз отанына деген патриоттық сезім жоғары, санасы азат, 

ойы озат, барлық жаңалықтарға жаны құштар азамат тәрбиелеу. 

Ең алдымен білім берудің дәстүрлі жүйесіне нарықтық 
күштер әсер етеді. Ұсынылатын оқытудың сапасына қойылатын 

талаптар үнемі артады. Бұған белгілі бір бағыттарда немесе тіпті 

жекелеген компаниялар топтарын даярлаумен айналысатын жеке 
білім беру мекемелерінің пайда болуы жауап болды. Егер 

жоғарыда айтылғандарды қорытындылайтын болсақ, онда 



мыналар болады: ақпараттандыру-бұл бүкіл қоғамның, атап 

айтқанда, білім беру жүйесінің объективті даму заңдылықтары. 
Бұл құбылыстың айрықша ерекшелігі телекоммуникациялық 

технологияларды кең ауқымда қолдану болып табылады. 

Жаһандану ұғымы әлеуметтік, саяси және экономикалық 
салалардағы халықаралық қатынастардың жаңа кезеңін 

сипаттайды. Ол жан-жақты сипатқа ие және адам қызметінің 

барлық жақтарын қозғайды. Индустрияландыру мен 
коммерцияландырудың арқасында балама ретінде әрекет ететін, 

сондай-ақ дәстүрлі оқытудың әлсіз тұстарын толықтыратын білім 

беру қызметтері пайда болды. Қорытынды білім беруді 
жаһандандыру ұғымы қарастырылды. Бұл процесс қиын емес. 

Осылайша, білім беруді жаһандандыруға қарсы қарсыластар саны 
өсіп келе жатқанын атап өту қажет. Олар мұндай үрдіс кадрларды 

даярлаудың ұлттық жүйелеріне қауіп төндіреді деп санайды, 

сондай – ақ азаматтардың құқықтарына-мысалы, оқуға қажетті 
материалдарға еркін қол жеткізуді жүзеге асырады. Бұл ретте, 

ағартушылық рухын тежейтін пайдаға асыру-тұтыну тәсілінің 

күшеюі айыпталады. Бұл үдерістің белгілі бір түпкілікті нысанын 
қабылдау туралы айту әлі де қажет емес, өйткені білім беруге 

үлкен икемділік беруге мүмкіндік беретін барлық жаңа 

әзірлемелер мен идеяларды іске асыру пайда болады. Ал, бұл ең 
жақсы нәтижеге әкеледі деп үміттену керек.  

Білімін тексеруге арналған сұрақтар 

1. Жаһандану процесі дегеніміз не? 
2. Жаһандану процесінің қарама-қайшылығы неде? 

3. Жаһандық проблемалардың өзара байланысы қалай 

көрінеді? 
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4-ші тақырып. Қазіргі заманауи білім беру жүйелерінің 

дамуы және интеграциялануы. 

 

 Қазіргі заманауи білім беру жүйелерінің дамуы және 
интеграциялануының жағдайындағы білім берудің болашағы 

қоғамның даму үрдісімен, білімнің ғылыми интеграцияға 

ұмтылуымен, қоғамда жинақталып және үнемі өсіп отыратын 
ақпарат көлемінің әртүрлі тегімен анықталады.  

Интеграция дегеніміз: (латынша қалпына келтіру, толықтыру, 

бүтін) – педагогикалық тұтастықты қалыптастырып, білімді 
жүйелеу мен жинақтауда әртүрлі ғылымдарды біріктіру. 

Интеграция мен ғаламдастыру қатар жүріп келе жатқан бүгінгі 

таңда жоғары оқу орындары мен орта буын оқу орындарындағы 
білім берудің сапасы мен деңгейін жан–жақты көтеріп, жаңаша 

ойлайтын, оқыту мен тәрбиенің жаңа технологиясын күнделікті 

жұмысында қолдана білетін ұстаздардың ғана жұмысы жемісті 
болмақ. 

http://fb.ru/article/389767/globalizatsiya-obrazovaniya-ponyatie-pozitivnyie-i-negativnyie-effektyi
http://fb.ru/article/389767/globalizatsiya-obrazovaniya-ponyatie-pozitivnyie-i-negativnyie-effektyi


Жаһандану жағдайында ұлттық білім беру жүйелерінің 

дамуы және интеграциялануының мақсаты: 
1. Әлемдік жаhандану жағдайында ұлттық білім беру 

жүйелерінің дамуы және интеграциялануының  кезеңінде 

жастарға берілер білімнің мазмұнын ұлттық құндылықтармен, 
мәдениетаралық түсінік-пайыммен, ақпараттық жетістіктермен, 

тілдік (ана тілі мен шетел тілдері) байлықпен толықтыру. 

2.Жастардың бойында қоғамның экономикалық және 
әлеуметтік саласына деген практикалық таным негізін қа-

лыптастырып, өзінің, отбасының, достарының, айналасының, 

жалпы қоғамның әл-ауқатын ойлайтын жауапкершілігін сезін-
діру. 

3. Шыққан әлеуметтік тегіне қарамай, талантты да белсенді, 
білімді де ойлы жастарды толық қолдау арқылы қоғамның 

әлеуметтік икемділігін қамтамасыз ету қажет. Осы арқылы жас 

буынның ақылды адам денсаулығы зор, рухани дүниесі бай, 
адамгершілікті, тәуелсіз жеке тұлғаны қалыптастыру. 

4.Білім мәдениеті мен қоғам алдындағы жауапкершілікке 

бағытталған кешенді іс-шараны жағымсыз нәрселерді 
(наркомания, бейәдептілік, т.б.) аластатуға бағыттап құру. 

5.Білім – еркіндік пен таңдаудың көзі әрі дем берушісі. 

Білімге әлеуметтік тапсырыс беруші – жалғыз мемлекет емес, 
мүдделі мекемелер, ойлы да іскер адамдар болуы тиіс. 

Орта мектептер жаһандану заманындағы білім эконо-

микасының өзегі болып, еліміздің инновациялық дамуының қоз-
ғаушы күшіне айналуының  шарттары: 

 Сондықтан мектептерде  неғұрлым білім беру жүйелерінің 

дамуы және интеграциялануы таза, серпінді, шығармашыл, 
толыққанды болса, ол келіп құятын білім айдыны да сондай 

дәрежеден табылады. Нәтижесінде отбасында, қоғамдағы өмірлік 

құндылықтар  жақсарып, сапалық  көрсеткіштер жоғарылайды. 
Бүгінде дүние жүзі мемлекеттері мен олардың білім жүйелері 

жаhандану үдерісіне үн қосып, бұдан әрі дамудың жаңа страте-

гиялары мен бағдарламаларын ұсынып отыр. Жалпы әлемдік 
даму бәсекелестікке негізделген. Білім саласындағы жаңа ойлар 

мен жаңалықтар – әлемнің бейбіт дамуының кепілі. Әрине, бұл 

дамудың және интеграциялануын  уақыт пен жағдай 
анықтайтыны  өз межесімен, өз бағамы аз емес екені белгілі. 

Сондықтан әлем айдынындағы тәуелсіз Қазақстан саясатта 



болсын, білім-ғылым ізденісінде болсын осы меже мен бағамның 

үдесінен шығуға бағыт ұстанғаны айдай анық. 
Алдағы уақытта да заман талабына сай білімді әлемдік 

деңгейге жеткізудің бірден-бір жолы,  бұл – инновациялық 

қызмет. Сол үшін әр ұстаздың алдында оқу мазмұнын жаңарту, 
өзінің шығармашылығын дамыту мен шеберлігін шыңдап, озық 

технологияны жетік меңгеріп, әр күнгі сабағына тиімді әдіс – 

тәсілді пайдалану, тәуелсіз еліміздің ертеңі саналатын – білімді 
ұрпақ тәрбиелеу міндеті болып табылады. Біздің мектепте де 

оқытудың тиімді жолдары мен әдіс-тәсілдерін іздестіру 

жұмыстары кең көлемде жүргізіліп келеді. Жас ұрпаққа топтық, 
ойын, тірек сигналдары, модульдік тестік жүйе, интерактивті, 

оқытудың компьютерлік, дамыта оқыту технологиялары 
бойынша білім беруде. Бұл Елбасы алға қойған міндет, заман 

талабына сай  ғылыми – техникалық  білім қалыптастыру. 

Білім берудегі интеграция-бұл сән емес, адам қызметінің кез 
келген саласы үшін сапалы мамандарды дайындау қажеттілігі. 

В.И. Вернадский білімнің саны мен сапасының өсуі ғылымның әр 

түрлі бағыттары арасындағы шекараның жойылуына ықпал 
ететінін айтты. Адамдар кейіннен нақты мәселелерге 

маманданатын болады. Білім берудегі интеграция технологиясы 

ғылымның жекелеген бөліктерін тұтас кешенге біріктіруді 
көздейді. Бұл әр түрлі білімнің механикалық қосылуы ғана емес, 

сонымен қатар олар өзара байланысты болып табылатын тәсілді 

қолдану және белгілі бір проблемаларды шешу кезінде адам 
жүйелі түрде әрекет ете алады.  

Білім берудегі интеграция ұғымы өте айқын. Бұл түрлердің 

әртүрлілігімен байланысты. Мысалы, интеграция бағыттар, 
әдістер, тәсілдер, деңгейлер мен тәсілдер бойынша жіктелуі 

мүмкін. Неге мұндай саясаттың нәтижесінде шоғырлану керек.  

Интернационализация-бұл тең құқықты және өзара тиімді 
ынтымақтастық негізінде түрлі елдердің жоғары оқу орындары 

мен басқа да оқу орындары арасындағы екіжақты және көпжақты 

байланыстар мен байланыстарды кеңейту. Мақсаты-білім беру 
және ғылыми-зерттеу жұмысының тиімділігін арттыру, оны үздік 

әлемдік деңгейге жеткізу, профессорлық-оқытушылық және 

студенттік қызметкерлердің ұтқырлығын кеңейту. Мемлекеттер 
мен халықтар арасындағы өзара тәуелділік пен байланыстарды 

кеңейту, интернеттің, ұялы телефондардың, әлемдік 



телекоммуникациялық байланыстың, қашықтықтан білім берудің 

шекарасын танбайтын пайдалану кезеңінде - мұның бәрі де алыс 
емес - жоғары мектептің интернационализациясы жақын арада 

объективті қажеттілік бола бастады.  

Білім берудегі интеграция-бұл адамдардың шығармашылық 
ойлауын дамытуға бағытталған механизм. Ол қарқындылықты 

тездетуге, оқу-танымдық қызметті жүйелендіруге және мәдениет 

грамотасымен меңгеруге бағытталған.  
Интеграциялау құрылымының бірнеше сатысын бөліп 

көрсетуге болады, олар неғұрлым ірі базистерге көлденең 

бірігеді. Әр түрлі авторлардың кішігірім айырмашылықтарын 
кездестіруге болады, бірақ келесі бөлім тәсілімен танысуды 

ұсынамыз:  
Тақырыптық интеграция. Бұл жағдайда екі немесе үш оқу 

пәні бір тақырыпты ашумен айналысады.  Бұл иллюстрациялық-

сипаттама деңгейі деп мәлімдейтін балама сипаттаманы 
кездестіруге болады. Бірақ бұл тек синонимдік ұғымдар екенін 

түсіну керек.  

Проблемалық интеграция. Бұл жағдайда бір мәселемен әр 
түрлі заттар айналысатынын түсінеді.  

Тұжырымдамалық интеграция. Бұл жағдайда қарау олардың 

барлық әдістері мен құралдарын қолдана отырып, бірнеше 
заттармен жүргізіледі.  

Теориялық интеграция. Бұл жағдайда әр түрлі теориялардың 

өзара қатынасы қарастырылады.  
Диалектикалық интеграция. Бұл жағдайда білімнің әртүрлі 

салаларына жататын принциптер мен ұғымдарды пайдалану 

түсініледі. Балама ретінде тұтас сурет ретінде әлем ұсыну 
түсінігін кездестіруге болады. 

Интеграциялық тәсілдер оқушылардың кәсіби және тұлғалық 

ұмтылыстарын байланыстыруға мүмкіндік береді. Жоғарыда 
айтылғандарды қорытындылай келе, істің қазіргі жағдайы мінсіз 

болып табылмаса да, ол бізге қоғамда және оның игілігі үшін 

өмір сүруге және еңбек етуге дайын адамдардың дайындығын 
қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Адам өз мүдделерін өзі 

анықтауы, оларды іске асыруға қол жеткізуі және бұл ретте қоғам 

игілігі үшін жұмыс істеуі үшін әлемге білім мен көзқарастың 
біртұтас жүйесін құру аса маңызды болып табылады. 



ЮНЕСКО, Дүниежүзілік банк, Еуропа Кеңесі, экономикалық 

ынтымақтастық және даму ұйымы және т.б. ЮНЕСКО сияқты 
ұйымдарды атап өткен жөн. Аталған ұйым барлық мемлекеттер 

үшін өңірлік және жаһандық сипаттағы халықаралық-құқықтық 

актілерді әзірлейді. 
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5-ші тақырып.Жоғары білім беруді 

нтернационализациялау. 

Халықаралық байланыстар аясының кеңеюі және оның 
сапалық жағынан қарқынды өзгеруі, Қазақстанның өзге Орта 

Азия  мемлекеттерінің алғашқысы болып Болон процесіне енуі, 

сөйтіп жалпыәлемдік  нарыққа қадам басуы білім беру 
саласының көптеген міндеттерін қайта қарастыруды қажет етеді. 

Жаңа заманда білім беру адамзаттың сан-салалы іс-әрекетінің 

ең ауқымды сферасына айналды. Білім беру, әсіресе жоғары білім 
беру әлеуметтік және экономикалық прогрестің басты әрі 

жетекші факторы ретіне ғана емес, аса маңызды және 

жалпыәлемдік басымдықтарының қатарында адамдардың, 
қоғамдастықтардың, ұлттың, мәдени, әлеуметтік және 

экономикалық жағынан тұрақты дамуының аса маңызды 

компоненттерінің бірінен саналады. Көптеген елдердің өкіметі 
бүгінгі таңда жоғары білім беруді болашақта қарышты қадам 

басатын саяси және экономикалық мақсаттарға қол жеткізуде 

маңызды рол атқаратын фактор ретінде бағалайды. Бұл өз 
кезегінде жоғары мектепте білім берудің мақсаттар мен 

мазмұнын қайта қарауды ғана емес, маман даярлау ісін ғылыми 

негізде жүзеге асыра алатын, жоғары білім теориясын жетік 
меңгерген, кәсіби және әлеуметтік әлеуетті  оқытушыны қажет 

етеді. 

Соңғы онжылдықтардағы маңызды тенденциялардың 
қатарында қоғамның барлық саласын, соның ішінде жоғары оқу 

орнын да қамтитын қуатты интеграциялау процестері қарқынды 

даму үстінде. ЮНЕСКО материалдарында аталып өткендей 
жоғары оқу орындарының проблемасы бойынша халықаралық, 

ұлттық және аймақтық деңгейде шешім қабылдау қоғамдағы 



және оның заманауи өзін-өзі ұйымдастыруының негізгі 

өлшемдері болып табылатын білім берудің сапасын жоғарлату 
және интернационализациялаудың талаптарына сай болуы тиіс.  

Қазіргі жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің тарихи 

дамуы процесінде жоғары оқу орындарының ұлттық шектелуі 
интернационализациялаудың салдары мен және болашағымен 

теке тіреске түсуде. Сондықтан XXI ғасырдағы жоғары білім 

берудің даму тенденциялары қалайда сол жалғаспалы әрі үдеу 
үстіндегі интернационализациялаумен байланыста болады. 

Өйткені, жоғары білім берудің ұлттық жүйесі ауқымды процестер 

мен тенденциялардан, әлемдік еңбек нарығынан сырт қалған 
жағдайда лайықты даму жолына түсе алмайды.  

Шетелдік және жақын шетелдік зерттеушілердің еңбектерін 
зерделеу (Дж. Найт, М.Харари, М.И. Диброва, А.Н. Джуринский, 

Н.М. Кабанова және т.б.) «білім беруді интернационализациялау» 

ұғымын пайымдауда бірнеше тұрғылардың қалыптасқанын 
көрсетеді: 

        - «интернационализациялау» ұғымының анықтамасы 

халықаралық компонентердің университеттің негізгі 
ұйымдастырушылық құрылымында интеграциалануы процесімен 

түсіндіріледі (М.Харари, Дж. Найт, М.И. Диброва, Н.М. 

Кабанова); 
         - «білім беруді интернационализациялау»- бұл жоғары оқу 

орындарының зерттеушілік, оқытушылық және әкімшілік іс-

әрекетіне халықаралық аспектілердің кірістірілуі»(М.И.Диброва, 
Н.М.Кабанова). 

       - «білім беруді интернационализациялау оқытушылармен 

және студенттермен алмасуды, халықаралық академиялық 
байланыстарды және халықаралық бағдарланған  мазмұнындағы 

ерекше оқу жоспарларын қамтиды» (В.Байденко).  

        «Интернационализациялау» термині бойынша қабылданған 
анықтамалардың бірі Д.Найт берген түсініктеме. Оның пікірінше 

бұл «жоғары білім берудің зерттеушілік, білімдік және қызметтік 

функцияларында халықаралық аспектіні ендіру процесі».  Бұл 
пікірдің ерекшелігі автордың  интернационализациялау 

процесінде жоғары білім берудің барлық функцияларының 

ажырамас бірлікте болатындығын және 
интернационализациялаудың сол функцияларға кешенді ықпал 

ететіндігін атап көрсетуі. 



        Білім беруді интернационализациялау халықаралықтың 

құраушылардың ұлттық, аймақтық білім беру жүйелері сияқты 
оның жеке элементтерінің дамуының үдемелілігімен 

қабаттастықта жүзеге асырылады. Интернационализациялау 

процесінде оған қатысушылардың ұлттық мүдделері жүзеге 
асырыла алатын және тұтастай алғанда адамзат өркениеті үшін 

өмірлік маңызы бар проблемалардың  шешімін бірігіп 

ынтымақтастықта табу мүмкін болатын өте-мөте тиімді 
формадағы халықаралық білім беру ортасы қалыптаса бастайды. 

Интернационализациялау ұғымның контекстінде университеттің 

интернационализациялануы ұғымы да белең ала бастады. 
Көпшілік зерттеушілердің пікірінше университеттің 

интернационализациялануы оның білім беру мазмұнында 
халықаралық маңызы бар мәнді өзгерістердің болуымен, әр 

қайсысы халықаралық мәні бар ғылыми пәндердің 

интернационализациялануымен байланыстырылады. Яғни 
университтің интернационализациялануы дегені ең алдымен оқу 

процесінің интернационализациялануы деп түсінуіміз қажет. Ол 

үшін, жоғары оқу орнының оқу жоспарларына табиғатынан 
интернационалды пәндерді енгізу, сонымен бірге білім беру 

бағдарламаларын салыстырмалы талдау жасауға мүмкіншілік 

бере алатын халықаралық білімдермен  байыту, оқыту процесінде 
өзге елдерде тиімділігі дәлелденген технологияларды қолдану, 

студенттердің оқу жетістіктеріне баға берудің жаңа амалдары мен 

тәсілдерін қолдану шаралары іске асырылуы тиіс. 
Интернационализация-бұл тең құқықты және өзара тиімді 

ынтымақтастық негізінде түрлі елдердің жоғары оқу орындары 

мен басқа да оқу орындары арасындағы екіжақты және көпжақты 
байланыстар мен байланыстарды кеңейту. Мақсаты-білім беру 

және ғылыми-зерттеу жұмысының тиімділігін арттыру, оны үздік 

әлемдік деңгейге жеткізу, профессорлық-оқытушылық және 
студенттік қызметкерлердің ұтқырлығын кеңейту. Мемлекеттер 

мен халықтар арасындағы өзара тәуелділік пен байланыстарды 

кеңейту, интернеттің, ұялы телефондардың, әлемдік 
телекоммуникациялық байланыстың, қашықтықтан білім берудің 

шекарасын танбайтын пайдалану кезеңінде - мұның бәрі де алыс 

емес - жоғары мектептің интернационализациясы жақын арада 
объективті қажеттілік бола бастады.  



Мәселен, АҚШ - та білім беруді интернационалдандыру 

университеттердің мемлекеттік саясаты мен стратегиясының 
маңызды факторы болып табылады. Шетелдік студенттерді 

даярлаудан АҚШ-тың жылдық жиынтық табысы 14 млрд. 

доллардан кем емес, бұл экспорттың маңыздылығы бойынша 
бесінші бап болып табылады. 

Білім беруді интернационализациялауды көтермелей отырып, 

АҚШ үкіметі американдық ЖОО түлектерінің ХХІ ғасырдың 
жаһандық әлеміне үздік әлеуметтік-психологиялық, 

экономикалық және мәдени бейімделуі есебінен Америка 

экономикасының бәсекеге қабілеттілігін арттыруға мүмкіндік 
береді. 

ХХI ғасырдың жоғары білімі бірқатар ерекшеліктерімен 
ерекшеленеді және оқытудың мазмұны мен ұйымдастырылуының 

белгілі бір өзгерістерін талап етеді. Өзгерістер прогрестің 

ажырамас бөлігі болып табылады. Техникалық жаңашылдықтар 
технологиялық үдерістердің өзгеруіне, осы үдерістерді 

басқарудағы өзгерістерге және мамандарды даярлаудағы 

өзгерістерге әкеп соғады. Осылайша әрдайым болды, бірақ 20 
ғасырдың соңында осы өзгерістердің ауқымы мен жылдамдығы 

соншалықты өсті, бұл өзгерістерді басқару жүйесін құру қажет 

болды.  ХХI ғасырдың басында өзгерістер ұйымның табысты 
жұмысының маңызды талаптарының бірі болды, ал өзгерістерді 

басқару басшының бағалы дағдысына айналды. 

Білім беру саласында өзгерістерді ынталандыратын негізгі 
фактор ақпараттың қарқынды өсуі болып табылады. Бұл өсу 

бұрынғы әдістер мен білім беру жүйесінің өзі оны шеше 

алмайды. Игерілетін білім көлемінің қарапайым ұлғаюы оқу 
жүктемесінің шамадан тыс өсуіне әкеледі, оқушылардың 

денсаулығына қолайсыз әсер етеді, бірақ бұл ретте қажетті 

нәтижелер бермейді. Мұндай өзгерістер қарқынында білімді 
жаңарту тез жүреді, бұл жоғары оқу орнында оқуды аяқтаған 

кезде студенттердің алған білімі ескіреді. Кәсіптік білімді үнемі 

жаңарту қажеттілігі туындады - яғни үздіксіз, «өмір бойы» оқыту. 
Экономикалық ортадағы өзгерістер мамандардың 

мансабының әр түрлі кезеңдерінде кәсіби қайта бағдарлану, 

қызметтің жаңа салаларын игеру, мансаптың өзгеруі және т. б. 
қажеттігіне алып келеді. Оларда практикалық іс-әрекет 

тәжірибесінің, білім алудың ерекше шарттарының болуы ЖОО-



ларды оқытудың кестесі мен әдістерін өзгертуге мәжбүр етеді. 

Студенттерге белгілі бір білім көлемін беру жеткіліксіз, қажетті 
ақпаратты іздеу және талдау, білім алу үдерісінің өзіне оқыту 

маңызды болды. 

Білім беру процесінің өзіне тән бұл өзгерістер жекелеген 
елдердің, аймақтардың және тұтастай алғанда әлемнің 

экономикасын қамтитын өзгерістердің кең процестері аясында 

орын алады. Студенттер шет елдерде жоғары білім алады, ал 
алған білімдерін бүкіл әлем бойынша халықаралық 

компанияларда жұмыс істей отырып қолданады. Еуропалық Одақ 

студенттерді өз елінен тыс оқуға баруды ынталандыратын арнайы 
стипендиялар мен бағдарламалар әзірледі. Ұлыбритания, АҚШ, 

Канаданың жетекші жоғары оқу орындарында студенттердің 80% 
- ын шетелдік азаматтар құрайды. 

Заманауи ақпараттық технологиялар, қашықтықтан 

оқытудың қарқынды дамуы ұлттық шекараны білім беру 
қызметтері үшін мүлдем ашық етті. Әр түрлі елдердің жоғары 

оқу орындары өздерінің өнімдері мен қызметтерін барлық 

студенттерге ұлттық шекаралармен шектемей бірден ұсынатын 
бірыңғай әлемдік білім беру нарығы қалыптасты. Үздік бизнес 

мектептердің атақты Financial Times рейтингтері енді тек АҚШ 

ЖОО ғана емес, Канада, Испания, Франция, Ұлыбритания ЖОО-
лары да бар. Еуропаның көптеген елдеріндегі жұмыс берушілер 

жоғары оқу орындарының түлектерін жұмысқа қабылдау кезінде 

шетелде оқу, өмір сүру және жұмыс істеу тәжірибесіне назар 
аударады, өйткені бұл үміткерлердің бейімделу мүмкіндіктерінің, 

ой-өрісінің кеңдігін, әртүрлі мәдениет өкілдерімен қарым-

қатынас жасау дағдыларының куәсі болып табылады. 
Жоғары білімді интернационалдандырудың негізгі 

формалары. 

Жоғары білім берудің әлемдік жүйесінің тарихи даму кезеңі 
басталды, ол кезде жоғары оқу орындарының ұлттық 

оқшаулануы интернационалдандыру мен жаһанданудың салдары 

мен перспективаларымен қақтығысқа түседі. Бұл іргелі қақтығыс 
түрлі мәселелер мен мәселелерде: университеттік дипломдарды 

тану, Мамандандыру мен бағалау, сапаны бағалаудың 

халықаралық нысандарын дамыту, халықаралық аккредиттеу 
мәселелерінде көрініс табады. Бұл қақтығысты еңсеру бойынша 

нақты қадамдарды ұсыну үшін жоғары білім беруді 



интернационализациялаудың негізгі нысандары мен 

сипаттамаларын, проблемалары мен перспективаларын талқылау 
қажет. 

Студенттердің ұтқырлығы. 

Жоғары білім беруді интернационализациялаудың ең 
танымал түрі-студенттердің ұтқырлығы - шетелге оқуға белгілі 

бір студенттер санының шығуы. Әрине, студенттерді басқа 

елдерге оқуға жіберу-жаңа құбылыс емес,белгілі бір аймақтар 
осымен бұрыннан кездеседі. Көптеген еуропалық елдер көптеген 

жылдар бойы өздерінің бұрынғы отарларынан студенттердің 

тұрақты ағыны бар. Латын Америкасы елдерінің жастардың 
басым бөлігі АҚШ және Канада университеттерінен диплом 

алуға ұмтылады. ЮНЕСКО мәліметтері бойынша студенттердің 
халықаралық ұтқырлық деңгейі соңғы 25 жылда 300% - ға өсті. 

Сарапшылардың пікірінше, 2010 жылға қарай шетелде оқитын 

студенттер саны 2,8 миллион, ал 2025 жылға қарай - 4,9 
миллионды құрайды. 

Студенттердің ұтқырлығы әртүрлі мемлекеттік және 

аймақтық бағдарламалармен ынталандырылады. Көптеген елдер 
осы салада екіжақты және көпжақты келісімдер жасайды. Ең 

танымал еуропалық бағдарламалар - «Эразмус», содан кейін 

(1995ж. бастап) «Сократ»,» Эразмус «бағдарламасы (Еуропада 
жалпы нарық құруға ықпал ету үшін 1987-да басталған) және» 

Комет»,» Лингва « жәнет.б. сияқты мобильділік схемалары 

жоғары білімнің еуропалық моделін құруды мақсат етті. 
Студенттер алмасу жалпыеуропалық мамандар мен білікті 

қызметкерлер нарығын дамытудың қуатты құралы ретінде 

қарастырылады. 
Студенттердің халықаралық ұтқырлығы тек құрлықаралық 

ғана емес, сонымен қатар аймақтық құбылыс болып табылады. 

Аймақтық экономикалардың ықпалдасу процесі студенттердің 
ұтқырлығын ынталандырады, және бұл тұрғыда NAFTA, ASEAN 

немесе APEC сияқты халықаралық келісімдер үлкен рөл атқарды. 

«Нордплюс» арнайы құрылған бағдарламасы - Солтүстік Еуропа 
елдері арасындағы студенттік алмасу бағдарламасы - 

қаржыландырудың тартымды қағидаттарына негізделеді: «ақша 

студенттен кейін жүреді». Осы бағдарлама бойынша 
Скандинавия елдерінің жоғары оқу орындары өздерінің 

бағдарламаларына жазылған студенттердің санына байланысты 



қаржыландырылады. Сонымен қатар, қаржыландыру осы елден 

келген студенттерге де, осы Шартпен біріккен елдердің 
азаматтарына да бөлінеді. 

Оқытушылардың ұтқырлығы. 

Оқытушылар құрамының ұтқырлығы студенттердің 
мобильділік саласы ретінде жақсы зерттелмеген болса да, оны 

жоғары білім беруді интернационализациялаудың екінші түрі деп 

санауға болады. Профессор-оқытушылар құрамының дәстүрлі 
халықаралық ұтқырлығы зерттеулермен және ғылыми 

жұмыстармен байланысты, бірақ бірқатар өңірлерде және білім 

берудің белгілі бір салаларында, атап айтқанда менеджмент және 
іскерлік басқару, Жас зерттеушілер мен оқытушыларға арналған 

аймақтық және халықаралық тренингтің арнайы схемалары бар. 
Студенттердің мобильділігі сияқты, мұнда ағындардағы 

күшті географиялық айырмашылықтар бар. Бұл үдерісте бір 

полюсте жоғары білім беру жүйесін кеңейту үшін ғылыми 
қызметкерлерді мақсатты түрде тарту нәтижесінде ғылыми 

иммиграция деңгейі жоғары елдер (мысалы, Гонконгта 

болғандай), ал екіншісі - профессорлық-оқытушылық құрамды 
интернационалдандыру деңгейі төмен елдер тұр. Соңғыларға, 

негізінен, оқыту кезінде тек ана тілін пайдаланатын ұлттық 

біртектілік деңгейі жоғары елдер жатады, сондықтан шет тілдерін 
меңгерген мамандарды табу қиын. АҚШ пен Ұлыбритания 

ғылыми еңбек ресурстарының ірі экспорттаушылары болып 

табылады, бірақ сонымен қатар олардың университеттерінің 
кафедралары шетелдік мамандар үшін өте тартымды; егер 

олардың жоғары білікті ғылыми кадрларының құрамына назар 

аударсақ, оның ішінде шетелдік стан өкілдері аз емес. 
Қазіргі әлемде мемлекетаралық еңбек көші-қоны кәсіптік, 

біліктілік, білім беру белгілері бойынша неғұрлым сараланған 

болып келеді және зияткерлік еңбек көші-қоны көші-қонның 
жеке түрі ретінде бөлінеді. Зияткерлік көші-қон-бұл ғылыми 

зерттеулер мен әзірлемелермен, сондай-ақ осы салаға қызмет 

көрсетумен нақты немесе әлеуетті айналысатын жоғары білікті 
ғылыми және оқытушылық кадрлардың көші-қоны. Жұмыс 

күшінің кез келген көші-қоны сияқты мемлекетаралық зияткерлік 

көші-қон уақытша және тұрақты болуы мүмкін. Уақытша 
халықаралық ғылыми ынтымақтастық нысандарының бірі болып 

табылады, тұрақты эмиграцияға тең және «brain drain» деп 



аталды. Ең кең мағынада бұл білікті интеллектуалдық немесе 

шығармашылық еңбекпен айналысатын кез келген мамандардың, 
сондай — ақ әлеуетті мамандардың-студенттердің, аспиранттар 

мен стажерлердің елден шығуы. 

Зияткерлік көші-қонның екі тұжырымдамасы бар: 
1. Білім мен тәжірибе алмасу тұжырымдамасы (brain 

exchange) біліктілік пен мамандықты ескере отырып, жаңа жұмыс 

орнын іздеуде адамдардың көші-қонын негіздейді. Ақыл-ойдың 
ағыны (brain gain) және ақыл-ойдың жылыстауы (brain drain) 

барлық экономикаларға тән және экспорттаушы елдегі және 

импорттаушы елдегі жағдай туралы екі жақты ақпарат алмасуды 
көздейді. Бұл еңбек нарығы, қаржы, тауар нарықтары, өмір сүру 

жағдайлары туралы мәліметтер. 
2. Ақыл-ойдың ысырабы (brain waste) тұжырымдамасы 

зияткерлік эмиграцияны экспорттаушы елдің жиынтық жұмыс 

күші үшін таза шығын ретінде қарастырады. Білікті кадрлардың 
кетуі елдің әлеуметтік-экономикалық дамуға қабілетін бұзады 

деп есептеледі, бұл онда өмір сүру деңгейінің төмендеуіне 

әкеледі. 
Зияткерлік көші-қонның пайда болуының ерекше себептеріне 

қосымша тәжірибе алу мүмкіндігін, сондай-ақ отанында 

қолжетімді емес жұмыспен айналысу мүмкіндігін жатқызуға 
болады. Жоғары білім беру жүйесін интеграциялау бұл ретте 

ынталандырушы фактор болып табылады. 

Оқу жоспарларының интеграциялануы. 
Жиі студенттік және оқытушылық мобильділік процестері 

өзара байланысты болады, бұл оларды бөлу өте қиын. Мысалы, 

аспиранттар мен докторанттардың мобильділік бағдарламалары 
бола алады. Біріншіден, көптеген еуропалық және американдық 

жоғары оқу орындарының аспиранттық бағдарламалары (doctoral 

programs, Ph дәрежесін алуға жетекші.D.) оқыту кезеңін қамтиды 
(taught component деп аталатын), сонымен қатар осы 

бағдарламалардың тыңдаушылары бакалавр деңгейінде 

оқытылуға белсенді түрде тартылады. Сондықтан 
аспиранттардың мобильділік бағдарламасы оқу, зерттеу және 

оқыту компоненттерін қамтиды. 

Еуропалық жоғары оқу орындары аспиранттардың 
ұтқырлығын көтермелеу үшін біріктіріледі. Осылайша докторлық 

бағдарламаларды ұсынатын бизнес мектептерінің желісі құрылды 



(European Doctoral Education Network - EDEN). Бұл жүйе 1972 

жылы құрылған Еуропалық менеджмент саласындағы зерттеулер 
институты (European Institute of Advanced Studies in Management) 

шеңберінде жұмыс істейді. басқару, экономика, Бизнестегі 

ақпараттық жүйелер, Халықаралық бизнес, маркетинг, 
операцияларды басқару, Стратегиялық менеджмент және т.б. 

сияқты салаларды қоса алғанда). Жыл сайынғы жарна үшін 4.000 

Еуроға осы ұйымға кіретін ЖОО 20.000-дан астам профессорлар 
мен зерттеушілерді біріктіретін желіге қол жеткізеді; барлық 

семинарлар мен конференцияларға қатысу мүмкіндігі; Еуропада 

академиялық және зерттеу байланыстарын орнатуға көмек; 
аспиранттарға арнайы аспирант бағдарламалары мен 

семинарлары желісіне қол жеткізу; ЕО қаржыландыратын 
жобаларды басқаруда көмек және кеңес беру. 

Студенттік және оқытушылық мобильділік бағдарламалары 

оқу жоспарларын интернационализациялауды ынталандыру, яғни 
ынтымақтас ЖОО мен факультеттердің оқу жоспарларына 

өзгерістер енгізу мақсатында дамыды. Біріккен Еуропада да 

жоғары білім берудің ұлттық жүйелерінің алуан түрлілігі бар 
болғандықтан, оқу жоспарларын интернационализациялауға және 

оларға жалпы еуропалық элементтерді әкелуге ұмтылу 

мобилділік жобалары арқылы ғана іске асырылуы мүмкін. 
Бұл үрдістің маңызды дәлелі Сорбон және кейінгі Болон 

декларациялары болды. 1998 жылдың 25 мамырында Сорбон 

университетінің құрылған күніне орай өткен кездесуде Франция, 
Германия, Италия және Ұлыбритания білім министрліктерімен 

қол қойылған Сорбон декларациясы дипломдарды, дәрежелер 

мен білім беру циклдарын біртіндеп біріздендіру арқылы және 
осылайша «еуропалық жоғары білімнің бірыңғай кеңістігін»құру 

арқылы интернационализациялау ісіне елдердің бейілділігін 

мойындады. 1999 жылдың шілде айында Сорбон декларациясы 
Болоньеде еуропалық елдердің білім ректорлары мен 

министрлерінің кездесуінің негізгі тақырыбы болды, соның 

арқасында 1999 жылдың 19 шілдесінде Болон декларациясы 
пайда болды. Болон декларациясы келесі екі негізгі мақсаттарды 

көздеді: (1) еуропалық жоғары білім беру жүйесінің бәсекеге 

қабілеттілігін арттыру және (2) Еуропа шеңберінде студенттер 
мен жұмыс күшінің ұтқырлығын арттыру. Осы мақсаттарға жету 

үшін келесі міндеттер тұжырымдалды: 



Жоғары білім берудің барлық біліктілік дәрежелері 

ұғынушыларының жүйесін құру. 
Екі деңгейге негізделген жоғары білім беру жүйесін құру. 

Бірінші деңгей студенттерді еңбек нарығында өз білімі мен 

іскерлігін пайдалануға дайындау керек. Екінші деңгей бірінші 
деңгейді табысты игеруге негізделуі тиіс. 

Болон декларациясына қол қойылғаннан кейін және Болон 

конференциясының баяндамасын жариялағаннан кейін 
декларацияның шешімдері мен міндеттерін одан әрі дамыту және 

енгізу үшін бастамашыл топтар құрылды. Осы топтар шеңберінде 

өткізілген ең маңызды пікірталастар, біріншіден, Еуропалық 
біліктілік дәрежелері мен оқу кезеңдерін мойындауға қатысты 

болды. Болон декларациясына қол қойылғаннан кейін мұндай 
мойындау бүкіл Еуропа мен әрбір ел шеңберінде мүмкін болды. 

Енді бүкіл Еуропа үшін жоғары білім туралы дипломдардың 

бірыңғай жүйесін қабылдау ең түбегейлі қадам бола алар еді. Кем 
радикалды, бірақ нақты қадам алынған білімді бағалау мен 

танудың бірыңғай жүйесін келісу болып табылады. 

Әрбір елде өз мақсаттары, дербестік және дербестік дәрежесі, 
біліктілік дәрежелерін беру құқықтары бойынша, яғни өзінің 

мәртебесі бойынша бір-бірінен ерекшеленетін жоғары оқу 

орындары бар. Бұл айырмашылық дипломдарды және оқу 
кезеңдерін тану процесін, сондай - ақ «кредиттер»деп аталатын 

оқытудың еңбек сыйымдылығын өлшеу бірліктерінің 

әмбебаптығын қиындатады. 
Талапкерлер мен студенттерді ЖОО-ға тартудың маңызды 

дәлелі олардың қажеттіліктері мен үміттерін қанағаттандыру 

болып табылады. Өмір бойы, үздіксіз білім беру идеясы, ЖОО-
ның білім беру қызметін тұтынушылардың Жаңа сегменттерінің 

пайда болуы ЖОО-ның осы өзгерістерді түсінуін талап етеді. 

Жоғары оқу орындары өзінің талапкерлері мен студенттерінің 
алдыңғы білімі мен тәжірибесін бағалауы, өз клиенттерінің 

әлеуметтік, отбасылық және кәсіби жағдайын ескере отырып 

оқытуды ұйымдастыруы тиіс; жоғары білім туралы біліктілік 
дәрежесін алу үшін оқытудың нақты кезеңдері мен нәтижелерін 

есепке алуға кепілдік беруі тиіс.; шарттар, мақсаттар және 

ұзақтық бойынша оқыту бағдарламаларының өз ұсыныстарын 
алуан түрлі ету; оқыту шарттары, бағдарламалар нұсқалары, 



кредиттер жүйесі және т. б. туралы ақпараттың ашықтығы мен 

қол жетімділігін көздеу. 
Бәсекеге қабілетті болу үшін ЖОО тек ұлттық шекаралар 

шеңберімен шектелмейді. Еуропалық жоғары оқу орындары 

өздерінің шетелдік кампустары арқылы, сондай-ақ шетелдік 
жоғары оқу орындарымен бірлескен бағдарламалар арқылы 

шетелде өздерінің бағдарламаларын ұсынады. Бұл осындай 

бағдарламалардың сапасын бағалау және басқару жүйелерін, 
бағдарламаларды, оқытушылар мен мамандарды кәсіптік және 

білім беру аккредитациясы жүйелерін әзірлеуді талап етеді. 

ЖОО-дан алдыңғы кезеңдер мен оқу нәтижелерін және кәсіптік 
тәжірибені бағалауда және мойындауда икемділік талап етіледі; 

студенттердің әртүрлі мотивациясына ерекше көңіл бөлу және 
ұзақтығы мен міндеттері бойынша әр түрлі оқыту 

бағдарламаларын ұсыну; басқа елдердің жоғары оқу 

орындарымен бірлескен бағдарламаларды жүргізуге дайындық; 
өз бағдарламаларын шетелде ұсыну. 

Интернационалдандыру және жоғары білім беру сапасы 

мәселелері тығыз байланысты, өйткені басынан бастап жоғары 
оқу орындарының халықаралық нарыққа шығуы Білім беру 

сапасын арттыруға ықпал етеді деп саналды. Ұлттық және 

еуропалық деңгейдегі жоғары білім беру мәселелері бойынша 
көптеген құжаттарда 80-ші және 90-шы жылдардың басында 

интернационалдандыру процесі өзін-өзі мақсат ретінде емес, 

жоғары білім беру сапасын арттыру құралы ретінде 
қарастырылды. Білім беру сапасын арттыру Эразмус 

студенттерінің халықаралық ұтқырлығын ынталандыру 

бағдарламасы сияқты интернационалдандыру бағдарламаларын 
жылжытуда маңызды рөл атқарды. 

2003 ж. көктемінде Еуропалық парламент 2004-2008 

ж.кезеңіне арналған «Эразмул-мундус» бағдарламасын ұсына 
отырып, еуропалық жоғары оқу орындарының әлемнің басқа 

бөліктерінің жоғары оқу орындарымен мәдениетаралық өзара 

түсіністігі мен ынтымақтастығын ілгерілетуде жаңа қадам 
жасады. Еуропаға оқуға келетін еуропалық емес елдерден келген 

студенттердің басым бөлігі Ұлыбританияны таңдайды. «Эразмус-

мундус» еуропалық және еуропалық емес жоғары оқу 
орындарының әріптестік желілерін құруға бағытталған, онда 

студенттер әртүрлі елдерде жоғары білімнің күшті жақтарын 



пайдалана алатын бірлескен магистрлік бағдарламаларды 

ұсынады. 
Жоғары білім беруді интернационалдандыру процесінің өзі 

ХХI ғасырда жаңа сипат алып, өзгерістерге ұшырайды. Мұндай 

өзгерістерге жатады: 
Интернационализация себептерінің өзгеруі - мәдени және 

білімден экономикалық білімге. Бұл экономикалық дәлелдер 

қысқа мерзімді (ЖОО-ның өз оқуы үшін шетелдік студенттердің 
төлемінен қосымша табыс алуға ұмтылуы), сондай-ақ ұзақ 

мерзімді (аймақтар арасында серіктестік қарым-қатынас орнату 

және жұмыс күші мен тиісті біліктілігі бар мамандарды даярлау) 
болуы мүмкін. 

Білім беру қызметтерінің халықаралық бәсекелестік нарығын 
дамыту және нығайту. Жекелеген өңірлерде белгілі бір 

деңгейдегі және сападағы білім беру қызметтері ұсынысының 

болмауы немесе шектеулілігі халықаралық нарықта сұраныстың 
өсуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, нарыққа дәстүрлі ЖОО-лар 

да, коммерциялық сектордан білім беру қызметтерінің 

корпоративтік провайдерлері де қызығушылық танытады. 
Трансұлттық білім шетелдік және офшорлық кампустарды, 

франчайзинг пен қашықтықтан оқытуды пайдаланатын ірі 

бизнеске айналады. Білім беру қызметтерін ұсынудың осы жаңа 
әдістері шетелден немесе компьютерлік желілер арқылы 

ұсынылатын білім сапасын бақылау туралы, сондай-ақ ақпаратты 

қорғау және қауіпсіздік мәселесі туралы мәселені қояды. Білім 
беру қызметтерінің халықаралық нарығы тек білім беру ұсынысы 

нашар өңірлерден келген тұтынушылармен ғана емес, сонымен 

қатар шетелдік диплом алуға ниет білдірген дамыған елдердің 
студенттерімен де жұмыс істейді. Оның дәлелі — Еуропаның 

білім беру нарығында австралиялық және американдық жоғары 

оқу орындарының жандануы. 
Жоғары білімге экономиканың жаһандануы әсер етеді. 

Өңірлік және жаһандық шарттар мен альянстар ұлттық шекара 

арқылы тауарлардың, капиталдың және азаматтардың қозғалысы 
сияқты кәсіби қызметтер мен мамандардың ұтқырлығын 

ынталандырады. Бұл білім беру сапасын анықтаудың және оны 

бағалаудың жалпы өлшемдерін әзірлеудің жаһандық тәсілдерін 
талап етеді. Мамандардың халықаралық ұтқырлығын нығайту 

құралы ретінде лицензиялаудың және аккредиттеудің 



халықаралық жүйелері туындайды. Сауданы ырықтандыру білім 

беру қызметтерінің саудасында да көп байқалады. Білім беру 
қызметтері нарықтарының ашықтығы, шетелдік провайдерлерге 

деген қарым-қатынас ұлттық сияқты білім беруді реттеудің 

ұлттық жүйелеріне қиындықпен үйлеседі. 
Жоғары білім беруді реттеудегі Үкіметтің рөлі де өзгереді. 

Көптеген елдерде бұл реттеу соңғы жылдары әлсіреді, жоғары 

оқу орындарының автономиясы мен тәуелсіздігі күшейтілді, 
реттеудің нарықтық тетіктері пайдаланылады. Бәсекелестіктің 

шиеленісуі, экономиканың жаһандануы және мемлекеттік 

қаржыландырудың қысқаруы ЖОО-лар өз қызметін Ұлттық 
шекаралардан тыс жерлерге кеңейтуге итермелейді. 

Студенттердің профилі мен жасы өзгереді. Ақпараттық қоғам 
құру және үздіксіз білім беру міндеттері Ұлттық, сондай-ақ 

еуропалық және халықаралық деңгейде білім беру 

бағдарламаларында алуан түрлілік міндетін қоюға, алдыңғы білім 
беруді бағалауды, кредиттер мен т. б. аударуды қоса алғанда, 

білім беру мерзімі мен міндеттерінде көп икемділікке әкелді. 

Барлық аталған өзгерістер тек жекелеген елдердің ғана емес, 
тұтас өңірлердің жоғары білім берудің бәсекеге қабілеттілігін 

нығайтуға бағытталған халықаралық шаралардың қажеттілігін 

тудырды. 
Қорытындылай келе, жоғары білім беруді дамытудың аталған 

үрдістері нақты жоғары оқу орнының стратегиясы мен саясатына 

қалай әсер ететінін көрсеткім келеді. Ресей экономикалық 
академиясы Г. В. Плеханова 80-жылдардың соңынан бастап 

шетелдік жоғары оқу орындарымен белсенді байланыста. РЭА 

Қос дипломның еуропалық жүйесіне қатысады және қазіргі 
уақытта 11 шетелдік ЖОО-мен екі жақты келісім-шартқа ие. Жыл 

сайын МШБ-РЭА 50-ге дейін студенті Голландия, Швеция, 

Франция, Германия жоғары оқу орындарына қос диплом 
бағдарламасы бойынша оқуға жіберіледі. 120-дан астам түлек 

РЭА бітіріп, қос диплом алды. Қос диплом сол оқу мерзімі ішінде 

(бакалавр үшін 4 жыл және дипломды маман үшін 5 жыл) РЭА 
студенттері мемлекеттік үлгідегі екі толық салмақты диплом 

алады дегенді білдіреді. Осылайша, РЭА дипломы Германия, 

Франция, Нидерланды, Швеция дипломдарына теңестіріледі. 
Қазір Ресейдің Болон үдерісіне кіруіне байланысты негізгі 

екпін білім берудің магистрлік деңгейіне ауыстырылады. 



Бакалавр бағдарламаларының тәжірибесі мұнда өте жоғары 

болды: магистратура студенттері үшін екі диплом туралы 
алғашқы шарт жасалды. 2004 жылдан бастап жыл сайын РЭА 

магистратурасының 5 студенті Дрезденге (Германия) бір 

семестрден шығып, онда РЭА серіктес-қолданбалы ғылымдар 
университетінің Дрезден Халықаралық бизнес магистрі 

бағдарламасы бойынша оқудан өтеді. 

Бірлескен магистрлік бағдарламаларды әзірлейтін жоғары 
оқу орындарының әріптестік желісін құру — ауқымды 

халықаралық жоба әзірлеу сатысында. Серіктестік желісі қазіргі 

уақытта Ұлыбритания, Финляндия, Норвегия жоғары оқу 
орындары мен білім беру ұйымдарын қамтиды. Швецияның 

белгілі университеттері қызығушылық танытуда. Бұл жобаның 
мақсаты барлық ЖОО-ның студенттеріне нақты ЖОО-да бар 

бірегей бағдарламаларға рұқсат беру, сондай-ақ әрбір ЖОО-ның, 

желіге қатысушының бәсекеге қабілеттілігін нығайтатын 
бірлескен модульдерді әзірлеу. 

Сұрақтар: 

1. Білім беруді интернационализациялау» ұғымын берілген 
анықтамаларды салыстырмалы талдау. 

2. Халықаралық мәні бар ғылыми пәндердің 

интернационализациялануына мысалдар келтіріңіздер. 
3. Білім беруді интернационалдандыру университеттердің 

мемлекеттік саясаты мен стратегиясының маңызды факторына 

сипаттама беріңіздер. 
4. Жоғары білімді интернационалдандырудың негізгі 

формаларына талдау жасаңыздар. 

5. Жоғары білім беруді интернационализациялаудың ең 
танымал түрі ретіндегі студенттердің ұтқырлығы туралы 

баяндаңыз. 

6. Жоғары білім беруді интернационализациялаудың ең 
танымал түрі ретіндегі оқытушылар құрамының ұтқырлығы 

дегенді қалай түсінесіз? 
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6-шы тақырып. Академиялық ұтқырлық-заманауи білім 

берудің дамуының шарты. 

Академиялық ұтқырлық-жоғары білім берудің еуропалық 
кеңістігінің дамуының ажырамас шарты. 

Қазіргі ашық жаһандық білім беру және зерттеу кеңістігі 

ұтқырлықтың өсуін болжайды. 
Ашық білім беру кеңістігі әр түрлі елдердің 

университеттерінің студенттерінің ұтқырлығы мен 

оқытушыларының ынтымақтастығының өсуін болжайды, бұл 
азаматтардың таңдаған мамандығының жетістіктеріне қол 

жеткізуіне, Университет түлектерін жұмысқа орналастыру 
жүйесін жақсартуға, білім беру саласындағы осы елдердің 

мәртебесін арттыруға ықпал етеді.  

Мобильділік жоғары білім берудің еуропалық кеңістігінің 
өмір сүруі мен дамуының ажырамас шарты болып табылады. 

Сондай-ақ, физикалық ұтқырлықты ауыстыру сияқты виртуалды 

ұтқырлық ынталандырылады. Студенттердің ұтқырлығы 
шетелдік ЖОО-да оқу уақытын, сондай – ақ онда алынған 

ауыспалы сынақ бірліктерін (еуропалық ауыспалы сынақ 

бірліктерінің жүйесі-ECTS) мойындай отырып, Еуропалық 
серіктес ЖОО-да ішінара оқу мүмкіндігін болжайды. 

Ұтқырлықты жүзеге асыру құралдары, атап айтқанда, ECTS, 

дипломға қосымша, ENIC Network/NARIC Network желілері 
болып табылады. Оқытушылар, ғалымдар және әкімшілік-

басқару персоналы үшін ұтқырлық ғылыми зерттеулер жүргізу 

және оқытушылық қызметті жүзеге асыру, сондай-ақ Заңда 
белгіленген тәртіппен олардың құқықтарын сақтай отырып, 

Болон процесіне қатысушы әртүрлі елдерде тағылымдамадан өту 

және кәсіби тәжірибе алмасу мүмкіндігін білдіреді. 



Халықаралық ұтқырлық жыл сайын өсуде. 2025 жылға қарай 

әлемдегі студенттердің жалпы саны бүгінгі 97 миллион адамнан 
260 миллион адамға дейін артады. Ал шетелдік студенттер саны 

осы кезеңде 7 миллионға дейін өседі. 

Қабылдаушы ел үшін бір шетелдік студенттің оқудан тікелей 
экономикалық әсері (оқуға ақы төлеу және тұру шығындары) 5-

тен 50 мың долларға дейінгі диапазонда бағаланады. ЮНЕСКО 

сарапшыларының бағалауы бойынша шетелдік азаматтарға білім 
беру қызметтерін көрсету экспорттың ең тиімді түрлерінің бірі 

болып табылады [1, Б.13]. 

Академиялық ұтқырлық автоматты түрде және жиі 
студенттерде белгілі бір қасиеттерді дамытады: қоршаған 

ортамен өзара іс-қимыл жасау жолдарын таңдау қабілеті; 
салыстырмалы аспектіде ойлау қабілеті; мәдениетаралық 

коммуникацияға қабілеттілігі; өзін-өзі қабылдауды өзгерту 

қабілеті; өз елін кросскультуралық аспектіде қарастыру қабілеті. 
Ұтқырлықтың кросмәдени принципі әріптестік, 

ынтымақтастық, жоғары сапа, қол жетімділік, білім берудегі 

тиімділік сияқты тәсілдерді қалыптастырады. 
Мобильділік ұғымының өзі қазіргі ғылыми әдебиетте әртүрлі 

анықтамалар мен жіктемеге ие. С. И. Ожеговтың түсіндірме 

сөздігінде «мобильділік» сөзінің мәні: 
1) қозғалыс, жылдам қозғалу қабілеті; 

2) тез әрекет ету, шешім қабылдау қабілеті; 

3) бір орыннан екінші орынға саяхат жасау қабілеті; 
Әлеуметтік мобильділік, бір орыннан бір жерге, бір 

жұмыстан екінші жұмысқа немесе бір әлеуметтік сыныптан 

екінші сыныпқа көшу қабілеті немесе үрдісі ретінде 
ажыратылады. 

Мобильділік пен мобильділіктің жіктелуі әр түрлі 

анықтамалар бар. Мәселен, классикалық ұтқырлық қысқа 
мерзімдегі тағылымдамалар мен іс-сапарлармен, семинарлар мен 

конференцияларға қатысумен, біліктілікті арттырумен 

байланысты. Білім беру саласындағы мобильділік немесе 
академиялық ұтқырлық бүгін, ең алдымен, студенттер мен 

аспиранттарға арналған семестрлік немесе жылдық нәтижелі 

(академиялық анықтамамен аяқталатын) оқумен және келісім-
шарт жасалған басқа серіктес ЖОО оқытушылары мен 

зерттеушілеріне арналған жұмыстармен байланыстырады. 



Академиялық ұтқырлықтың ең кең тараған жаңа түрлеріне 

бірлескен бағдарламалар, Қос (үш) диплом бағдарламалары, Қос 
аспирантура бағдарламалары жатады. 

Ұтқырлықтың қазіргі заманғы түрлеріне «академиялық 

туризм» институционалдық және жеке деңгейлерде өмір сүруі 
мүмкін халықаралық, өңірлік, жоғары оқу орындары арасындағы 

мобильділік жатады. Сондай-ақ тік және көлденең мобильділік, 

виртуалды және физикалық, симметриялық және асимметриялық, 
формальды және формальды емес, оқу және кәсіби және т. б. бар. 

Ұтқырлықтың маңыздылығы туралы ереже барлық. Болон 

құжаттарында бар, онда жоғары білімнің бірінші деңгейінде, 
сондай-ақ екінші студенттерде өз елінен тыс университеттерде 

кем дегенде бір семестр өткізу керек екендігі көрсетіледі. 
Сонымен қатар оқытушылар мен зерттеушілер Еуропа елдерінде, 

өз елінен басқа жұмыс істеуі керек. 

Лондондық коммюникеде (2007 ж.18 мамыр) «оқытушылар, 
студенттер мен түлектердің ұтқырлығы Болон процесінің негізгі 

элементтерінің бірі болып табылады, ол адам мен институттар 

арасындағы халықаралық ынтымақтастықты дамытуға, жоғары 
білім беру мен ғылыми зерттеулердің сапасын арттыра отырып 

және ашық еуропалық кеңістік ұғымына нақты өмірді сала 

отырып, жеке өсуге мүмкіндік береді». 
Ұтқырлықты дамытуға бағытталған Еуропалық Одақтың 

әртүрлі бағдарламалары (мысалы, Erasmus, SOCRATES, Tempus) 

[7; 8; 9], сондай – ақ экономикалық ынтымақтастық және даму 
ұйымына (British Council, DAAD, CIBA, EduFrance және 

басқалар) мүше елдердің ұлттық ұйымдары бастамашылық еткен 

жобалар интернационалдандыру процесінің дамуына 
айтарлықтай ықпал етеді. 

1987 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатқан Erasmus/ 

Socrates студенттік және оқытушылық ұтқырлықты қолдау 
бағдарламалары Еуропаның 30-дан астам елі арасында алмасуға 

елеулі үлес қосты. Мәселен, осы бағдарламалар бойынша 

шетелде білім алған студенттердің жалпы саны 20 жыл ішінде 
(1987– 2007) 1,5 миллионнан асты. 

Болон процесінің құжаттары Еуропа университеттерін аз 

қамтылған студенттерге олардың еуропалық академиялық 
ұтқырлығын қолдау мақсатында қаржылық көмек бағдарламасын 

бастамашылық етуге шақырады, алайда ресейлік жағдайда 



мұндай шақырулардың табыстылығы бойынша артық 

оптимизмге жол бермейді. 
Еліміздің жоғары оқу орындары мен бүкіл еуропалық 

білімнің бәсекеге қабілеттілігінің өсуі, бірыңғай еңбек нарығын 

дамыту және жалпы еуропалық экономиканың бәсекеге 
қабілеттілігінің дамуы үшін ұтқырлықтың дамуына алып келетін 

пайданы түсіне отырып, үкіметтер мен Еуропалық ұйымдар 

академиялық ұтқырлықтың дамуын жаңа энергиямен қолдай 
бастады, онда Болон процесінің құралы мен мақсаттарының бірін 

көріп. 

Білім беру процесінің барлық қатысушыларының – 
студенттердің, оқытушылардың, зерттеушілердің, әкімшілердің 

еркін ұтқырлығы еуропалық университеттердегі білім берудің 
бәсекеге қабілеттілігі мен тартымдылығын арттырудың басты 

шарттарының бірі болуы тиіс. 

Үш басты мақсат келесі онжылдықтарға белгіленген: 
- мобильділік тұжырымдамасын анықтау және оны 

демократиялық ету; 

- университеттік ұтқырлықты қаржыландырудың тиісті 
нысандарын дамыту; 

- академиялық ұтқырлықты кеңейту және ол үшін жағдайды 

жақсарту. 
Болон декларациясы осы саладағы міндеттерді 

тұжырымдайды: «студенттер үшін – оқу орындары мен тиісті 

қызметтерге қол жеткізуге; оқытушылар, зерттеушілер мен 
әкімшілік қызметкерлер үшін - олардың мәртебесі мен заңды 

құқықтарын бұзбай, ғылыми зерттеулер, оқыту және қайта 

даярлау мақсатында Еуропа елдерінде өткізілген кезеңдерді тану 
және растау». Берлин коммюникесі (2003 ж.) «студенттердің, 

академиялық және әкімшілік қызметкерлердің ұтқырлығы 

жоғары білімнің Еуропалық кеңістігін құрудың негізі»деп 
атайды. 

Мобильділіктің басты мақсаты-студентке таңдалған 

дайындық бағыты бойынша жан-жақты «еуропалық» білім алуға 
мүмкіндік беру, оған дәстүрлі түрде жетекші ғылыми мектептер 

қалыптасқан танымал білім орталықтарына қолжетімділікті 

қамтамасыз ету, еуропалық мәдениеттің барлық салаларында 
студенттің танымын кеңейту, оған Еуропа азаматының сезімін 

дарыту. Білім министрлерінің Прага коммюникесі (2001 ж.) 



мобилділік оның қатысушыларына «жоғары білім берудің 

еуропалық кеңістігінің байлықтарын, оның ішінде 
демократиялық құндылықтарды, мәдениет пен тілдердің 

әртүрлілігін, жоғары білім беру жүйелерінің 

әртүрлілігін»пайдалануға мүмкіндік беретінін атап өтті. 
«Коммюнике студенттердің мобилділігі, ғылыми ізденушілер 

мен жоғарғы мектептің қызметкерлері сапасын арттырады 

бағдарламалар және ғылыми зерттеулер көрсетіледі. Ол 
еуропалық жоғары білім берудің академиялық және мәдени 

интернационализациясын күшейтеді. Мобильділік тұлғаның 

дамуы үшін және жұмысқа орналасу үшін маңызды мәнге ие, 
әралуандыққа деген құрмет пен басқа да мәдениеттерді түсіну 

қабілетін қалыптастырады. Ол жоғары білім берудің еуропалық 
кеңістігінің көптілді дәстүрі үшін негіз қалай отырып, тілдік 

плюрализмге итермелейді және жоғары оқу орындары 

арасындағы ынтымақтастық пен бәсекелестікті кеңейтеді. 
Сондықтан ұтқырлық жоғары білім берудің еуропалық 

кеңістігінің ерекше ерекшелігі болуы керек. Еуропаның жоғары 

білім министрлері барлық елдерді ұтқырлықты кеңейтуге, оның 
жоғары сапасын қамтамасыз етуге және оның түрлері мен 

ауқымын әртараптандыруға шақырады. 2020 жылға 

жоспарланған жоғары білімнің Еуропалық кеңістігіндегі 
түлектердің 20% шетелде оқу немесе ғылыми зерттеу кезеңінен 

өтуі тиіс [1]. 

Сұрақтар: 
1. «Мобильділік» ұғымының мәнін қалай түсінесіз? 

2. Мобильділік пен мобильділіктің жіктелуі туралы 

анықтамаларға талдау жасаңыздар. 
3. Ұтқырлықты дамытуға бағытталған Еуропалық Одақтың 

әртүрлі бағдарламаларға (Erasmus, SOCRATES, Tempus) 

сипаттама беріңіздер. 
4. Білім беру процесінің барлық қатысушыларының бәсекеге 

қабілеттілігі мен тартымдылығын арттырудың қандай 

міндеттері айқындалған? 
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Академическая мобильность в условиях 
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7-ші тақырып. Әлемдік білім жүйесіндегі өмір бойы білім 

беру» (LLL, Lifelong Learning). 

 
Бұған дейін айтылғандай, біздің уақытымызға ескірген және 

тиісінше білімді жаңарту өте белсенді процестері тән. Сонымен 

қатар, әлеуметтік үдерістердің айтарлықтай динамикасы 
байқалады; көптеген елдерде адамдар әлеуметтік және тіпті жай 

ғана географиялық қатынаста жоғары ұтқырлықты көрсетеді. 

Ортаның өзгеруі жаңа білімді, жаңа құзыреттілікті алу 
қажеттігіне алып келеді. Бүгінгі күні адам өмір бойы туған жерде 

өмір сүріп, жас кезінде оқыған нәрсемен айналысып жүрген сурет 

өте тән емес. Атап айтқанда, ЖОО-да алған білім де өмір бойы 
әлеуметтік және кәсіби бейімделуді тиімді қамтамасыз ететін 

тұрақты жүк болып қала алмайды. Осыдан адамның өмір бойы 

үнемі үйреніп, қайта үйренуі мүмкін. Өмір бойы білім беру 
жүйесі туралы айтқан кезде бұл. Айта кету керек, отандық білім 

беру жүйесінде қосымша білім беру қажеттілігі бұрыннан белгілі 

болды – бұл екінші жоғары білім алу жүйесі кейінірек қосылған 
біліктілікті арттыру және кәсіби қайта даярлау жүйесі ретінде 

басқа нәрсе емес. Қазіргі уақытта бұл жүйеге қойылатын 

талаптар сандық және сапалық қатынаста да өседі. Сандық – 
себебі кәсіби сабақтар түрі бойынша информатика, экономика, 

менеджмент, құқық және т. б. саласынан қосымша білім мен білік 

http://ec.europa.eu/tempus
http://www.uis.unesco.org/
http://www.bologna.mgimo.ru/news.php?lang=ru&doc_id=746
http://fp6.hse.ni/bul.html


қажет ететін адамдар саны артады. Егер мектеп түлектерінің саны 

ЖОО-дағы орын санына қарағанда аз болған кезде, алға жылжып 
келе жатқан демографиялық құлдырауды назарға алсақ, ресейлік 

жоғары оқу орындары оқушылардың «ересек» контингентіне 

ерекше қызығушылық танытады. 
Қазіргі уақытта ЕО-ның барлық елдері іс жүзінде іскерлік 

топтардың, әлеуметтік әріптестердің және білім берудің барлық 

деңгейлеріндегі оқу орындарының тиімді әріптестігіне 
негізделген өмір бойы оқытудың ұлттық стратегиясын әзірледі 

немесе әзірлейді. Бұл стратегиялар әрқайсысы үшін, әсіресе 

мүмкіндіктері шектеулі топтардың өкілдері үшін ашық, 
тартымды және қолжетімді жағдайлар жасау мақсатында бұрын 

сатып алынған білім беруді бағалау тетіктерін қалыптастыруды 
көздейді. 

Өмір бойы оқыту деп білімді, шеберлікті және құзыреттілікті 

жетілдіру үшін тұрақты негізде жүзеге асырылатын және 
тұлғалық және әлеуметтік даму мен жұмысқа орналасуға ықпал 

ететін кез келген мақсатты оқытуды түсіну қабылданған. 

Өмір бойы білім беру мен оқытудың түрлерінің 
сипаттамасы. 

Өмір бойы оқуға білім беру мен оқытудың үш түрі кіреді: 

* оқу орындары немесе оқыту құрылымдары ұсынатын, оқу 
мақсаттарына және оның ұзақтығына сәйкес реттелген және білім 

туралы куәлік берумен аяқталатын формальды оқыту; 

* адамның күнделікті өмірі барысында, оның жұмысына, 
отбасындағы өміріне немесе бос уақытын өткізуіне байланысты 

және оқыту мен оқуда көмек көрсетудің мақсаттары мен 

ұзақтығы тұрғысынан құрылымдалмаған арнайы оқыту .  Мұндай 
оқыту оқу туралы куәлік алуға әкелмейді. 

* оқу орнының шеңберінен тыс және оқу туралы куәлік алуға 

әкелмейтін бейресми оқыту .  Дегенмен, ол оқытудың мақсаты 
мен ұзақтығы және оқытудағы көмек жоспарында 

құрылымдалған. 

Өмір бойы оқыту белсенді азаматтарды қалыптастыруды, 
жеке тұлғалық өзін-өзі жетілдіруді, әлеуметтік үйлесімділікті, 

сондай-ақ кәсіби оқыту мен жұмыспен байланысты аспектілерді 

қамтиды. 
Өмір бойы оқытуды дамыту басымдықтары: 



* жасына қарамастан, барлық азаматтар үшін өмір бойы 

оқудың қолжетімділігі, бұл ретте мүмкіндіктері шектеулі 
адамдарға, оқуға және білім алуға қатыспайтын адамдарға, 

мигранттарға ерекше назар аудару қажет; 

* Ақпараттық технологиялар, Шет тілдері, технологиялық 
мәдениет, кәсіпкерлік және әлеуметтік біліктер сияқты салаларда 

базалық біліктерді сатып алу және/немесе жетілдіру 

мүмкіндіктерін ұсыну; 
* өмір бойы оқытуды дамыту үшін оқытушыларды даярлау, 

жалдау және біліктілігін арттыру; 

* білім беру мен оқытудың ашықтығын арттыру және 
сапасын қамтамасыз ету үшін барлық елдерде және білім беру 

секторларында бейресми және ресми емес оқумен қатар ресми 
біліктілікті тиімді бағалау және тану; 

* мақсатты топтар үшін өмір бойы оқу мүмкіндіктері және 

оның артықшылықтары туралы ақпараттың, тәлімгерліктің және 
консультациялық қызметтердің жоғары сапасы мен қол 

жетімділігі; 

* тиісті секторлардың өкілдігін, сондай-ақ әр түрлі салаларда 
жұмыс істейтін қазіргі және болашақ желілер мен 

құрылымдардағы жастарды ынталандыру. 

Өмір бойы оқыту стратегиясының негізгі элементтері болып 
табылады: 

* жоғары сапалы мектепке дейінгі білім; 

* барлық балаларға оқу, жазу, есептеу және АКТ-ны 
пайдалану, сонымен қатар әлеуметтік икемділікті алуға 

мүмкіндік беретін бастауыш білім; 

* еңбек нарығының қажеттілігін ескеретін және тек жоғары 
білім алуға және кәсіби мансапқа ұмтылғандарға ғана емес, 

барлық оқушылардың қажетті іскерліктері мен қабілеттерін 

дамытатын орта білім; 
* еңбек нарығының қажеттіліктеріне және заманауи 

технологиялардың талаптарына жауап беретін, сондай-ақ әр түрлі 

салаларда жоғары кәсіби біліктілікті алуға жол ашатын кәсіби 
білім беру және оқыту; 

* дипломды маман ретінде жұмыстан пайда табуға қабілетті 

әрбір адамға мүмкіндіктер ашатын жоғары білім, осы 
мүмкіндіктерді пайдалануға қабілетті барлық адамға қол 



жеткізуді қамтамасыз ету үшін қажетті қаржылық қолдау көрсету 

арқылы; 
* мемлекет немесе жұмыс берушілер тиісті түрде қолдайтын 

және отбасының қажеттіліктерін қанағаттандыратын, сондай-ақ 

адамның бүкіл еңбек өмірі бойы кәсіптік қайта даярлау үшін 
нақты мүмкіндіктер беретін ересек халықты кәсіби даярлау, бұл 

өндірісте жоғары сапалы оқыту жүйесінің болуын және 

адамдарда оқу іскерлігін қалыптастыруды талап етеді . 
Өмір бойы оқыту жаңа контекстердің кең түрлілігінде 

формальды білім беру жүйесінің шеңберінде де, шеңберінен де 

іске асырылатын оқытуды көздейді. Бұл адамның жаңа білімді 
іздеу және табу және формальды білім беру тарапынан қолдаусыз 

жаңа құзыреттіліктерді алу қабілеті негізгі шешуші қабілетке 
айналатынын білдіреді.  

Өмір бойы оқу стратегиясы алты басымдыққа негізделген: 

1. Білім құндылығын тану. 
Мақсаты: оқуға қатысудың маңыздылығын және оның 

нәтижелерін, әсіресе бейресми және кездейсоқ оқытуды түсінуді 

тереңдету. 
2. Ақпарат, кәсіптік бағдар және кеңес беру. 

Мақсаты: адамның бүкіл өмір бойы Еуропада білім алу және 

оқыту мүмкіндігіне қатысты сапалы ақпарат пен 
консультацияларға қол жеткізуді қамтамасыз ету. 

3. Оқытуға инвестициялар. 

Мақсаты: Еуропаның аса маңызды капиталы-оның халқының 
дамуы үшін адам ресурстарына Инвестициялар деңгейін едәуір 

ұлғайту. 

4. Тұтынушыларға оқыту мүмкіндіктерін жақындату. 
Мақсаты: оқыту мүмкіндіктерін барынша жақындату. 

бұл жерде ақпараттық және коммуникациялық 

технологияларды пайдалану. 
5. Негізгі іскерліктер. 

Мақсаты: барлық азаматтарға білімге негізделген қоғамда 

өмір сүру үшін қажетті дағдыларды игеру және жаңарту үшін 
білім алуға тұрақты қол жеткізу. 

6. Инновациялық педагогика. 

Мақсаты: өмір бойы оқыту және жан-жақты оқыту үшін 
оқыту мен жағдайлардың тиімді әдістерін әзірлеу. (Жан-жақты 



оқыту өмір бойы оқытудың бір аспектісі болып табылады. Ол 

ресми, бейресми және кездейсоқ оқытуды қамтиды.) 
Қазіргі уақытта болып жатқан өзгерістер жеке оқытуға да, 

ұйымда оқытуға да, сондай-ақ білімді тарату жүйесіне де 

қатысты. 
Сондықтан БҚЖ жүйесінің (кәсіптік білім беру және оқыту) 

барлық реформалары еңбек нарығы мен инновациялар 

саласындағы мемлекеттік саясатпен тығыз байланысты және 
еңбек нарығына базалық біліктілігі жоқ адамдарды тартуды бір 

мезгілде қамтамасыз ете отырып, жоғары білікті жұмыс күшіне 

өсіп келе жатқан қажеттіліктерге сәйкес болуы тиіс. 
 Білімге негізделген Экономика еңбекті ұйымдастыру 

саласындағы өзгерістерді қажет етеді, бұл оқытудың жаңа 
ортасын, жаңа нысандары мен әдістерін жасауды талап етеді. 

«Білім алушылар» деп аталатын ұйымдар құрылады, онда 

кәсіби даму және бәсекеге қабілеттілікті арттыру көзі ретінде 
қарастырылатын персоналды тұрақты оқыту жүргізіледі. 

Қоғамдық дамудың жаңа парадигмасының талаптары өмір 

бойы оқыту стратегиясын қалыптастыруға алып келді. Ол үшін 
келесі міндеттер тұжырымдалған және шешіледі: 

* әртүрлі елдердің азаматтары алатын біліктіліктің 

салыстырмалылығын қамтамасыз ету; 
* біліктілікті игеру мүмкіндіктерін кеңейту, оның ішінде 

біліктілік бірліктерін («кредиттік бірліктер» деп аталатын) 

біртіндеп жинақтау жолымен»); 
* алдыңғы еңбек қызметі барысында және формальды және 

формальды емес оқыту нәтижесінде алынған біліктілікті еңбек 

нарығын тиімді дамытудың негізі ретінде тану 
 Қазіргі уақытта индустриялық тұрғыдан алдыңғы қатарлы 

елдер өнеркәсіптік дамуға бағдарлаудан үнемі бас тартып, білімге 

негізделген экономиканы құруға бағыт алады. Бұл еңбек 
қызметінің сипатын өзгертуді көздейді, бұл басымдықтарды 

ауыстыруда көрінеді. Бұл тәсіл қоғам құрылымындағы білім мен 

оқытудың басым рөлін бекітеді және білімді адам мен қоғамның 
басты құндылығымен мойындайды. Қоғамдағы білімнің орталық 

орны постиндустриалды қоғамға көшуді білдіреді. 

Жаһандану процестерінің қуатты катализаторы ақпараттық 
және коммуникациялық технологиялардың (акт) теңдессіз 

таралуы болып табылады, оның салдары анық бір мәнді емес. Бір 



жағынан, бұл технологиялар білім беру мен оқытуға 

қолжетімділікті кеңейту үшін қуатты серпін береді және 
оқытудың жаңа тиімді және дараландырылған әдістерін құруға 

мүмкіндік береді, ал екінші жағынан-ақпараттық 

технологияларды тарату қоғамның дегуманизациялануына және 
рухани құндылықтарды технологиялық ұғымдар мен 

қағидаттарға ауыстыруға қауіп төндіреді. Бұл жағдайда білім 

берудің барлық секторлары әлемнің «виртуалдандыруына» қарсы 
іс-қимылда негізгі рөл атқаруға арналған. 

Азаматтардың барлық санаттарына олардың сұраныстары 

мен мүдделеріне жауап беретін оқу үшін жағдай жасалған қоғам 
білім алушы қоғамға (learning society) айналады. Мұндай қоғамда 

оқу жауапкершілігі мемлекет, жұмыс берушілер, қызметкерлер 
және азаматтар арасында бөлінген. 

Қазіргі әлемде постиндустриалды даму ерекшеліктеріне және 

білімге негізделген қоғамның қалыптасуына негізделген барлық 
елдер үшін ортақ заңдылықтар әрекет етеді. 

Бұл қоғамда білім мен кәсіби біліктілік экономикалық 

табысқа, азаматтық жауапкершілік пен әлеуметтік келісімге қол 
жеткізу факторларына айналады. 

Бұл қоғамда оқу жауапкершілігі мемлекет, жұмыс берушілер, 

қызметкерлер және азаматтар арасында бөлінген, ал құру 
стратегиясы мен форматы өмір бойы оқыту болып табылады. 

Өмір бойы оқыту-бұл білім мен оқытудың үш түрі: 

- формальды оқыту (жоғары оқу орындары, білім туралы 
куәлік беретін басқа да оқыту құрылымдары); 

- өздігінен оқыту (адамның жұмысына, отбасына немесе бос 

уақытына байланысты күнделікті тіршілік әрекеті барысында); 
- бейресми оқыту (оқу орнының шеңберінен тыс). 

Өмір бойы білім алуға арналған база-бұл оқуға уәждеме мен 

оқуға қабілеттілікті, сондай-ақ білім алушылардың өз оқуы мен 
мінез-құлқына жауапкершілігін қалыптастыратын тиімді 

бастауыш және орта жалпы білім беру. 

Өмір бойы оқытудың басқа да маңызды сегменттері 
бастауыш кәсіптік білім беру және үздіксіз кәсіптік білім беру 

болып табылады; бірінші кәсіптік біліктілік алу үшін кейінгі 

және ересек халықты оқытуды білдіретін оқыту. 
Қазақстанда, өкінішке орай, әлі күнге дейін «өмір бойы 

оқыту» деген сөз тіркесі ұран ретінде немесе үздіксіз кәсіби білім 



мен оқытудың синонимі ретінде көп қабылданады. Елімізде білім 

беруді дамытудың ұлттық стратегиясын қалыптастыру 
талпыныстары сәтсіз қалып отыр,атап айтқанда, қоғамдық 

дамудың қазіргі заманғы процестеріне интеграцияланбаған және 

индустриялық қоғамның риторикасына төзімді. Өмір бойы оқыту 
Ұлттық стратегия ретінде оларда көрсетілмеген. 

Елімізде ересектерге білім беру институты қалыптаспаған, 

оның маңыздылығы ересек халықтың кәсіби өсу 
қажеттіліктерімен де, демографиялық факторлармен де 

байланысты. Ересектерге білім беру негізінен қосымша кәсіптік 

білімге әкеледі. 
Қорытындылай келе, өмір бойы оқыту стратегиясының 

маңызды ерекшелігі мен инновациялық мәні білім берудің екі 
логикасын (жеке тұлғаның қабілетін дамыту) және өнеркәсіп 

логикасын (адам ресурстарын оңтайлы пайдалану) біріктіру 

болып табылады. Жаңа логика екі жүйенің - жалпы білім беру 
жүйесі мен кәсіби білім беру жүйесінің жақындасуын болжайды. 
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8-ші тақырып. ЭЫДҰ елдеріндегі жоғары білім беру 

жүйесіне шолу. 

 

Қазақстан үшін де, ЭЫДҰ (ОСЭР) елдері үшін де өзекті 

міндет білім беру сапасын қамтамасыз ету болып табылады. Оны 
шешудің күрделілігі институционалдық, ұлттық, ұлттықтан 

жоғары (өңірлік) және трансұлттық (әлемдік) деңгейдегі білім 

беру саясатының түрлі субъектілерінің белсенді және тиімді 
өзара іс-қимылы мен күш-жігерін үйлестірудің қажеттілігімен 

байланысты.  

Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы (орысша 
ОСЭР, ағылш.  Organisation for Economic Co - operation and 

Development, OECD) - өкілетті демократия мен еркін нарықтық 

экономика принциптерін мойындайтын дамыған елдердің 
Халықаралық экономикалық ұйымы. Ұйымның штаб-пәтері 

Парижда Шато де ла Мюетт орналасқан. Бас хатшы (2006 

жылдан бастап) - Хосе Анхель Гурриа Тревиньо (Мексика). 
Ұйымға мүше елдер өкілдерінің кеңесі ЭЫДҰ - ның басқарушы 

органы болып табылады. Ондағы барлық шешімдер консенсус 

негізінде қабылданады. «Білім беру сапасын қамтамасыз ету - 
ЭЫДҰ елдерінің тәжірибесі» шолуында сапа проблемасы 

көрсетілген деңгейлерде қалай қойылғаны және осы проблеманы 

шешу үшін ЭЫДҰ елдерінде қандай бастамалар іске 
асырылатыны байқалады. 

Осылайша, қамтамасыз етудің институционалдық деңгейін 

талдау кезінде жоғары оқу орындарының өздері шығаратын білім 
беру сапасын ішкі бағалаудың әділдігі мен объективтілігі, 

сондай-ақ университеттердің сыртқы бағалау және 
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институционалдық автономия рәсімдерінің үйлесімдігі 

мәселелеріне назар аударылады. 
 Шолуларда жоғары оқу орындарының негізгі түрлері, 

алдыңғы қатарлы жоғары оқу орындарының өткені мен қазіргі 

жағдайы, білім беруді басқару мен қаржыландыру саласында 
жүргізіліп жатқан реформалардың нәтижелері, жоғары білім беру 

жүйесінің жұмыс істеуінің заңнамалық негіздері, білімнің 

қолжетімділігін қамтамасыз ету бойынша шаралар, білім беру 
саясатының жаңа қырлары мен басымдықтары, соның ішінде 

білім беруді интернационализациялаумен және еңбек нарығымен 

байланысты. 
Курсты оқу шеңберінде ЭЫДҰ елдерінде білім беруді 

дамытудың неғұрлым өзекті мәселелерін баяндайтын 
тақырыптық шолулар қарастырылады: өмір бойы оқыту 

қағидатын іске асыру саясаты, білім беру мүмкіндіктерінің 

теңдігін қамтамасыз ету стратегиясы, білім беру сапасын 
қамтамасыз ету деңгейлері мен тетіктері, білім беруді 

интернационалдандыру стратегиясы, сондай-ақ Болон процесіне 

қатысушы болып табылатын ЭЫДҰ елдерінің жүзеге асыру 
процесі, докторлық бағдарламаларды тану туралы уағдаластық 

(Ph.D) жоғары білімнің үшінші сатысы ретінде. 

Екінші бөлігінде ұсынылған тақырыптық шолулар көбінесе 
2005 жылғы 22-23 қыркүйекте Копенгагенде өткен білім беру 

жөніндегі ЭЫДҰ комитетінде бақылаушы мәртебесі бар елдер 

мен ЭЫДҰ елдерінің білім министрліктерінің жоғары басшылары 
өкілдерінің кездесуі барысында тіркелген Білім беру саясатының 

стратегиялық мақсаттарын, түйінді проблемалары мен 

басымдықтарын көрсетеді, олардың қатарына, атап айтқанда, 
ЭЫДҰ елдерінің білім және ғылым министрліктерінің өкілдері 

кіреді:  

- білім беру арқылы білімге қол жетімділікті қамтамасыз ету 
және әлеуметтік бірлікке қол жеткізу;  

- жаһандық, ұлттық, өңірлік әлеуметтік-экономикалық даму 

мүдделері тұрғысынан білім беруді басқару және қаржыландыру 
тетіктерін жетілдіру;  

- өмір бойы оқытуға жәрдемдесу мақсатында ұлттық 

біліктілік жүйелерін жетілдіруге және салыстыруға бағытталған 
халықаралық ынтымақтастықты кеңейту; 



- білім беру қызметін интернационалдандыру және 

студенттік және академиялық ұтқырлықты дамыту жағдайында 
білім беру сапасын, оның ішінде трансшекаралық білім беру 

сапасын арттыруға жәрдемдесу; 

- ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлау мүмкіндігін 
қамтамасыз ететін білім беру саясатының ғылыми негізділігін, 

оқыту процесінің инновациялығын арттыру. 

Әлемнің әр түрлі елдерінде, соның ішінде Ресейде білім беру 
жүйесінде кездесетін проблемалар мен даму перспективалары 

өмір бойы қазіргі білім беру саясатының ажырамас бөлігі болып 

табылады. ЭЫДҰ елдерінің үздіксіз білім беру саласындағы 
саясатына арналған шолуда өмір бойы оқыту саясатының негізгі 

алғышарттары, қағидаттары мен басымдықтары, сондай-ақ оны іс 
жүзінде іске асыруды қиындататын проблемалар қарастырылады. 

Бұл проблемалардың қатарына, ең алдымен, мыналар жатады: 

ересектерде қосымша оқыту үшін уақыт, қаржы ресурстары, 
ақпарат пен уәждеме жетіспеуі; қолданыстағы ұлттық біліктілік 

жүйелерінің жетілмегендігі. ЭЫДҰ елдерінің «өмір бойы білім 

беру» қағидатын іс жүзінде іске асыру бойынша қолда бар 
тәжірибесін талдауға, сондай-ақ үздіксіз білім беру саласында 

жүргізілетін саясаттың тиімділігін арттыру бойынша 

сараптамалық ұсынымдар әзірлеуге шолуда ұсынылған ЭЫДҰ-
ның бірқатар жобалары жіберілді. 

Білім берудің қолжетімділігін арттыру және оны алу үшін тең 

мүмкіндіктерді қамтамасыз ету міндеті бүгінде Ресейде де, 
сондай - ақ ЭЫДҰ-ның көптеген елдерінде де орталық болып 

табылады, ал оны шешу әрекеттері білім беруді басқару 

жүйесінің тиімділігіне тест болып табылады және сайып 
келгенде-әлеуметтік бірлік пен тұрақтылықтың негізгі 

факторларының бірі болып табылады. «ЭЫДҰ елдерінде білім 

беру мүмкіндіктерінің теңдігін қамтамасыз ету стратегиясы» 
шолуында білім беру мүмкіндіктерінің теңдігін қамтамасыз 

етудің неғұрлым типтік стратегияларына: «институционалдық 

өзгерістер» стратегиясына және «теңестіру»стратегиясына 
салыстырмалы талдау жүргізіледі. Мысал ретінде Словенияның, 

Финляндияның және Швейцарияның үш елін пайдалану - қандай 

да бір стратегияны пайдаланудың тиімділігі мен орындылығын 
бағалауға мүмкіндік береді. 



Білім беру сапасын қамтамасыз етудің Ұлттық деңгейін қарау 

кезінде ЭЫДҰ көптеген елдерінде университеттер қызметінің 
мониторингі, бақылау және сапасын арттыру функциялары 

берілетін, сондай-ақ осындай агенттіктердің желілік өзара іс-

қимыл перспективасы бағаланатын мамандандырылған делдал-
агенттіктердің рөлі басты назарда болады. 

Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша әртүрлі өңірлік 

желілердің қызметі бірыңғай еуропалық білім беру кеңістігін 
(Болон декларациясы) құру және Еуропа өңірінде білім 

экономикасын дамыту жөніндегі бастамалар (Лиссабон 

бағдарламасы), сондай—ақ кәсіптік білім беру мен даярлау 
саласындағы ынтымақтастықты көтермелеуге бағытталған 

Брюгге-Копенгаген бастамасы контекстінде талданады. 
Білім беру қызметі мен еңбек нарығының 

интернационализациясы жағдайында жаһандық қоғамдастықтың 

ерекше проблемасы болмас және білім беру саясатының барлық 
субъектілері үшін өзекті мәселе болып табылатын 

Трансшекаралық білім сапасына ерекше назар аударылады. 

Осыған байланысты шолуда трансшекаралық жоғары білім беру 
сапасын қамтамасыз етудің бірлескен қағидаттарын әзірлеу 

бойынша ЭЫДҰ мен ЮНЕСКО-ның бірлескен жобасының 

мақсаттары, құралдары мен перспективалары қарастырылады. 
ЭЫДҰ елдерінде жоғары білімді интернационалдандырудың 

ең кең таралған стратегиясы (келісілген тәсіл, білікті жұмыс 

күшін тарту стратегиясы, табыс алу стратегиясы, мүмкіндіктерді 
кеңейту Стратегиясы) нақты елдер мысалында «ЭЫДҰ 

елдеріндегі жоғары білімді интернационалдандыру» арнайы 

шолуында қаралады. Шолуда «жаһандану», «либерализация», 
«интернационализация» және «аймақтандыру» сияқты жиі 

қолданылатын ұғымдар нақтыланады. 

ЭЫДҰ елдерінің осы саладағы тәжірибесін талдау Ресейдегі 
жоғары білім беруді интернационалдандырудың нақты ұлттық 

стратегиясын әзірлеу үшін өте өзекті болып табылады,ол білім 

беру қызметтерінің экспорты көлемінің, халықаралық білім беру 
бағдарламаларының даму қарқынының өсуіне ықпал етуі тиіс. 

Бұл «Ph бағдарламасы.D.ЭЫДҰ елдерінде Болон процесіне 

қатысушы білімнің үшінші сатысы ретінде». 2003 жылдың 
қыркүйегінен бастап Болон процесінің қатысушысы болып 

табылатын Ресейде жоғары білім берудің екі деңгейлі жүйесін 



енгізудің принципті орындылығы туралы пікірталас әлі 

жалғасуда, үшінші деңгей туралы мәселені қарау неғұрлым өзекті 
болып отыр, Ресей Ғылыми-білім қоғамдастығы өзін кең 

мағынада жалпыеуропалық қоғамдастықтың бір бөлігі ретінде 

сезінеді. Шолуда 2005 жылы берген коммюникесінде тіркелген 
«қос дипломды, оның ішінде доктор деңгейінде беру және тану» 

туралы келісімді іске асыру жолында Болон процесіне қатысушы 

болып табылатын ЭЫДҰ елдерінің негізгі жетістіктері мен 
проблемалары талданады. 

Ресей білім беру жүйесі мен ЭЫДҰ елдерінің білім беру 

жүйесі алдында тұрған проблемалардың атап өтілетін 
ортақтығына қарамастан, жинаққа енгізілген шолуларда Ресей 

мен қарастырылып жатқан елдер арасында тікелей ұқсастықтар 
мен салыстырулар әдейі жүргізілмейді. ЭЫДҰ елдерінің білім 

беру жүйелерін реформалау тәжірибесін және Ресей білім беру 

жүйесін дамытудың басым бағыттары мен ерекшеліктерін ескере 
отырып, оның сапасын, қолжетімділігі мен тиімділігін 

қамтамасыз етуге байланысты білім беруді дамытудың неғұрлым 

өзекті проблемаларын шешудің халықаралық тәжірибесін 
кешенді талдау осы саладағы зерттеудің келесі қадамы болуы 

тиіс. 

Сұрақтар: 

1. «Әлемдік білім беру жүйесі» курсының мақсаты мен 

міндеттері туралы айтып беріңізші.  

2. Салыстырмалы-педагогикалық зерттеулердің қандай 
негізгі әдістерін білесіз?  

3. «Білім берудің әлемдік жүйесі» курсының басқа 

ғылымдармен байланысы қандай?  
4. ХХI ғасырдағы әлемдегі білім берудің дамуының негізгі 

тенденциялары туралы айтып берсеңіз.  

5. Білім беруді ізгілендіру және технологияландыру дегеніміз 
не?  

6. Қоғамның дамуындағы жоғары білімнің рөлі қандай?  

7. Білім берудің экономикалық тиімділігі неде? 
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9-шы тақырып. Қазақстандағы ғылым мен білім берудегі 

заманауи тенденциялар. 

2010 жылы наурыздаБудапештте (Венгрия) еуропалық 

елдердің білім министрлерінің II форумы өтті, онда 

Қазақстанның Болон Декларациясына қосылуы туралы түпкілікті 
шешім қабылданды. 

Халықаралық академиялық қауымдастықтың бірінші 

басшыларының бұл кездесуіне Білім және ғылым министрі 
басқаратын қазақстандық делегация қатысты. ҚР Білім беру 

ведомствосының басшысы отандық жоғары білім беру 

саласындағы айтарлықтай оң өзгерістерді көрсететін терең 
сараптамалық баяндама жасады. 

Қазақстанның қосылуы туралы шешімді Болон 

декларациясына қол қойған 46 елдің өкілдері бірауыздан 
қолдады. Осылайша, Қазақстан Болон процесіне қатысушы 47-ел 

болды. Қазақстанның туы Болон процесіне қатысушы елдердің 

туының галереясына енгізіліп, орнатылды. 
Осы оқиғаға дейін 145-тен 30 қазақстандық ЖОО Болон 

декларациясының негізі болып табылатын Университеттердің 

Ұлы Хартиясына қол қойғаны белгілі. Қазақстанның Болон 
процесіне қосылуы туралы шешімді Болон процесіне қатысушы 

елдердің білім министрлерінің комитеті қабылдады. Бұл қадам 



Қазақстан Республикасы жүргізіп отырған Жоғары білім беру 

саласындағы реформалардың жоғары бағасы болып табылады. 
Бұдан былай Қазақстан-Еуропалық білім беру кеңістігінің 

толыққанды мүшесі болып танылған бірінші Орталық Азия 

мемлекеті. Бұл, әрине, отандық жоғары мектептің Халықаралық 
ұстанымында маңызды. 

Халықаралық сарапшылар атап өткендей, ҚР Болон 

процесіне қосылуы қазақстандық жоғары оқу орындары мен 
студенттер үшін нақты артықшылықтар береді. Бұл: 

- отандық білім беру бағдарламалары мен оқу жоспарларын 

еуропалық стандарттарға сәйкес келтіру; 
- отандық біліктілікті және академиялық дәрежелерді тану; 

- студенттер мен оқытушылардың академиялық ұтқырлығын 
қамтамасыз ету; 

- шетелдік университеттерде қазақстандық жоғары оқу 

орындары студенттерінің білім беру кредиттерін қабылдау; 
- қос дипломды білім беру бағдарламаларын іске асыру. 

Еуроаймақтағы жоғары білім туралы қазақстандық 

дипломдардың айырбасталуы, түлектердің Болон процесіне 
қатысушы елдердің кез келгенінде жұмысқа орналасу құқығы. 

Қазақстанның Болон декларациясына қол қоюы-жоғары білім 

сапасын және республиканың жоғары оқу орындары түлектерінің 
халықаралық еңбек нарығында бәсекеге қабілеттілігін арттыруға 

бағытталған тарихи қадам. 

Қазақстанның жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастық мәселесі 

Халықаралық ынтымақтастық әлемдік білім беру жүйесін 

дамытудың қуатты тетігі болып табылады, жоғары білім беру 
саласындағы халықаралық ынтымақтастық пен әріптестікті 

нығайту жөніндегі бірқатар өзекті міндеттерді шешеді; түрлі 

елдердің мамандарын даярлау деңгейін теңестіруге ықпал етеді; 
халықаралық стандарттарға сәйкес білім беру сапасын 

қамтамасыз етуде маңызды құрал болып табылады. Қазақстанның 

жоғары білім беру жүйесін әлемдік білім беру кеңістігіне 
интеграциялау республиканың ұзақ мерзімді стратегиялық 

басымдықтарының бірі. Қалыптасқан жағдайды талдау 

қазақстандық білім беруді халықаралық аренада ілгерілету үшін 
жаңа мүмкіндіктер беретін бірқатар жағдайларды бөліп көрсетуге 

мүмкіндік берді. 



Ел Президенті Н. Назарбаев атап өткендей А.Назарбаев 

Қазақстан халқына Жолдауында: «Біз ауқымды халықаралық 
ғылыми-зерттеу жобаларына белсене қатыса аламыз. Бұл бізге 

біздің ғалымдардың күш-жігерін шетелдік ғылыми-зерттеу 

қоғамдастығымен стратегиялық инновациялық бағыттар 
бойынша ықпалдастыруға мүмкіндік береді. Біздің мақсатымыз 

жаһандық технологиялық революцияның бір бөлігі болу. Жоғары 

білім сапасы ең жоғары халықаралық талаптарға жауап беруі 
тиіс». Ел Президенті Н. Назарбаев А. Назарбаев Ұлттық білім 

беру алдына өте жоғары планка қойды. Білім беру бәсекеге 

қабілетті, жоғары сапалы, қазақстандық жоғары мектеп түлектері 
жоғары оқу орнынан кейінгі білімді шетелдік жоғары оқу 

орындарында оңай жалғастыра алатындай болуы тиіс. Біздің 
мемлекетімізде ел басшылығы жоғары білімді дамыту мәселелері 

бойынша жоғары еуропалық стандарттарға қол жеткізу бойынша 

айқын ұстанымды анықтады. Әлемдік тәжірибе көрсетіп 
отырғандай, білім беру сапасын арттырудың негізгі 

құралдарының бірі халықаралық ынтымақтастық болып 

табылады. 
Қазақстан Республикасының Заңына сәйкес» Қазақстан 

Республикасының Білім беру ұйымдарының халықаралық 

ынтымақтастықты жүзеге асыру тәртібін білім беру саласындағы 
уәкілетті орган белгілейді». 

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңына сәйкес 

«халықаралық ынтымақтастықты ұйымдастыру Ережесі» 
бекітілді. Осы Ережеге сәйкес, білім беру ұйымдары үшін 

халықаралық ынтымақтастықты жүзеге асыру мақсатында 

бірқатар басым міндеттер анықталды: 
- білім беру саласындағы халықаралық ынтымақтастықты 

дамытудың перспективалық жоспарын дайындау; 

- білім беруді дамытудың негізгі әлемдік үрдістері туралы 
ақпаратты жинау, талдау материалдарын зерттеу және құрастыру; 

- шетелдік серіктестермен білім беру саласындағы 

ынтымақтастық туралы келісімдерді әзірлеу, жасасу және іске 
асыру; 

- білім беру процесінің барлық деңгейіндегі және барлық 

мамандықтағы әлемнің неғұрлым дамыған елдерінің білім беру 
жүйелерімен отандық білім беру жүйесіне салыстырмалы талдау 

жүргізу; 



- шетелде оқыту орынды болатын басым мамандықтардың 

жыл сайынғы тізілімін жасау бойынша ұсыныстар дайындау;  
- білім беру ұйымдарының барлық түлектерінің шет тілдерін 

еркін меңгеруіне жағдай жасау. 

2010 жылы Қазақстан әлемдік қоғамдастық мойындаған елге 
айналды.  Қазақстанның Болон Декларациясына қосылуы осының 

жарқын дәлелі болып табылады. Қазақстан Болон үдерісіне 47 

мүше ел болды. Қазақстан азаматтары әлемнің 35 елінде оқиды 
және білім және ғылым саласындағы ынтымақтастық 

географиясы жыл сайын кеңейіп келеді. Оларды шетелде оқыту 

мынадай негізгі бағыттар бойынша жүргізіледі: халықаралық 
білім алмасулар; шет мемлекеттер үкіметтерінің және 

халықаралық ұйымдардың стипендиялары; жеке тәртіппен; ҚР 
Президентінің «Болашақ»халықаралық стипендиясы бойынша. 

«Бүгінгі таңда шетелде Қазақстанның 19 мыңға жуық азаматы, 

оның ішінде 16,4 мыңы (86%) Ресей Федерациясының жоғары 
оқу орындарында оқиды». 

Қазақстанда бірлескен халықаралық университеттер жұмыс 

істейді: Қазақстан-Британ техникалық университеті; Қазақстан-
Түрік университеті. Яссауи, Қазақстан-Неміс университеті, 

Қазақстан-Америка еркін университеті, Қазақстан-Ресей 

университеті. Қазақстан мен Еуропалық ынтымақтастық 
елдерінің университеттері арасында академиялық байланыстар 

орнатуға бағытталған Еуроодақтың «ТАСИС» және «ТЕМПУС» 

бағдарламасы аясындағы нәтижелі ынтымақтастық.ЮНЕСКО-
мен білім беру саласында жемісті ынтымақтастық жалғасуда. 

ТМД-ға қатысушы мемлекеттердің жалпы ғылыми-

технологиялық кеңістігі шеңберінде қазақстандық ғылымның 
ұстанымдары нығаюда, Орталық Азия мемлекеттерімен жаңа 

технологиялар, жүйелік технологиялық зерттеулер және жобалық 

талдау саласында ынтымақтастық дамуда. 
Халықаралық ынтымақтастық әлемдік білім беру жүйесін 

дамытудың қуатты тетігі болып табылады және көптеген өзекті 

мәселелерді шешеді: 
- жоғары білім беру саласындағы халықаралық 

ынтымақтастық пен әріптестікті нығайту; 

- түрлі елдердің мамандарын даярлау деңгейін теңестіру; 
-жоғары білім беру мекемелерінің қызметін үйлестіру; 

- жоғары білім сапасын арттыру. 



Қалыптасқан жағдайды талдау халықаралық 

ынтымақтастықтың тиімділігі мынадай шарттарды іске асыруға 
байланысты деп қорытынды жасауға мүмкіндік берді: 

- оқыту саласындағы халықаралық ынтымақтастықты дамыту 

жөніндегі іс-шараларды жоспарлау және іске асыру; 
- педагогикалық және ғылыми қызметкерлердің біліктілігін 

арттыру, студенттер мен оқытушылардың академиялық 

ұтқырлығы; 
- студенттердің аралық және қосымша емтихандарды 

тапсырмай басқа елдің ЖОО-на сабаққа жіберілуін қамтамасыз 

ету; 
- шетелдік серіктес жоғары оқу орындарымен бірлесіп білім 

беру бағдарламаларын әзірлеу; 
-ғылыми зерттеулермен айналысатын оқытушыларды 

еуропалық аймақта оқыту және тағылымдамадан өткізу. 

- халықаралық ынтымақтастық нәтижелерін жинақтау және 
талдау. 

Қазақстанның жоғары білім беру жүйесінде студенттің 

қажеттіліктері мен мүмкіндіктеріне бағытталған академиялық 
қолдау көрсету бағдарламаларын енгізу (академиялық эдвайзер, 

тьютор, офис-регистратор), оларды тиімді қолдану, Болон 

үдерісінің міндеттері мен қағидаларын орындаудағы негізгі 
талаптардың бірі. Қазақстан Республикасы, Болон үдерісінің 

толыққанды қатысушысы болып 2010 жылдың наурызында 

«Болон декларациясына» қол қойды. Болон үдерісі - еуропалық 
жоғары кәсіби білімде біртұтас жалпы-еуропалық білім кеңістігін 

қалыптастыруға бағытталған жаһандану үрдісінің 

көрінісі. Қазақстанның Болон процесіне қатысуының негізгі 
мақсаты - европа біліміне қолжеткізуді кеңейту және оның 

сапасын көтеру. Болон процесіне қосылу Қазақстанның жоғары 

мектебінің дамуының негізгі бағыттары мен артықшылығын 
анықтады. Әлемдік білім кеңістігіне ену, ұлттың зияткерлік 

потенциалы мен бәсеке қабілеттілігі қарқынды түрде өсуіне 

себепкер болды. 
Болон декларациясына қол қою арқылы, кредиттік оқыту 

технологиясына толықтай көшу үдерісінде, Қазақстанның 

жоғары оқу орындарының алдында бірнеше өзекті басымдықтар 
мен міндеттер орын алуда:  

http://girniy.ru/metise/%C2%AB%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%C2%BB+%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D2%9B%D1%83+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8Be/main.html


- қоғамның, әлеуметтің, ғылым мен білімнің дамуындағы 

өзіндік рөлін нақтылау; 
- әлемдік қауымдастықтың талаптарын қанағаттандыратын 

сапалы білім беру; 

- жетістіктері мен кемшіліктерін ашық бағалау, үнемі 
жетілдіру жұмысын жүргізу; 

- даму моделін анықтау (мақсат, стратегия, саясат, тиімділік 

көрсеткіштері, нәтижелілік); 
- нарық қоғамында бәсекелестіктен табылатын түлектерді 

дайындау; 

- студенттің жеке оқу траекториясын құруға жағдай жасау. 
Болон декларациясының 10 негізгі қағидаларына студенттің 

өмір бойы білім алу дағдыларын қалыптастыру, студентке 
бағытталған оқыту әдістерін қолдану, студент қауымдастығының 

белсенділігінің рөлін арттыру жатады. Олай болса, еліміздің 

жоғары оқу орындары студенттің университетте сапалы білім 
алуына мүмкіндік жасайтын, студенттің ішкі потенциалын 

дамыту үшін енгізілген арнайы академиялық қолдау 

қызметтерінің жұмысын (академиялық эдвайзер, тьютор, арнайы 
бағыт-бағдар беруші курстарды) белсендіруді қажет етеді. 

Сұрақтар: 

1. Қазақстанның Болон декларациясына қол қойып қосылуы 
туралы шешімінің маңыздылығы неде? 

2. Университеттердің Ұлы Хартиясына қол қойғаны 

белгіліуниверситеттердегі білім беру жағдайына сипаттама 
беріңіздер. 

3. Болон процесінің Қазақстандағы білім беруді 

реформалаудағы маңызы неде? 
4. Халықаралық сарапшылар ҚР Болон процесіне қосылуы 

қазақстандық жоғары оқу орындары мен студенттер үшін қандай 

нақты артықшылықтарды атап берді? 

5. Қазақстандағы білім берудегі халықаралық 

ынтымақтастықтың тиімділігі қандай?  

Негізгі әдебиеттер: 

https://www.uchi.kz/kazakhstan/kazakhstan-prisoedinilsya-k-

bolonskoi-konventsii 

Исабеков Б.Н. Индустриально-инновационные основы 
развития науки и образования. - Туркистан: изд-во Туран, 2009. - 

С.27-50. 

http://girniy.ru/metise/%C2%AB%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%C2%BB+%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D2%9B%D1%83+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8Be/main.html


Аукен В.М. Институциональная экономика: институт 

образования. - Алматы: Институт развития Казахстана, 2007. - 
173с. 

https://www.uchi.kz/kazakhstan/kazakhstan-prisoedinilsya-k-

bolonskoi-konventsii 
Назарбаев Н.А. //Послание Президента Республики Казахстан 

– лидера нации Н.А. Назарбаева народу Казахстана Стратегия 

«Казахстан 2050», от 14.12. 2012. 
Закон Республики Казахстан от 27 июля 2007 года »Об 

образовании». 

Правила организации международного сотрудничества в 
области образования http://adilet.zan.kz/rus/docs/V070005106 

http://www.edu.gov.kz/index.php?id=293 
Республикасының Президенті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан х

алқына Жолдауы »Қазақстан жолы –

 2050: Бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ». –
 Астана, 2014 жылғы 17 қаңтар.Қазақстан Республикасының През

иденті Н.Ә.Назарбаевтың Қазақстан халқына 

олдауы «Нұрлы жол – болашаққа бастар жол». –
 Астана, 2014 жылғы 11 қараша. 

 

10-шы тақырып. Ресейдегі білім беру жүйесі: 

ерекшеліктері, түсінігі, құрылымы және сипаттамалары. 

Білім беру бүгінгі күні адам мен қоғам өмірінің негізгі және 

маңызды салаларының бірі болып табылады. Бұл әлеуметтік және 
экономикалық саланың дербес саласы.  

«Білім туралы» РФ Заңының 8 бабына сәйкес білім беру 

жүйесі өзара іс-қимылдағы сабақтастық білім беру 
бағдарламалары мен әр түрлі деңгейдегі және бағыттағы 

мемлекеттік білім беру стандарттарының жиынтығы; олардың 

ұйымдастыру-құқықтық нормаларына, типтері мен түрлеріне 
қарамастан, оларды іске асыратын білім беру мекемелерінің 

желісі; білім беруді басқару органдары және оларға 

ведомстволық бағынысты мекемелер мен ұйымдар»болып 
табылады. 

Білім беру жүйесінің идеалы-өз санасында болашақ 

қоғамның алдын алу проблемаларына дейін көтерілетін, 
қоғамның білім көлеміне жақын келетін білім көлемін меңгерген 

тұлғаны тәрбиелеу. Білім беру жүйесінің идеалы-өз санасында 

https://www.uchi.kz/kazakhstan/kazakhstan-prisoedinilsya-k-bolonskoi-konventsii?utm_source=copypaste&utm_medium=referer&utm_campaign=addtocopy
https://www.uchi.kz/kazakhstan/kazakhstan-prisoedinilsya-k-bolonskoi-konventsii?utm_source=copypaste&utm_medium=referer&utm_campaign=addtocopy


болашақ қоғамның алдын алу проблемаларына дейін көтерілетін, 

қоғамның білім көлеміне жақын келетін білім көлемін меңгерген 
тұлғаны тәрбиелеу. 

Кез келген мемлекет ұлттық мәдениетке, дәстүрлерге, тәрбие 

тәжірибесіне, қалыптасқан білім беру түрлеріне сәйкес өзінің 
білім беру жүйесін құрады. - Сур. 12 білім беру түрлері мен 

деңгейлері көрсетілген. 

 
Сур. 12. Білім беру түрлері мен деңгейлері 

 Жоғары мектепті дамытудың қазіргі заманғы кезеңінің 

негізгі ерекшеліктері мыналар болып табылады: а) білім беру 
жүйесін демократияландыру, жоғары оқу орындарының 

құқықтары мен дербестігін кеңейту; Б) жоғары оқу орындарының 

халықаралық ақпараттық-білім беру кеңістігіне қосылуға ұмтылу 
үрдісін күшейту; в) ұсынылатын білім беру қызметтерінің 

спектрін кеңейту; г) қазіргі еңбек нарығының білім беру 

қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған өңірлік білім беру 
саясаты саласындағы жоғары оқу орындарын жандандыру; д) 

үздіксіз білім берудің орнықтырылуы. 

 Қазіргі жоғары білім беруде антропологиялық, 
экзистенциалдық, гуманистік және прагматикалық әдіснамалық 

бағдарламалар бірінші орынға шығады. 

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім 
беру жүйесінің құрылымы 

 Ресейдегі жоғары кәсіптік білім берудің қазіргі жүйесіндегі 

барлық үдерістер РФ «Білім туралы» және «жоғары және жоғары 
оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім туралы» заңдарында және 

Ресей үкіметінің бағдарламалық құжаттарында көрсетілген. 
 Ресейдегі білім беру жүйесі: білім беруді басқару 

органдарының және оларға ведомстволық бағынысты мекемелер 

мен ұйымдардың; сабақтастық білім беру бағдарламалары мен 



түрлі деңгейдегі және бағыттағы мемлекеттік білім беру 

стандарттарының; ұйымдастыру-құқықтық нормаларына, типтері 
мен түрлеріне қарамастан стандарттарды іске асыратын білім 

беру мекемелерінің; жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі 

кәсіптік білімді басқару органдарының, сондай-ақ оларға 
ведомстволық бағынысты кәсіпорындардың, мекемелер мен 

ұйымдардың жиынтығы болып табылады. 

  Ресей Федерациясында кадрларды кәсіби даярлау жүйесі 
суретте көрсетілген.  

13. 

 
Сур. 13. Ресейдегі кәсіби дайындық жүйесі 

 Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім 

беру жүйесінің құрылымы: 
 1) ғылыми зерттеулер жүргізетін және жоғары және жоғары 

оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің жұмыс істеуі мен 
дамуын қамтамасыз ететін ғылыми, жобалық, өндірістік, 

клиникалық, Медициналық-профилактикалық, фармацевтикалық, 

мәдени-ағарту кәсіпорындарының, мекемелер мен ұйымдардың 
желісі; 

 2) жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім 

берудің мемлекеттік білім беру стандарттарының және жоғары 
және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім берудің білім 

беру бағдарламаларының;; 



 3) ұйымдық-құқықтық нысанына қарамастан жоғары оқу 

орындарының және тиісті қосымша кәсіптік білім берудің оқу-
әдістемелік кабинетінің лицензиясы бар; 

 4) қоғамдық және мемлекеттік-қоғамдық бірлестіктер 

(шығармашылық одақтар, кәсіптік қауымдастықтар, қоғамдар, 
ғылыми және әдістемелік кеңестер және өзге де бірлестіктер) 

арқылы жүзеге асырылады. 

 Жоғары кәсіптік білім берудің сатылары. Мерзімдері мен 
нысандары оның полученияү 

 Ресей Федерациясында Жоғары кәсіптік білімнің келесі 

сатылары белгіленеді: 
 - қорытынды аттестаттаудан табысты өткен тұлғаға 

«бакалавр» біліктілігі (дәрежесі) берілуімен расталған жоғары 
кәсіби білім-кемінде төрт жылдан кейін; 

 - қорытынды аттестаттаудан сәтті өткен адамға 

«дипломдалған маман» біліктілігі берілуімен расталған жоғары 
кәсіптік білім-тиісті мемлекеттік білім беру стандарттарында 

көзделген жағдайларды қоспағанда, кемінде бес жылдан кейін; 

 - қорытынды аттестаттаудан табысты өткен тұлғаға 
«магистр» біліктілігі (дәрежесі) берілуімен расталған жоғары 

кәсіби білім-кемінде алты жылдан кейін. 

Кәсіптік білім оқытудың келесі тұжырымдамаларында 
құрылады: бір мамандық; сатылы; көп деңгейлі; базалық және 

арнайы кәсіптік оқыту тұжырымдамасы; қысқартылған 

бағдарламалар бойынша маманды даярлау. 
 Ресей мен басқа елдердегі білім беру жүйесі-ашық, үздіксіз 

дамып келе жатқан, бірқатар қасиеттерге ие.  

Оларға мыналар жатады келесі:  
а) егер уақыт сәйкес келсе және қоғам мен адамның даму 

стратегиясына негізделсе, білім беру жүйесі тиімді;  

б) білім беру жүйесі болашаққа бағытталған; в) білім беру 
жүйесі басқару мақсаттарымен, мазмұнымен, білім беру 

технологияларымен, тетіктерімен үнемі жаңартылып отырады. 

 Дәстүрлі проблемалармен қатар білім беру жүйесінің 
алдында жаһандық мәселелер тұр: планетарлық ойлауды дамыту; 

жалпы адамзаттық құндылықтарды қалыптастырушы және 

жаһандық экологиялық, экономикалық, энергетикалық, азық-
түлік және басқа да міндеттерді өркениетті шешуге дайын 

адамды тәрбиелеу. 



Құрылым Ресейдегі білім беру жүйесі бірнеше 

компоненттерден тұрады: федералдық деңгейде әзірленетін 
мемлекеттік талаптар мен білім беру стандарттары. Әр түрлі, 

бағыттар мен деңгейлерден тұратын білім беру бағдарламалары. 

Білім беру саласындағы мекемелер, сондай-ақ педагогикалық 
құрам, тікелей оқушылар мен олардың заңды өкілдері. Білім 

беруді басқару органдары (Федералдық, өңірлік және 

муниципалдық деңгейлерде) және олардың жанында құрылған 
кеңесші немесе консультативтік сипаттағы органдар. Білім беру 

қызметін қамтамасыз етуге және оның сапасын бағалауға 

арналған ұйымдар. Білім беру саласында жұмыс істейтін әртүрлі 
бірлестіктер (заңды тұлғалар, жұмыс берушілер, қоғамдық 

құрылымдар). Білім беруді құқықтық реттеу және заңнама. 
 Біздің еліміздің азаматтарына білім алу құқығына Ресей 

Федерациясының Конституциясымен кепілдік берілген (43 бап), 

ал осыған байланысты барлық мәселелер мемлекет пен оның 
субъектілерінің қарамағында. Білім беру жүйесін реттейтін 

негізгі құжат «Ресей Федерациясында білім беру туралы» 

29.12.2012 жылғы № 273-ФЗ Федералдық заң болып табылады. 
Құжатқа сәйкес, білім беру саласындағы жарлықтар, өкімдер, 

Қаулылар және өзге де құжаттар федералдық деңгейде ғана емес, 

сонымен қатар негізгі жалпы мемлекеттік заңдарға толықтырулар 
ретінде аймақтық және муниципалдық деңгейде де қабылдана 

алады.  

Оқыту бойынша барлық стандарттар федералдық деңгейде 
қабылданады және РФ-ның барлық аумағында бірыңғай білім 

беру процесін қамтамасыз етуге арналған. Негізгі 

бағдарламалардың сабақтастығы. Тиісті деңгейдегі 
бағдарламалар мазмұнының әртүрлілігі, оқушылардың 

қажеттіліктері мен қабілеттерін назарға алатын түрлі бағыттағы 

және күрделіліктегі бағдарламаларды қалыптастыру. Білім беру 
бағдарламаларының бірыңғай міндетті талаптары шеңберінде 

білім беру сапасының кепілдендірілген деңгейі мен жүйесі – 

оларды зерделеу шарттары мен нәтижелері бойынша. Бұдан 
басқа, олар негізгі болып табылады, соның негізінде 

оқушылардың білім сапасы бағаланады, сондай-ақ білім берудің 

қандай да бір түрін оқыту мерзімі белгіленеді. Стандарттар мен 
талаптарды орындау мектепке дейінгі және білім беру қызметін 

жүргізетін басқа да ұйымдарда білім берудің негізгі 



бағдарламаларын іске асыру кезінде міндетті шарт болып 

табылады.  
Мемлекеттік стандарттар, оның ішінде негізгі білім беру 

бағдарламаларына: олардың құрылымына қойылатын талаптарды 

қамтиды. Қаржылық, кадрлық және материалдық-техникалық 
сипаттағы мәселелерді қоса алғанда, іске асыру жағдайларына 

қойылатын талаптарды белгілейді. Оларды игеру бойынша 

қорытынды нәтижелерге қол жеткізу. Мүмкіндігі шектеулі 
оқушылар үшін арнайы талаптар мен стандарттар қарастырылған, 

олар кәсіптік білім беру деңгейінде де бар.  

Ресейде білім беруді басқару. 
 Білім беру жүйесін басқару бірнеше деңгейлер: Федералдық, 

өңірлік және муниципалдық. Федералдық деңгейде басқаруды 
Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігі жүзеге 

асырады, оның функциясына білім беру саласындағы 

мемлекеттік саясат пен нормативтік-құқықтық реттеу кіреді. 
Құжаттар РФ Президенті мен Үкіметі деңгейінде қабылданады. 

Білім және ғылым саласындағы федералдық қадағалау қызметі 

(Рособрқадағалау) білім беру мекемелерін лицензиялаумен, 
аттестациялаумен, жоғары оқу орындарының ғылыми 

қызметкерлері мен педагогтарын аттестациялаумен, 

бітірушілерді аттестациялаумен, білім туралы құжаттарды 
растаумен айналысады.  

Өңірлік деңгейде білім беру басқармасы РФ субъектілерінде 

құрылған министрліктердің, білім департаменттерінің 
қарамағында. Білім беру саласындағы федералды және өңірлік 

заңнамалардың орындалуын бақылайды. Муниципалдық 

деңгейде білім беруді басқарумен, сондай-ақ Федералдық, өңірлік 
және муниципалдық заңдар мен талаптарды орындаумен 

муниципалдық құрылымдар аумағындағы департаменттер, 

басқармалар мен білім бөлімдері айналысады.  
Білім беру жүйесінің түрлері және оқыту түрлері.  

Ресейдегі қазіргі білім беру жүйесі бірнеше түрге бөлінеді. 

Мектепке дейінгі білім беру жүйесі (бөбекжай, балабақша). 
Бастауыш (балабақша, мектеп). Негізгі (мектептер, гимназиялар, 

лицейлер, кадет корпустары). Орта (мектептер, гимназиялар, 

лицейлер, кадет корпустары). Кәсіптік:  
Орта арнайы білім беру жүйесі (кәсіптік училищелер, 

колледждер, техникумдар));  



Жоғары білім беру жүйесі-бакалавриат, мамандану, 

магистратура және жоғары білікті кадрларды даярлау (ЖОО, 
Академия).  

Ересектер мен балаларға арналған мамандандырылған оқыту 

(балалар шығармашылық сарайлары, ересектер мен балаларға 
арналған өнер мектептері). Кәсіптік білім беру (Біліктілікті 

арттыру институттары). Әдетте, ғылыми ұйымдар, мекемелер 

жүзеге асырады. Білім берудің негізгі 3 түріне бөлінеді: күндізгі 
немесе күндізгі; күндізгі-сырттай (кешкі) және сырттай. Сонымен 

қатар, білім экстернат, яғни өзін-өзі оқыту және өзін-өзі оқыту 

және отбасылық білім беру түрінде алуға болады. Бұл нысандар 
сондай-ақ білім алушыларға білім беру мекемелерінде 

қорытынды аттестаттаудан өтуге құқық береді. Реформалардың 
салдарынан пайда болған оқытудың жаңа нысандарына мыналар 

жатады: желілік білім беру жүйесі (бірден бірнеше оқу 

орындарының көмегімен білім алу), электрондық және 
қашықтықтан оқыту, ол оқу материалдарына қашықтықтан қол 

жеткізу және қорытынды аттестаттаудан өту арқылы мүмкін.  

Білім беру және оны оқу-әдістемелік қамтамасыз ету.  
Ақпараттық база білім беру үдерісін ұйымдастырудың негізгі 

құралы болып табылады. Ол оқу процесін құру тәсілдерін ғана 

емес, меңгеруге жататын оқыту мазмұнының көлемі туралы 
толық түсінік береді. Негізгі мақсаты - барлық оқушыларға білім 

берудің барлық түрлері үшін оқу және әдістемелік 

материалдардың толық жиынтығын ұсыну бойынша мемлекеттік 
білім беру стандарттарының талаптарын іске асыру.  

 Білім беру жүйесін дамыту. Тұжырымдама РФ Үкіметімен 

«2016-2020 жылдарға арналған білім беруді дамытудың 
Федералдық мақсатты бағдарламасы туралы»23.05.15 № 497 

қаулыда баяндалған. Бағдарлама жалпы әлеуметтік бағдарланған 

қоғамның заманауи талаптарына жауап беретін қолжетімді 
сапалы білім беруді қамтамасыз етуге бағытталған Ресейдегі 

білім беруді тиімді дамыту үшін бірқатар жағдайларды 

қалыптастыруға бағытталған. Қойылған мақсатқа қол жеткізу 
үшін міндеттер: орта кәсіптік және жоғары білім беруде 

құрылымдық және технологиялық сипаттағы инновацияларды 

қалыптастыру және ықпалдастыру болып табылады. Білім беру 
мекемелерінде балаларды қосымша оқытудың тиімді және 

тартымды жүйесін, ғылыми және шығармашылық ортаны дамыту 



жөніндегі шаралар кешенін әзірлеу және енгізу. Қазіргі заманғы 

нарық жағдайында жоғары білікті кадрларды даярлау үшін 
жағдайды қамтамасыз ететін инфрақұрылымды қалыптастыру. 

Білім беру сапасын бағалаудың қажетті жүйесін және оның білім 

беру нәтижелерін қалыптастыру. 
Қазіргі заманғы жоғары білім беру жүйесін дамытудағы ең 

маңызды оқиға Ресей Болон декларациясына қол қойған 2003 

жылы болды. Болон процесі-бұл жоғары білімнің бірыңғай 
кеңістігін құру мақсатында еуропалық елдердің жоғары білім 

беру жүйесін жақындастыру және біріздендіру. Қазіргі уақытта 

декларацияға 47 ел қол қойды, оның ішінде Ресей. Әр түрлі 
мемлекеттерден келген студенттерге жоғары білім деңгейі 

қандай? Бірінші кезекте - оқу кезеңінде жоғары оқу орындары 
арасында еркін жүріп-тұру мүмкіндігі (оқытушылар үшін де, 

студенттер үшін де тағылымдама және халықаралық алмасу, 

халықаралық жобаларға қатысу), сондай-ақ дипломды растау 
немесе қосымша білім алу қажеттілігінсіз Болон процесіне 

қатысушы кез келген елде жұмысқа орналасу. 

Осылайша, 2010 жылға қарай Ресей Болон декларациясының 
негізгі ережелеріне сәйкес Ұлттық білім беру жүйесін 

реформалады: негізінен мамандандырумен және аспирантурамен 

қатар еуропалық жоғары оқу орындарында қабылданғандай 
бакалавриат пен магистратура енгізілді. Нәтижесінде соңғылары 

барлық бітірушілерге бакалавр және магистр дипломдарына 

бірыңғай үлгідегі еуропалық қосымшалар бере бастады. 
Жоғары білім берудің заңнамасы және стандарттары 

Ресей Федерациясының «Білім туралы» Заңымен 1992 жылы 

білім беру стандарты ұғымы енгізілді. Қазіргі уақытта 2009 
жылдан бастап бекітілген стандарттардың үшінші буыны жұмыс 

істейді. 2012 жылы «Ресей Федерациясында білім беру туралы» 

заң қабылданды, оған сәйкес 2013 жылдың 1 қыркүйегінен бастап 
жоғары білім беру үшін жаңартылған федералды мемлекеттік 

білім беру стандарттары бекітілді. Қабылданған заң шеңберінде 

жоғары білімге қатысты негізгі өзгерістер: 
Аспирантура жоғары білімнің жеке деңгейіне айналады. 

Заңнамада алғаш рет білім берудің барлық деңгейлерінде 

қолданылуы мүмкін желілік, қашықтықтан және электрондық 
оқыту ұғымдары жазылған. 



Федералдық стандарттарға сәйкес арнайы оқу-әдістемелік 

бірлестіктер үлгілік білім беру бағдарламаларын әзірлейді, 
олардың негізінде ЖОО-лар жеке білім беру құжаттарын құрады. 

Кейбір жоғары оқу орындарына (соның ішінде ММУ. М. В. 

Ломоносов атындағы ММУ) білім беру стандарттарын өз бетінше 
әзірлеу және бекіту құқығы берілді. 

Білім деңгейлері: 

Жаңа Ресей заңнамасына сәйкес жоғары білімнің үш деңгейі 
бөлінеді: 

жоғары білім - бакалавриат; 

жоғары білім-мамандық, магистратура; 
жоғары білім - жоғары білікті кадрларды даярлау. 

Мамандану. Мамандану базалық білімді де, таңдалған бағыт 
шеңберінде арнайы дайындықты да қамтиды. Түсу БМЭ 

нәтижелері негізінде жүргізіледі. Оқу мерзімі-5 жыл күндізгі 

бөлімде, 6 жыл сырттай бөлімде. Мамандану магистратураға 
немесе аспирантураға түсу құқығын береді. «Маман» біліктілігі 

магистратура сияқты жоғары білімнің екінші сатысы болып 

саналады. Сондықтан мамандықтан кейін магистратураға 
бюджеттік негізде түсу мүмкін емес, өйткені бұл заңға сәйкес 

екінші жоғары білім алу болып саналады. Бірақ маман бакалаврға 

қарағанда аспирантураға түсе алады. Маманның дипломы 
Ресейде дәстүрлі беделді болып саналады, алайда ол шетелде 

жұмысқа орналасу кезінде қиындықтар туғызады. 

Аспирантура. 
Аспирантура-Ресейдегі жоғары білімнің жеке деңгейі, оның 

мақсаты-ғылым кандидаты ғылыми дәрежесін алуға дайындық. 

Ғылыми дәреже кандидаттық минимум (емтихан) және 
диссертацияны қорғағаннан кейін аспирантқа беріледі. 

Бюджеттік негізде аспирантураға түсу маманданудан кейін ғана 

мүмкін болады. Бюджеттік аспиранттар мемлекеттік 
стипендиямен қамтамасыз етіледі. Аспиранттарға әскери 

қызметке шақыру кейінге қалдырылады. Аспирантурада оқыту, 

әдетте, үш жыл бойы, ал сырттай оқу түрінде — төрт жыл бойы 
жалғасады. Кейбір еуропалық елдерде «аспирант» және 

«аспирантура» терминдеріне «докторант» және 

«докторантура»сәйкес келеді. 
Ресейде білім беруді басқару 3 деңгейде жүзеге асырылады: 

федералдық, аймақтық, муниципалдық. Федеральдық деңгейде 



басқаруды Ресей Федерациясының Білім және ғылым министрлігі 

жүзеге асырады, оның функциясына: федералдық мемлекеттік 
білім беру стандарттарын бекіту, лицензиялау, мемлекеттік 

аккредиттеу және білім беру мекемелерін тарату, тегін жоғары 

білім алу құқығын іске асыру, білім беру саласындағы 
мемлекеттік және халықаралық бағдарламаларды әзірлеу және 

іске асыру және т.б. кіреді. Өңірлік және муниципалдық 

деңгейлерге келетін болсақ, жоғары білім осы деңгейде жұмыс 
істейтін мемлекеттік құрылымдардың өкілеттігіне кірмейді. 

Ресейде жоғары білім беру ұйымдарының үш түрі бар: 

университет, академия, институт. Университет мамандықтардың 
кең спектрі бойынша барлық деңгейдегі жоғары білімнің білім 

беру бағдарламаларын жүзеге асырады. Ол ғылымның кең 
спектрінде іргелі және қолданбалы ғылыми зерттеулерді 

орындауы тиіс. Академия ғылыми қызметтің белгілі бір саласы 

үшін барлық деңгейдегі білім беру бағдарламаларын іске 
асырады, оның шеңберінде академия ғылыми зерттеулерді жүзеге 

асыруға тиіс. Институттар кәсіптік қызметтің белгілі бір 

саласында бакалавриаттың, Маманданудың және 
магистратураның (аспирантура міндетті емес) жоғары білім беру 

бағдарламалары бойынша жұмыс істейді. Институттар үшін 

ғылыми зерттеулердің кең спектрі міндетті емес. 
«Эксперт РА» рейтинг агенттігінің мәліметтеріне сәйкес, РФ-

ның ең үздік ондығына: М. В. Ломоносов атындағы ММУ кіреді. 

М. В. Ломоносов атындағы Н. Э. Баумана, МИФИ, Спбму, 
«Жоғары Экономика мектебі» ҒЗУ, РФ Экономикалық даму 

министрлігінің Бүкілресейлік сыртқы сауда академиясы, Томск 

политехникалық университеті, Новосибирск мемлекеттік 
университеті, МГИМО, РФ Сыртқы істер министрлігінің 

Дипломатиялық академиясы, РФ Президенті жанындағы Ресей 

халық шаруашылығы және Мемлекеттік қызмет академиясы, 
Орал федералдық университеті. 2013 жылы Ресейдің үздік 

экономикалық ЖОО «Эксперт РА» рейтингі бойынша: М. В. 

Ломоносов атындағы ММУ. М. В. Ломоносов, МГИМО, Спбму, 
«экономиканың жоғары мектебі» ҒЗУ, РФ Экономикалық даму 

министрлігінің Бүкілресейлік сыртқы сауда академиясы. 

Жоғары білім сапасы. 
Барлық жүргізілген реформаларға қарамастан, Ресейдегі 

жоғары білім сапасы үлкен мәселе. 2014 жылы Білім министрі 



Дмитрий Ливанов қаржыландыру 2000 жылдан бастап 20 есеге 

ұлғайғанына қарамастан, Ресейдегі жоғары білім беру сапасы өсе 
бермейтінін мәлімдеді.  

Білім Министрінің бағасы өте түсінікті. QS World University 

Rankings 2014/2015 әлемдегі ең үздік ЖОО рейтингіне 21 
ресейлік ЖОО кіреді. Көшбасшы: ММУ. М. В. Ломоносов 

атындағы МГТУ 114-ші орын, Спбму (233-ші орын) және им. Н. 

Э. Бауман (322-ші орын). 
Білім беру қызметінің даму тенденциялары. 

Ресейде жоғары білім беруді дамытудың тенденциялары мен 

перспективалары қандай? Негізгілердің арасында: 
Жоғары білімді интернационалдандыру және оқытушылар 

мен студенттердің ұтқырлығын арттыру, тәжірибе алмасу, 
шетелдік тағылымдамалар мүмкіндігі. 

Білім берудің практикалық бағытын күшейту, білім беру 

бағдарламаларына практикалық пәндерді енгізу, оқытушы-
практиктерді тарту.   

Білім беру процесінде мультимедиялық технологияларды, 

визуализация жүйелерін қолдану, Қашықтықтан және 
электрондық оқыту технологияларын жаппай енгізу және 

нәтижесі ретінде қашықтықтан білім берудің танымалдығын 

арттыру. Қашықтықтан оқыту нысанының мақсатты 
аудиториясы-кәсіби қызметпен айналысатын және мансаптық өсу 

үшін қолданбалы білім алғысы келетін ересек адамдар. 

Қашықтықтан білім беру қалаулы білім алудың басқа мүмкіндігі 
көбінесе мүлдем жоқ, алыстағы қалалар үшін қажет емес. Айта 

кету керек, қашықтықтан білім беру бағдарламалары дәстүрлі 

жүйе бойынша өткізілетін ұқсас Білім беру курстарына қарағанда 
әлдеқайда арзан. 

Ресейдегі жоғары білімнің дамуының негізгі тенденциялары. 

Білім беру жүйесін дамыту қазіргі кезеңде белгілі бір 
әлеуметтік-экономикалық және педагогикалық мақсаттар қояды. 

Әлеуметтік-экономикалық мақсаттарға жатқызуға болады: 

* экономиканың негізгі салаларында артта қалуды еңсеру 
және жаңа технологияларды дамыту; 

* қоғамның мәдениеті мен руханилығын одан әрі дамыту. 

Педагогикалық мақсаттарға: 
* білім беру мазмұнын жаңарту; 

* оқытудың жаңа технологияларын әзірлеу; 



* оқытудағы жаңа бағыттарды, мамандықтар мен 

мамандықтарды әзірлеу; 
* пәнаралық зерттеулерді әзірлеу. 

Біздің еліміздің педагогикалық қоғамдастығы жаңа білім 

беру парадигмасы идеяларын қалыптастыруға бағыт алды. 
 Біздің елімізде білім беру парадигмасының ауысуы білім 

беру жүйесінің барлық құрылымдық компоненттеріндегі 

педагогикалық қарым-қатынастардың өзгеруіне алып келді. Жаңа 
білім беру парадигмасы отандық білім беру жүйесін 

реформалаудың негізгі принциптерін анықтады. 

Білім беруді демократияландыру - бүкіл қоғамды 
демократияландырудың салдары. Білім беруде келесі 

қағидаттарды іске асырудың қажеттілігі мен мүмкіндігін, сондай-
ақ құралдары мен шарттарын болжайды: 

* білім алуда тең мүмкіндіктер және оның тегін сипаты; 

* білім беру мекемелерінің ашықтығы мен алуан түрлілігі; 
* білім алушылар мен оқушылардың ынтымақтастығы, 

студенттік өзін-өзі басқару; 

* білім беруді аймақтандыру; 
* халықаралық интеграция және ынтымақтастық; 

• білім алудың мемлекеттік емес нысандары және жеке білім 

беру мекемелері; 
* білім беру жүйесіндегі қоғамдық-мемлекеттік басқару; 

* барлық деңгейдегі өкілеттілікті кеңейтуді ескере отырып, 

білім беру сапасын басқару мен бақылаудың демократиялық 
тетігі. 

Білім беруді ізгілендіру-білім беру жүйесін және барлық 

білім беру процесін әрбір адамның денсаулығын сақтау және 
нығайту құқығын құрметтеуге негізделген білім алушылар мен 

педагогтарды өзара құрметтеу қатынастарын дамытуға және 

қалыптастыруға, жеке басының әлеуетін дамытуға бағыттау. 
Гуманитаризация-бұл адамның игілігі мен үшін басты 

әлеуметтік мәселелерді шешуге дайындықпен мүмкіндік беретін, 

оның деңгейі мен түріне қарамастан білім беру мазмұнын игеруге 
бағдар. 

Дифференциация-оқу пәндерін міндетті (инвариант) және 

таңдау бойынша (вариативті), студенттердің кәсіби және жеке 
мүдделеріне сәйкес бөлуді көздейді. 

Диверсификация (ағылш. diverse-өзге, басқа) білім: 



• білім беру мекемелері мен бағдарламаларының, біліктілік 

пен білім туралы құжаттардың алуан түрлілігі, оларды 
нострификациялау; 

• білім беру деңгейлері мен кіші деңгейлерінің, даярлау және 

қайта даярлау базасы мен мерзімдерінің әртүрлілігі; 
* көп арналы қаржыландыру және білім беруді басқарудағы 

алуан түрлілік. 

Стандарттау – білім беру жүйесінің ең алдымен мемлекеттік 
білім беру стандартын-нақты белгіленген сағат көлемінде 

міндетті оқу пәндерін қабылдауды іске асыруға бағдарлануы. 

Көптовариативтілік студенттерге оқу қарқынын таңдау, 
білімділіктің әр түрлі деңгейіне жету, білім беру мекемесінің 

түрін және т. б. таңдау мүмкіндігін береді. 
Фундаментализация-білім беру мекемесінің оқу жоспарының 

барлық пәндері бойынша теориялық білімді терең және жүйелі 

түрде меңгеруге ерекше мән беріледі. 
Білім беруді ақпараттандыру оқу-тәрбие процесінде 

есептеуіш техниканы (аудио -, бейне-және компьютерлік 

техника) кеңінен және жаппай пайдаланумен байланысты. 
Индивидуализация-бұл оқу және тәрбие үдерісінде олармен 

өзара әрекеттесудің барлық формаларындағы студенттердің жеке 

ерекшеліктерін есепке алу және дамыту. 
Үздіксіз білім алушылардың саналы өмір бойы тұрақты 

тұлғалық және кәсіби жетілдіру үдерісіне бағыттылығын 

білдіреді. 
Көп деңгейлі оқыту – бұл білім берудің әрбір кезеңінде 

адамның мүмкіндіктері мен мүдделеріне сәйкес келетін білім 

деңгейіне қол жеткізу мүмкіндігін қамтамасыз ететін көп кезеңді 
білім беру процесін ұйымдастыру. 

Көп деңгейлі оқыту құрылымы: 

* магистратура (5-6 курс)-студенттердің кәсіби-
педагогикалық және зерттеу қызметін меңгеруі; 

* маман (5 курс) – таңдалған бейін бойынша тереңдетілген 

дайындық; 
* бакалавриат (3-4 курс)-кәсіби-пәндік жоспардағы іргелі 

білім беруді қамтамасыз етеді. 

ХХ ғасырдың 90-шы жылдары Ресейде қалыптасқан көп 
деңгейлі білім беру жүйесі жаңа білім беру мүмкіндіктерін іске 

асыруға мүмкіндік берді: 



* мемлекет үшін-тиісті деңгейдегі мамандардың бос жұмыс 

орындарын толтыру мүмкіндігі; ; 
* қоғам үшін-халықтың жоғары жалпы білім деңгейі; 

халықтың жоғары ұтқырлығын қалыптастыру; қысқа мерзімде 

талап етілетін мамандықтар мамандарын даярлау; 
* ЖОО үшін-ЖОО-да оқу процесін қалыптастыру және оқу 

орнының ғылыми-педагогикалық әлеуетін толық іске асыру 

мүмкіндігі, оның ерекшеліктерін есепке алу; жүйенің 
жаңалықтарға жоғары сезімталдығы; 

* тұлға үшін-білім алудың жеке бағдарын таңдау; көп бейінді 

кәсіби даярлықты алу мүмкіндігі; үздіксіз білім алу мүмкіндігі. 
Ресейдің көптеген жоғары оқу орындары көп деңгейлі оқуға 

көшуде. Кәсіптік оқытудың дәл осындай құрылымы тиімді болып 
табылады және қоғамның білім берудің белгілі бір деңгейінде 

қажеттіліктерін қанағаттандыра алады. 

Кәсіпқойлық-бұл барлық оқу пәндерінің білім алушылардың 
болашақ кәсіби қызметіне бағытталуы. 

Білім берудің озық сипаты – елдің, оның экономикасы мен 

әлеуметтік саласының болашақ тұрақты дамуының шарты. 
Ғылым мен білімнің интеграциясы Ресейдің білім беру 

жүйесін ғылыми қамтамасыз етуді дамытуға, ЖОО ғылымының 

әлеуетін нығайтуға, инновациялық қызмет үшін кадрлар даярлау 
міндеттерін шешуге мүмкіндік береді. 

Кәсіби элитаны қалыптастыру – XXI ғ. Ресей саясатында, 

экономикасында және мәдениетінде үндес беретін жоғары білікті 
қызметкерлерді дайындау. 

Жоғары кәсіптік білім – бұл негізгі Кәсіптік білім беру 

бағдарламалары (белгіленген стандартқа сәйкес) бойынша 
жоғары оқу орнында жүзеге асырылатын, қорытынды 

аттестаттаумен және бітірушіге жоғары кәсіптік білім туралы 

құжат берумен аяқталатын орта (Толық) жалпы немесе орта 
кәсіптік білім негізінде білім. 

РФ-дағы жоғары білім беру жүйесінің құрылымы: 

* мемлекеттік білім беру стандарттары; 
* білім беру бағдарламалары; 

• ғылыми, жобалық және мәдени-ағартушылық мекемелер; 

• жетекші ғылыми зерттеулер және жоғары білімнің қызмет 
етуі мен дамуын қамтамасыз ететін; 

* жоғары білімді басқарудың әртүрлі органдары; 



* жоғары білім беру мекемелері (институттар, 

университеттер және академиялар). 
«Жоғары және жоғары оқу орнынан кейінгі кәсіптік білім 

туралы» Федералдық заңмен жоғары оқу орындарының мынадай 

түрлері белгіленеді: университет, академия, институт. 
Жоғары кәсіптік білім берудің негізгі субъектілері 

оқытушылар мен студенттер болып табылады. 

Сұрақтар: 

1. Жоғары білім беру саласындағы жалпы заңдылықтарды 

және даму бағыттарын атаңыз. 

2. Ресейдегі жоғары білім реформасы қандай бағыттар 
бойынша жүзеге асырылады? 

3. Біздің еліміздегі жоғары кәсіптік білім берудің дамуын 
анықтайтын аса маңызды құжаттарды атаңыз. 

4. Жоғары кәсіптік білім берудің көпдеңгейлі жүйесі деген не 

және оның ерекше сипаттамалары қандай? 
5. Мемлекеттік білім беру стандартында «жоғары білім беру 

бағыты»қалай анықталады? 

6. Нақты мамандық бағдарламасы бойынша оқуды аяқтаған 
адамдардың дайындық деңгейіне қандай талаптар қойылады? 

7. Жоғары кәсіби білім берудің мемлекеттік білім беру 

стандартының негізгі терминдері мен ұғымдарын атаңыз. 
8. Ресейдегі әлеуметтік білімнің 90-шы жылдарында 

қалыптасуы немен байланысты? 

9. «Білім беруді ізгілендіру»ұғымына қандай мазмұнын қалай 
түсінесіз? 

10. Әлеуметтік сала маманын кәсіби даярлау кезінде білім 

берудің фундаментализациясы принципі қалай жүзеге 
асырылады? 

11. Әлеуметтік педагогтар мен әлеуметтік жұмыс бойынша 

мамандарды даярлаудағы сабақтастық пен вариативтілік 
принциптерін сипаттаңыз. 

12. Жоғары кәсіптік білім беру жүйесінде қосымша 

мамандық алу үшін жағдай жасау немен байланысты? 
13. Қосымша мамандық ретінде шетел тілінің келешегі 

қандай? 
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10-шыНорвегияның жоғары білім беру жүйесі. 

Солтүстік Еуропа моделі елдерінің арасында Норвегия елеулі 

орын алады. Норвегиялық жоғары білім беру жүйесіне 
қызығушылық бірнеше себептерге байланысты: 

1. Соңғы жылдары Норвегия өзінің білім беру жүйесінің 

арқасында БҰҰ рейтингісінде бірінші орынды ұстап отыр. Оның 
жұмыс істеу көрсеткіштері неғұрлым экономикалық дамыған 

елдердің (АҚШ, Канада) жетістіктерін «жабады» және әлемдегі 

адами әлеуетті дамыту деңгейі бойынша бірінші бестікте 
Норвегияны тұрақты қамтамасыз етеді. 

2. Норвегия жоғары білім беру жүйесін ұйымдастыруда 

Солтүстік Еуропалық үлгінің жарқын мысалы болып табылады. 
Бір мезгілде эгалитарлық, орталықтандырылған және әлеуметтік-

бағдарланған бола отырып, ол Солтүстік Еуропа елдеріндегі 

жоғары білім беру жүйесінің көптеген сипатты белгілерін 
білдіреді. 



3. Бүгін Норвегияда Болон процесінің мақсаттары мен 

міндеттеріне бағытталған жоғары білім беру реформалары жүріп 
жатыр. Халықаралық нарыққа шығу қазіргі білім беру жүйесінің 

күшті және әлсіз жақтарын анықтайды. 

Интернационалдандырудың пайда болатын проблемалары тек 
қана «норвегиялық»болып табылмайды-олар бүгінгі күні 

жалпыеуропалық білім беру кеңістігіне кіретін білімнің 

әлеуметтік бағдарлануы күшті елдер үшін тән. 
Жоғары білім беру институттарында 6 университет, 6 

мамандандырылған институт, 24 университеттік колледж, 2 

ұлттық өнер институты және екі он шақты шағын жеке оқу 
орындары бар, олар мемлекеттік қаржыландыру алады (ал 

олардың көптеген студенттері мемлекеттік стипендия). 
ХХ ғ. екінші жартысында норвегиялық жоғары білім беру 

жүйесін дамытудың негізгі векторларының бірі академиялық 

және кәсіптік жоғары білімді жақындастыруға бағыт болды, 
сондықтан Норвегиядағы колледждер мен университеттердің 

кіші жүйелері арасында статустық теңсіздік жоқ. Бүгінде 

колледждердің басым бөлігі «бакалавриат + магистратура» екі 
деңгейлі жүйесіне көшуіне байланысты магистрлік дипломдарды 

беру құқығына ие болады. 

Колледждерде оқу процесі университеттік оқуға жақын 
(студенттер ғылыми қызметпен айналыспайтын және жалпы 

академиялық курстар бойынша есеп берілмейтін 

айырмашылықпен). Университеттердегі, колледждердегі сияқты, 
мысалы, «жобалық есептілік»кең таралған. Жобалық 

жұмыстарды студенттер жылына бір рет 2-курстан бастап 

орындайды. Жұмыс тақырыбын оқытушы таңдайды. Жобаны 
орындау үшін студенттер 4-5 адамнан топтарға бөлініп, 

белгіленген мерзімге тапсырылуы тиіс мәтін көлемін бөледі. 

Жоба нәтижелерін студенттер мен оқытушылар кеңінен 
талқылайды. Егер жұмыс курс оқытушысымен қабылданған 

болса, ол жобалау тобының барлық қатысушыларына бірдей балл 

қойылады. 
Топтық бағалау-норвегиялық колледждердің «ұжымдық 

оқыту» жүйесіндегі негізгі талаптардың бірі. 

Колледжде бакалавр бағдарламасы бойынша оқу 3,5 жылға 
созылады (кейбір гуманитарлық мамандықтарда - 4 жыл). Бүгін 

Норвегияда экономиканы, юриспруденция, ақпараттық 



технологиялар, бухгалтерлік есеп және аудит, халықаралық 

қатынастарды оқытуға бағытталған колледждер ерекше танымал. 
Колледждердің барлық студенттері (соның ішінде шетелдік 

студенттер де) норвегиялық үкімет стипендиясын алады. 

Бүгінгі күні астаналық Король Фредерик университеті 
Норвегияның нағыз классикалық университеті болып қала береді. 

Норвегиялық өңірлік жоғары оқу орындарының көпшілігі айқын 

маманданған. Мысалы, Тронхейма университеті (www.ntnu.no) 
1996 жылы құрылған Өнер және ғылым колледжінің, 

жаратылыстану және Археология мұражайының және 

норвегиялық технология университетінің бірігуі нәтижесінде 
Норвегияның жетекші техникалық университеті мен елдің бас 

ғылыми орталығы болып табылады. Университетте 20 мың адам 
білім алады, олардың басым бөлігі жаратылыстану ғылымдарын 

зерттейді. 

Колледждер мен университеттерден басқа, Норвегияда 
мамандандырылған институттар - жоғары білім беру 

институттарының гибридті нысаны бар. Олардың көпшілігінде 

магистратура бар, бірақ мамандандырылған институттар, әдетте, 
ғылыми қызметке бағытталмаған. 

Норвегиялық жоғары білімнің 1990-шы жж. 

интернационализациясының тағы бір салдары ағылшын тілінде 
университеттік бағдарламалардың - Норвегиялық экономика 

және іскерлік әкімшілік мектебінің және норвегиялық 

менеджмент мектебінің құрылуы болды. 
Норвегияда білім беруге арналған жалпы шығыстар жалпы 

ұлттық өнімнің 6,8% — ын құрайды, ал ЭЫДҰ елдері бойынша 

орташа көрсеткіш-5%. Барлық мемлекеттік шығындар үлесінде 
білім беру шығындары шамамен 15% - ды құрайды. 2002 жылы 

ЖОО-ның бір студентіне мемлекеттік шығындар 12 100 АҚШ 

долларын құрады. 
Норвегияда жоғары білім тегін. Студентке тек кіру жарнасын 

(30 АҚШ долл.) енгізу қажет.) және әр семестрде 37 АҚШ 

долл.көлемінде символдық жарналар жасау керек .  
Норвегиядағы университеттер жанында қарамағында тұрғын үй, 

асхана, медициналық қызмет көрсету бар студенттік ұйымдар 

бар. Осының бәрін мемлекет қаржыландырады және студенттерге 
өте арзан. Дегенмен, Норвегиядағы кез келген студент, оның 

ішінде шетелдік студент тұру, тамақтану және Оқу материалдары 



шығындарын өтеу үшін мемлекеттік білім беру несиелері 

қорынан (statens lanekasse) кредит немесе стипендия ала алады. 
Норвегиялық жоғары оқу орындары студенттерінің 90% - ға 

жуығы мемлекеттік Қорға жүгінеді. Несие әдетте 20 жылға 

беріледі және студенттің оқуы кезінде университетпен ішінара 
өтелуі мүмкін. 

Норвегия Болон процесі аясындағы ынтымақтастыққа өзінің 

дайын екендігін мәлімдеген алғашқы елдердің қатарында болды.  
2001 жылдың маусымында Норвегия Парламенті жоғары 

білім берудің ауқымды реформасының жобасын қабылдады. 2003 

жылдың күзінен бастап елдің барлық жоғары оқу орындарында 
бакалавр және магистр дәрежесі енгізілді. Жүргізіліп жатқан 

реформаларға сәйкес бакалавр дәрежесін алу үшін кем дегенде 3 
жыл оқып, ECTS шкаласы бойынша 180 кредиттік бірлік жинау 

қажет. Магистратурада екі жылдық оқу 120 кредит алуды 

көздейді және магистрлік диссертацияны міндетті түрде жазуды 
қамтиды. 

 Оқу пәндерінің басым бөлігі бағдарлама түрінде 

ұйымдастырылған. 
Олардың әрқайсысының шегінде кейбір пәндер барлығы 

үшін міндетті болып табылады, басқаларын студенттердің өздері 

таңдайды. Жоғары білім берудің жаңа жүйесінде «модуль» 
(emne) ұғымы — оқу балдарының белгілі бір санын беретін 

семестрлік курс қолданылады. 

Дәрежелердің реформасынан кейін бағалаудың жаңа 
шкаласын енгізу болды. Егер бұрын бағалар сандық (1,0 - жоғары 

- 4,0-қанағаттанарлық) болса, енді білім әріптік шкала бойынша 

бағаланады. Білімнің жоғары бағасы деп А деңгейі танылады, F 
бағасы қанағаттанарлықсыз болып саналады.  

2004 жылдың 1 қаңтарынан бастап Норвегияда мемлекеттік 

және тәуелсіз мәртебесі бар NOKUT (nasjonal organ for kvalitet i 
utdannigen) білім сапасын бақылаудың арнайы органы жұмыс 

істейді. Өз Жарғысына сәйкес, NOKUT еліміздің барлық жоғары 

оқу орындарында оқу сапасын бақылауға, сондай-ақ шет 
елдердегі оқу мекемелеріне мониторинг жүргізуге арналған. 

Инновацияны жақтаушылардың негізгі назары әлеуметтік-

демократиялық императивпен тежелген университеттердің 
ғылыми-зерттеу қызметін ынталандыруға ықпал етеді. Қазіргі 

уақытта Норвегияда 300-ден астам жұмыс істейді. ғылыми-



зерттеу институттары мен 40-қа жуық ғылыми қоғам. Осы 

ғылыми-зерттеу мекемелерінің жартысынан астамы жоғары білім 
беру жүйесіне кіреді. 

Норвегияның білім беруде жоғары технологияларды белсенді 

пайдаланудың арқасында Канадаға айналып өтіп, БҰҰ 
рейтингісінде бірінші орынға көтерілді. 

Адам әлеуетін дамыту индексінің көрсеткіші бойынша, ол 

орташа өмір сүру ұзақтығы, білім деңгейі және өмір сүру деңгейі 
негізінде есептеледі, Норвегия Канада мен АҚШ-тан оза отырып, 

бірінші орынды алады. Халықтың білімділігінің жоғары деңгейі 

мұнда шешуші рөл атқарды. Ақырында, 2004 жылы Норвегия 
БҰҰ-ның интегралдық» өмір сапасы» бойынша бірінші орынға 

ие болды. 
Жоғары білім. Норвегияның жоғары оқу орындарына түсу 

жоғарғы сатыдағы орта білім негізінде ғана мүмкін болады. Елде 

барлығы 6 аккредиттелген жоғары оқу орны, 6 аккредиттелген 
мамандандырылған жоғары оқу орны, 25 аккредиттелген 

университеттік колледж, 2 мемлекеттік аккредиттелген өнер 

институты және 29 Жеке оқу орны бар. Елдегі барлық ЖОО-лар 
мемлекеттік аккредитацияға ие; университеттер жанындағы жеке 

колледждердің аз ғана санын ғана алып тастайды. Осылайша, 

олардың барлығы норвегиялық мемлекеттік жоғары білім беру 
жүйесінің бөлігі болып табылады. 

Норвегияда тәжірибеден өтіп жатқан университеттік 

колледждер жүйесі Жоғары білімнің қолжетімділігін арттыру 
және оны орталықсыздандыру міндетін алға қояды. 

Норвегиядағы университеттер сияқты колледждер 

тыңдаушыларға бакалавр және магистерлік бағдарламаларды 
ұсынады. Сонымен қатар, колледждерде практикалық қолдануға 

бағытталған бірқатар пәндер оқылады. Сонымен қатар, 

колледжде да, университетте да оқылатын кейбір курстар өзара 
алмасады. 

Норвегияда басқа да скандинавиялық елдерде сияқты жоғары 

білім тегін. Алайда, кейбір жеке ЖОО-лар мен кәсіптік білім беру 
бағдарламалары оқу ақысын болжай алады. 

Бұдан басқа, Норвегияның барлық жоғары оқу орындары 

білімнің түрлі салаларында ғылыми зерттеулер жүргізуге, 
сондай-ақ оларды жүргізу үшін тиісті біліктілігі бар мамандарды 



даярлауға жауапты. Бұл мақсат, әдетте, университеттен кейінгі 

білім беру және докторантура жүйесі қызмет етеді. 
Норвегияда алты университет, алты мамандандырылған 

институт, 25 мемлекеттік институт, екі мемлекеттік өнер 

институты және 29 жеке институт бар. 2005 жылдың күзіндегі 
мәліметтер бойынша норвегиялық университеттер мен 

институттарда 211 мыңнан астам студент болды. Институт 

студенттері арасында әйелдер саны 62 пайызды, ал университет 
студенттері арасында – 56 пайызды құрады. 

Бұл жүйе университеттер мен институттардың барлық білім 

беру бағдарламаларын қамтиды. Жоғары оқу орнына түсу үшін 
әдетте орта арнайы білім берудің үш жылдық курсын сәтті аяқтау 

қажет. Бірнеше жеке институттарды қоспағанда, барлық жоғары 
оқу орындары Мемлекеттік болып табылады. Әдетте, жоғары 

білім беру Норвегияда тегін, дегенмен оқыту, кейбір 

бағдарламалар бойынша кәсіптік білім беру және арнайы 
бағдарламалар бойынша, сондай-ақ оқу жекеменшік оқу 

орындарында төлемақы алынуы мүмкін. 

Оқытушылық жұмыстан басқа барлық жоғары оқу орындары, 
әсіресе университеттер жоғары оқу орындары түлектерінің 

жұмыстары мен докторанттардың бағдарламаларын пайдалана 

отырып, іргелі зерттеулер мен ғылыми қызметкерлерді 
даярлауды жүргізуге міндетті [2].  

Норвегияның алты университеті-Осло университеті (ескі 

және ірі), берген университеті, Тронхеймдегі Норвегиялық 
Ғылым және техника университеті (NTNU), Тромстегі 

Университет, Ставангердегі Университет және осьтегі 

Норвегиялық биология ғылымдары университеті (UМВ). 
Алты мамандандырылған институт-бұл бергенде 

Норвегиялық Экономика және іскерлік басқару мектебі және 

Осло қаласында орналасқан Норвегиялық музыка академиясы, 
Норвегиялық жоғары спорт мектебі, Норвегиялық жоғары 

ветеринарлық мектебі, теология Норвегиялық Жоғары мектебі 

(МF), сондай-ақ Ослодағы сәулет және дизайн Жоғары мектебі. 
Сонымен қатар, Осло мен бергенде орналасқан екі ұлттық өнер 

институты бар. 

Сонымен қатар, көптеген институттар магистрлік және 
докторлық дәрежелерге ізденушілер үшін дайындық 



бағдарламаларын ұсынады. Студенттер жиі университетте оқуын 

институтта оқытумен ұштастырады. 
Ғылыми дәрежелер жүйесі. 

Норвегиядағы ғылыми дәрежелер жүйесі Еуропадағы жоғары 

білім беру жүйесіндегі Болон үдерісінің міндеттеріне 
бейімделген. 2003 жылдан бастап Норвегияда ғылыми дәрежелер 

жүйесі жұмыс істейді». 3 + 2 + 3 «тиісті құрылыммен» бакалавр-

магистр-ғылым докторы». Бұл жүйе норвегиялық жоғары оқу 
орындарының түлектеріне олардың дипломын басқа елдерде 

мойындауды жеңілдетуге арналған. 

Мемлекеттік университет колледждерінде және бірқатар 
жеке ЖОО-да екі жылдан кейін студентке бакалавр дәрежесін 

алуға негіз болатын «Hogskolekandidat» дәрежесі беріледі.  
Бакалавр дәрежесі төрт жылдық курсты аяқтағаннан кейін 

берілетін мемлекеттік университеттік өнер колледждерін 

қоспағанда, үш жылдан кейін мемлекеттік жоғары оқу 
орындарының, университеттік колледждердің және жеке жоғары 

оқу орындарының көпшілігімен беріледі.  

Магистрлік дәрежені мемлекеттік университеттер, 
мамандандырылған университеттік мекемелер, сондай-ақ кейбір 

университеттік колледждер мен жеке оқу орындары бір немесе 

екі жылдан кейін береді. Магистр дәрежесін алу үшін тәуелсіз 
зерттеу жұмысы (ЕСПЗБ 30-60 кредит (сынақ баллдарын қайта 

есептеудің Еуропалық жүйесі) негіз болуы тиіс. 

Сонымен қатар, барлық мемлекеттік оқу орындары мен 
кейбір жеке жоғары оқу орындарында әртүрлі мамандықтарды 

қамтитын дербес біліктілік алу мүмкіндігі бар. Бұл бағдарламалар 

әр түрлі ұзақтығы, әдетте, 4-тен 6 жылға дейін. 
Докторлық дәреже магистратураны немесе кәсіптік 

бағдарламаны/дәрежені бітіргеннен кейін үш жылдық оқудан 

кейін берілуі мүмкін. Ғылыми зерттеуді міндетті түрде 
болжайтын докторлық бағдарламалар барлық мемлекеттік 

жоғары оқу орындарында, кейбір мемлекеттік университеттік 

колледждерде және жеке меншік оқу орындарында ұсынылады. 
Кредиттік және аттестациялық жүйелер. 

Әдетте, оқу жылының ұзақтығы тамыз айының ортасынан 

маусым айының ортасына дейін 10 айды құрайды. Курстар 
ЕСПЗБ стандартына сәйкес кредитпен өлшенеді. Бір 

академиялық жыл 60 кредитке тең жүктемені қамтиды. 



Норвегиялық жоғары оқу орындарына түсу және бітіру 

емтихандары А-дан (жоғары балл) F-ға (төмен балл) дейінгі балл 
шкаласын қамтитын аттестаттау жүйесіне сәйкес қабылданады. 

Жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру. 

Әрбір университет түлектерге жоғары оқу орнынан кейінгі 
білім берудің екі жылдық курсынан өту мүмкіндігін береді, кейін 

candidatus a philosophiae,Candidatus a rerum politicarum, Candidatus 

a scientiarum — мамандануды таңдауға байланысты. Қалауымен 
докторлық диссертация қорғалуы мүмкін. 

Ең танымал институттар мен университеттер. Елдегі жоғары 

білімді бірнеше жерден алуға болады. Норвегияның ең танымал 
және атақты университеттерін қарастырайық. Берген 

университеті. Еуропадағы ең ірі бірі. Онда факультеттердің көп 
болмағанына қарамастан, барлығы алты, мұнда 10000-нан астам 

студент оқиды. Егер сізді гуманитарлық, заңгерлік, медициналық 

және математикалық білім қызықтырса, онда берген университеті 
сізге береді. Құжаттарды тапсыру мерзімі-жылдың төртінші 

тоқсаны. Тромсе Университеті. Түлектердің арасында өмірдің 

түрлі салаларында табысқа жеткен көптеген адамдар бар. 
Олардың бірі: аңызға айналған, фантастикалық әлемді жасаушы - 

Нарни, жазушы Джеймс Льюис. Мұнда ғарыш, медицина, 

математика сияқты түрлі білім салаларында ғылыми зерттеулер 
жүргізілді. Бірнеше жыл бұрын ел Үкіметі екі жоғары оқу орнын 

біріктіруді шешті: Тромсе Университеті және Финмарка 

Университет колледжі. Бұл ғылым мен білім деңгейін жоғары 
сатыға көтеру үшін жасалды.  Жаңа университет Арктикалық деп 

аталады. Норвегиялық жаратылыстану және техникалық 

ғылымдар университеті. Оның түлектері қатарында Нобель 
сыйлығының лауреаттары бар. Университет студенттер саны мен 

еліміздің жоғары оқу орындары арасында оқудың беделі 

бойынша екінші орынға ие. Мұнда көптеген ғылыми және 
техникалық мамандану бар, сонымен қатар археология және теңіз 

техникасы бар. Көптеген студенттер медицина, сәулет, 

философия және басқа пәндер саласында ғылыми дәрежелер 
алады. Осло және Акерсхустың университеттік колледжі 

норвегиялық қалалардың екі оқу орындарын қосу арқылы 

құрылды. Мұнда зерттеу жұмысы өте жақсы дамыған. 
Бакалаврлар мен магистрлер үшін арнайы курстар бар. 

Норвегияның әр университетінде жатақхана, асхана, спорт 



залдары және кітапханалар бар. Мемлекет білім деңгейінің 

жоғары болуына ғана емес, сонымен қатар студенттердің 
демалуына да қамқорлық жасайды. Erasmus бағдарламасы ЕО / 

БЭК елдерінің студенттеріне зерттеулер жүргізу мүмкіндігін 

кеңейтуге мүмкіндік беру үшін шетелде оқу мүмкіндігін 
ұсынады. Алмасу 3 айдан 12 айға дейін жалғасады.   

Сондай-ақ, консорциум кем дегенде үш еуропалық жоғары 

оқу орны ұсынған шебер деңгейіндегі жоғары сапалы оқу 
бағдарламалары бар Erasmus Mundus магистрлік курстары бар. 

Олар бір жылдан екі жылға дейін созылып, нәтижесінде қос, 

бірлескен немесе көп мәрте дәреже береді. Студенттер кем 
дегенде екі мекемеде білім алуы тиіс. Erasmus Mundus 

стипендиясы магистратурада Erasmus Mundus оқуға жіберілген 
студенттер үшін қол жетімді. Егер сіз Солтүстік және Балтық 

жоғары оқу орнында тіркелген болсаңыз, Nordplus солтүстік 

немесе Балтық елдерінің бірінде оқу мүмкіндігін ұсына алады.   
Норвегиялық үкімет дамушы елдер мен Шығыс Еуропа мен 

Орталық Азия елдерінің студенттеріне квоталар арқылы 

стипендиялар береді. Схеманың мақсаты жоғары білімді 
интернационалдандыруға жәрдемдесу болып табылады. Қазіргі 

уақытта схема жалпы сомасы 1 100 студентке толық 

шәкіртақыны қамтамасыз етеді, олардың 800-і дамушы елдердің 
өкілдері және 300-і Шығыс Еуропа мен Орталық Азия елдерінің 

өкілдері болып табылады. Жыл сайын Норвегиядағы 

университеттер мен университет колледждері студенттердің 
белгілі бір квоталарын бөледі. 

Сұрақтар: 

1. Норвегия өзінің білім беру жүйесінің арқасында БҰҰ 
рейтингісінде бірінші орынды ұстап отырғандығын қалай 

түсіндіресіз? 

2. Норвегияда Болон процесінің мақсаттары мен міндеттеріне 
бағытталған жоғары білім беру реформаларына сипаттама 

беріңіз. 

3. Норвегияда мамандандырылған институттардың 
артықшылықтары неде? 

4. Норвегиядағы жоғары оқу орындарының оқу пәндерінің 

бағдарламаларын құрудың ерекшеліктері неде? 
5. Ғылыми дәрежелер жүйесінің ерекшеліктері айқындап 

беріңіздер. 



6.Кредиттік және аттестациялық жүйелерінің сипаттамасын 

әзірлеңіздер. 
7. Норвегияда жоғары оқу орнынан кейінгі білім беру қалай 

жүзеге асырылады?. 

Негігі әдебиеттер: 

Equity in Education. Country Analytical Report for Norway. 

OECD papers, 2004. 

Aamodt P.O. Studiegjennomf0ring og studiefrafall [Students and 
studying]. Oslo: Norsk institutt for studier av forskning og utdanning, 

2001. 

Focus on the Structure of Higher Education in Europe 2003/2004. 
National Trends in the Bologna Process. Brussels: Eurydice, the 

information network on education in Europe, 2004. 
FB.ru: http://fb.ru/article/274783/obrazovanie-v-norvegii-sistema-

obrazovaniya-shkolyi-i-universitetyi 

Statistics Norway (2004). http://www.ssb.no/english/. 
The Human Development Report 2001. www.undp. org/hdr2001. 

11-ші тақырып.Финжоғарыбілімберужүйесі. 

БілімжәнеғылымФинляндияныңболашаққаарналғанстратеги
ясындаоныңазаматтарыныңәл-ауқатына, мәдениәртүрлілікке, 

тұрақтыдамуменгүлденугебағытталғанбіріншідәрежелірөлатқара

ды. Өркениет, 
Финляндиясияқтыбілімменшығармашылықәлеуеткежәнеәділдік, 

төзімділік, интернационализация, 

гендерліктеңдікжәнеқоршағанортағажауапкершіліксияқтықұндыл
ықтарғасалынған. Білімберумәдениқұқықтардыілгерілетуүшін, 

сондай-

ақбелсендіазаматтықұстанымныңбілімімендағдыларындамытуүш
інпайдаланылады. 

Финуниверситеттерібизнеспенжәнежұмысберушілерментығ

ызбайланыста, әсіресеғылымизерттеулерде. 
Барлықуниверситеттерүшіннегізгіміндеттердіңбірістуденттергеғ

ылымиәдістерменбілімдіөзбетіншеөндіружәнепайдаланудағдылар

ынұсынуболыптабылады. 
Кейбірөрістероқуменөміржұмысарасындағыбайланыстыжақсарту

керек. 

Финляндияныңжоғарыбілімберужүйесініңағымдағысаясаты
ныңнегізгібағыттарыкелесідей: 

http://www.ssb.no/english/
http://www.undp/


- 

жоғарыоқуорындарыарасындағыынтымақтастықтынығайтужәнеу
ниверситеттерменполитехникалық; 

- политехникалық зерттеулер мен әзірлемелерді, сондай-ақ 

олардың өңірлік ұйымдармен ынтымақтастығын жандандыру; 
- жеткізушілердің санын қысқарту есебінен немесе 

мекемелерді қосу арқылы білім беруді үшінші рет қамтамасыз 

етуді ұтымды ету; 
- политехникалық шешімдер қабылдау үшін сыртқы; 

- политехникалық секторды сыртқы қадағалау және 

қаржыландыру үшін жүйені стандарттау.  
Политехникалық білім министрлігінен қаржыландырудың 

көп бөлігін алады,бірақ негізгі қадағалау аймақтық немесе 
қалалық кеңестер сияқты органдардың міндеті болып табылады. 

-Неғұрлым тұрақты, өлшенетін және инсентив-жүйені енгізу 

жолымен қазіргі бар политехникалық қаржыландыру тетіктерін 
өзгерту 

- Халықаралық деңгейде бәсекеге қабілетті 

университеттердің дамуын нығайту 
- Сапаны қамтамасыз ету жүйесін күшейту 

Фин жоғары білім беру жүйесі екі қатар сектордан тұрады: 

университеттер мен политехникалық. Финляндияда 20 
университет бар: он бірнеше институт факультеті, үш технология 

университеті, Үш экономика және іскерлік әкімшілік мектебі, 

төрт өнер академиясы. Сондай-ақ университеттік білім беру 
деңгейі Қорғаныс Министрлігі жанындағы әскери академияда 

ұсынылады. Ғылыми зерттеулер мен білім беруге баса назар 

аудара алады және докторлық атақ беруге құқылы. 
Бірінші жоғары білім, бакалавриат, жалпы жағдайда күндізгі 

үш жыл ішінде (180-210 кредит) және одан жоғары, магистр 

дәрежесіне (120-150 кредит), 2 жылда қол жеткізуге болады. 
Магистр дәрежесі кейін екі жыл күндізгі оқу ішінде аяқталуы 

мүмкін лиценциат қосымша аралық аспиранттар дәрежесі бар. 

Доктор дәрежесіне күндізгі оқу магистр дәрежесінен кейін төрт 
жылға созылады. 

Университеттер туралы Заң (1997) университеттерде төрт 

миссияны тағайындайды: еркін ғылыми зерттеулерді қолдау; 
ғылыми және көркем білім беруді дамыту; ғылыми зерттеулер 

негізінде, сондай-ақ өз елі мен адамзатына қызмет ету үшін 



студенттерді оқыту үшін жоғары білімді қамтамасыз ету. 2004 

жылы заңнамадағы өзгерістер университеттердің өз міндеттеріне 
үшінші міндет, олардың айналасына қызмет ету міндетін қосты, 

Фин политехникалық жүйесі он жыл бойы құрылды, бұл 

эксперименталды кезең және кейінгі кезеңдер, онда операциялар 
олардың соңғы түрін есепке ала отырып жасалған. Реформада, 

кәсіби колледждер бірікті және ірі нысандарды қалыптастырды, 

жоғары оқу орындарында білім беруді жаңғыртылды. Бірінші 
политехникалық тұрақты мәртебесін 1996 жылдың тамызында 

алды және соңғы бес жақында, тамыз 2000 жыл. 

Кәсіби назар және 3,5-тен 4,5 жылға дейін қабылдау үшін 
үшінші градус бакалавр политехникалық дәрежесі. 

Политехникалық дәрежедегі бағдарламаның негізгі мақсаты 
кәсіби құзыреттілікті ұсыну болып табылады. Ірі кен орындары 

машина жасау, бизнес және денсаулық сақтау болып табылады. 

Дәрежесі өзгеруі 180-ден 240 кредит, сәйкес үш немесе төрт жыл 
оқыту, облысқа байланысты. Барлық оқыту бағдарламалары 

міндетті жұмыс тәжірибесін қамтиды. Жүйенің ең жаңа бөлігі-3-5 

жыл ұзақтығы бар бітіруші градус тәжірибесі. 
Политехникалықтар 2003 жылы қабылданған заңнамаға 

тұрақты мәртебе алды. Политехникалық Заңға сәйкес, осы 

кәсіптік білім беру институттарында кәсіби дамуды қолдау, 
қолданбалы зерттеулер жүргізу және өңірлік дамуды қолдайтын 

және ересектерге білім беруді ұсынатын D. 

Жоғары білім берудің дуалды моделі. 
Фин жоғары білім берудің дуалды моделі 1989 жылға қарай 

көтерілді. Ол сол кезде байқалды, политехникалық пост 

функционалдық кемшіліктері үшін үздік шешім болады-орта 
білім, уақыт жүйесі. Кәсіптік колледждер білім беру жүйесінде 

тым «төмен» болды және олардың әлеуеті толық көлемде 

пайдаланылмады. Сондай-ақ, политехникалық студенттерден 
«артта қалуды» тазалауға көмектесер еді деп есептелді. 

Халықаралық ұтқырлық. 

Соңғы жылдары университеттер мен политехникалық 
университеттер өздерінің халықаралық қызметін Білім және 

ғылым ретінде жандандыра түсті. 2003 жылы шетелге шығатын 

фин студенттерінің жалпы саны 7554 болды. 2002 жылмен 
салыстырғанда (7434) өсім 122 немесе 2% - ға дерлік құрады. 

Өткен жылдардағыдай, шамамен бес студенттің бірі (19%) және 



жеті политехникалық студенттердің бірі (14%) олардың шетелде 

оқу курсының бір бөлігін зерттеді. Ұлттық мақсаттар 2010 жылға 
қарай шетелге шығатын студенттердің саны 14000-ға жетеді. 

Шетелдік студенттер саны, алмасу ұдайы бірнеше жыл бойы 

өсіп келеді. 2003 жылы Финляндия жалпы 6616 шетелдік 
студенттер мен стажерлерді алды, ал бұл 590 студентті немесе 

2002 жылдан бастап 10% - ды ұлғайтуды білдіреді. 

Халықаралық алмасулар негізінен көпжақты бағдарламалар 
алмасу арқылы университеттерде өсті. 2003 жылы Фин 

студенттерінің саны 3863 алмасу. Финляндияға келген шетелдік 

студенттердің саны 2002 жылдан бастап 5,4% - ға өсті. 2003 
жылы университеттің 3987 студенті Финляндияға оқуға келді. 

2003 жылы университеттің фин ғалымдарының 15% - ы екі 
апта немесе одан да ұзақ шетелдік университеттерде жұмыс 

істеді және 1088 шетелдік зерттеуші фин университеттерінде бір 

ай немесе одан да ұзақ жұмыс істеуге келді. Зерттеу 
сапарларының орташа ұзақтығы 4,9 айды құрады. 

2003 жылы политехникалық 3691 студент үш ай немесе одан 

да ұзақ уақыт бойы шетелде оқыды немесе жұмыс істеді. 
Студенттердің шетелде болуының орташа ұзақтығы 4,8 айды 

құрады. Оқытушылар алмасуда, мұғалімдердің 44% 

политехникалық білім алды немесе шетелде бір ай немесе одан да 
ұзақ жұмыс істеді. Бір ай ішінде шет елден 73 мұғалім немесе 

сарапшылармен алмасу немесе одан да көп және бір айдан аз 

уақыт ішінде 1462 мұғалім политехникалық мамандықтарға ие 
болды. 

Қазіргі уақытта университеттер мен политехникалық 

институттар іскерлік және өнеркәсіптік топтармен және басқа да 
өңірлік ойыншылармен тығыз қарым-қатынаста жұмыс істейтін 

ұлттық және өңірлік инновациялық жүйелердің негізгі құрамдас 

бөлігі ретінде қарастырылады. Ағымдағы технологиялық 
жетістіктер мен ғылымды қажетсінетін операциялар, 

экономикалық және әлеуметтік даму нәтижесінде көбінесе адам 

капиталына салынған. Жарыс жаһандану жағдайында және одан 
да көп халықаралық нарық жағдайында өткізіледі. Инновациялық 

қызмет инновацияларға қатысатын барлық адамдардың арасында 

білім мен технологияларды жылдам беруді және өсіп келе жатқан 
ынтымақтастықты талап етеді. Бұл ЖОО-лар жаңа білімді 



өндіруде және білім мен ноу-хауды таратуда үлкен рөлге ие 

екенін білдіреді. 
Тоқсаныншы жылдардан бастап Финляндияда 

ынтымақтастықтың күшті және тиімді желілерінің көмегімен 

жылдам және мүмкіндігінше тиімді пайдалану үшін барлық 
инновациялық ресурстар мен өнімдерді қою мақсатында ұлттық 

инновациялық жүйені жүйелі түрде құру. Премьер-министр 

төрағасы болып табылатын Финляндия Кеңесінің Ғылым және 
техникалық саясат бастаған инновациялық жүйені дамыту. ЖОО-

лар инновациялық жүйеде негізгі рөл атқарады. 

Университеттерде аймақтық мүдделі тараптардың арасында 
ерекше орын бар және «якорь», «динамо» және «магниттер»деп 

аталатындар әртүрлі. Ол аймақтағы бизнестің осындай ғылыми-
зерттеу активтерін ұсынады кезде университет якорем болып 

табылады, олар басқа жерде, кем дегенде, олардың барлығын өз 

операцияларын тасымалдауға мүмкіндік бере алмайды. Динамо 
жаңа бизнес жасайды және магнит Жаңа бизнесті тартады. Осы 

өңірлік миссияға қосымша, университеттер, әрине, студенттер, 

аспиранттар және өткір зерттеулер негізделген білім кеңейту 
қамтамасыз күшті дәстүрлі академиялық институттар ретінде 

жұмыс істеу керек. 

Зерттеулердегі әсерді талдау және сапасын бағалау. 
Бағалау ғылыми зерттеулер жүйесін дамытуда маңызды рөл 

атқарады. Халықаралық бағалау зерттеулер мен ғылыми саясатты 

жүргізуге арналған құрал құрылды. 
Финляндияның TEKES Академиясына қабылданатын 

шешімдер, негізінен сараптамалық бағалау негізінде зерттеулерді 

қаржыландыруға. 
Онда жекелеген университеттер мен зерттеу 

институттарына бірнеше баға берілді. Сонымен қатар, 

университеттер өздері олардың қызметі мен операцияларын 
бағалауды ұйымдастырады. Мысалы, Хельсинки университеті 

халықаралық сарапшылар өз факультеттеріндегі зерттеулердің 

сапасын бағалайтын баға береді. Университет ресурстарды ішкі 
бөлуде нәтижелерін қолданды. 

Финляндия академиясы Білім беруді және ғылыми 

зерттеулерді дамыту және академия мен білім министрлігі 
арасында жасалған келісімдерді орындау жоспары туралы Үкімет 

Қаулысына сәйкес әрбір үш жыл сайын финдік зерттеуге шолу 



жасауға міндеттенеді. Академия 1997, 2000 және 2003 жылдары 

Финляндиядағы ғылыми зерттеулердің жағдайы мен сапасына 
шолу жүргізді. Шолудың негізгі мақсаты ғылыми-техникалық 

саясатқа жауап беретін ұлттық және халықаралық органдар мен 

ұйымдардың қажеттілігіне қызмет ету, сондай-ақ ғылыми 
зерттеулерді қаржыландыру болып табылады. Ең соңғы шолуды 

кесіп өткен тақырып ғылыми зерттеулердің әсері болды. 

Зерттеулер мен стратегияларды мемлекеттік 
қаржыландырудың болашаққа әсері (2002). Университеттерде 

биотехнологияны қаржыландыру жөніндегі ұсынымдар іске 

асырылды: келісімдердің өнімділігі Министрліктің және 
университеттердің 2004-2006 жылдарға арналған Ween ставкасы 

бес био-орталықтардың негізгі қаржыландырылуы кем дегенде 
2003 жылғы деңгейде ( m € 16,6) сақталады деп бекітуді қамтиды. 

Жобаны арнайы қаржыландыру жеті миллион евроға жуық 

зерттеуге, Ment сатып алулар мен жаңа девелоперлік жобаларды 
2004, 2005 және 2006 жылдары жабдықтауға бөлінетін болады. 

Білім министрлігіне қосымшада жоғары білім беру кеңестің 

бағалауы болып табылады, ол министрлікке және жоғары оқу 
орындарының бағалауына көмектеседі, аккредиттеудің 

политехникалық қолданылуы бағаланады және жоғары оқу 

орнымен байланысты операциялар мен жоғары білім саясатына 
бағалау жүргізеді. Кеңес Білім Министрлігінің политехникалық 

орталықтар үшін алдыңғы қатарлы тәжірибелердің аймақтық 

салдарларына ұсыныстарын қабылдайды және 
университеттердегі ықпалға талдау жасады. 

Политехникалық жүйеде қойылған мақсаттарды 

мониторингілеу және бағалау рульдік басқару жүйесінің 
маңызды бөлігі болып табылады. AMKOTA деректер қорын 

бағалау және мониторингілеу рульдік басқару және басқару 

ақпараттық негіздегі министрлік үшін негізгі құрал болып 
табылады. 

AMKOTA жүйесі білім министрлігі мен политехникалық 

институттар арасындағы келіссөздерді орындау кезінде 
Министрлік және байланыс арнасы үшін шешімдер қабылдау 

құралына дәстүрлі статистикалық деректер базасы негізінде 

әзірленген. 
Сапаны қамтамасыз ету жөніндегі ұлттық агенттіктер. 



Жоғары білім сапасына негізгі жауапкершілік 

университеттер мен политехникалық өздеріне жүктеледі. Фин 
жоғары білім беру кеңесінің бағалауы (FINHEEC) 1995 жылы 

(1320/95 және 465 / 98) жарлықпен құрылды және 1996 жылы 

жұмыс істей бастады. FINHEEC Білім Министрлігінің есебінен 
қаржыландырылатын тәуелсіз сарапшы орган болып табылады. 

Үшінші білім беру секторы ретінде FINHEEC мәмілелері. 

FINHEEC Жарлығына сәйкес 
- Жоғары оқу орындары мен білім министрлігіне бағалауға 

қатысты мәселелерде көмек көрсетеді 

- Тұрақты негізде жұмыс істеу үшін политехникалық 
аккредиттеуге баға береді 

- Жоғары оқу орындарының қызметіне байланысты 
бағалауды, сондай-ақ жоғары білім саясатын ұйымдастырады 

- Үшінші білім мен саясатты бағалауға қатысты 

бастамаларды қабылдайды 
- Халықаралық бағалау ынтымақтастығына қатысады 

- Жоғары білім бағалау зерттеулерін жүргізуге жәрдемдеседі 

 - Жоғары оқу орындары ұсынатын кәсіби курстарды 
бағалау және аккредитациялау. 

Финляндия академиясы бағалаудың ғылыми зерттеулерімен 

айналысады. 
Бұдан басқа, бітірушілерді оқыту тәжірибесін бақылайтын 

кейбір кәсіби ұйымдар бар (әсіресе бизнес-зерттеулер саласында), 

негізінен осы саладағы институттар мен бағдарламаларға 
қатысты. 

Ғылыми зерттеулердің сапасын және оқыту сапасын бағалау 

үшін қолданылатын әдістер 
FINHEEC оның бағалауының күшеюін атап көрсетеді; есеп 

беру елеусіз рөлге ие. Жоғары білім мен мысықты және 

AMKOTA деректер базасын мемлекеттік реттеу мүмкін емес, 
жақсарту назар аудару. Білім беруді бағалау негізінен 

модельдерді үйлестіруші орган (FINHEEC), өзін-өзі бағалау, 

сыртқы сараптамалық бағалау және бару, және жарияланған 
есепті қамтиды. Сараптамалық бағалауда, ол жалпы болып 

табылады, бірақ міндетті емес, халықаралық командаларды 

пайдалану. Модельдің төрт кезеңінен басқа ұлттық және 
халықаралық бенчмаркинг қолданылады. Халықаралық 

бенчмаркинг политехникалық кітапханалардың флуктуациясы 



мен институционалдық басқаруда пайдаланылады. Ұлттық 

бенчмаркинг тіл оқытуды дамыту және жұмыс орнында 
қолданылған (FINHEEC есептер 12:1999; 14:1999; 6:2001; 

7:2001). 

Жалпы білім берудің финдік үшінші бағалауының 
қаржыландырумен тікелей байланысы жоқ,сондай-ақ білім 

берудің үшінші секторындағы озық тәжірибе орталықтарын 

белгілеу мақсатында өткізілген бағалаулар да қаржыландыру 
өнімділігінің көрсеткіштерінің бірі болып табылады. 

Сапа бойынша студенттер мен түлектердің рөлі. 

Студенттер фин жоғары оқу орындарының ішкі сапа 
кепілдігінде маңызды рөл атқарады. Университеттерде бұл 

олардың университет әкімшілігіндегі берік ұстанымына 
байланысты. Политехникалық студенттердің өз мекемелерінің 

әкімшілігіндегі ресми ұстанымы қарау сатысында; мәселелер 

эфирге шықты, олар өз дауысын естисіз деп. 
FINHEEC оқушыларды барлық бағаларда және әр фазада 

тартады. Кеңестің 12 мүшесі екі университет пен 

политехникалық студенттік одақтардың өкілдерін қамтиды. 
Сонымен қатар, студенттер әртүрлі жоспарлау мен басшылық 

топтар мен сыртқы панельдерде ұсынылған. Білім берудің 

үшінші бағасы, «команданың сараптамалық бағалауы үшін ең 
жақсы термин» сыртқы панель болуы мүмкін. Солтүстік сапаны 

қамтамасыз ету агенттіктері студенттердің сапаны қамтамасыз 

етудегі рөлінің маңыздылығын атап өту үшін жоғары білім беру 
жүйесіне студенттердің қатысуы бойынша бірлескен жоба 

жүргізіледі. 

Түлектер (түлектер) студенттерге қарағанда сапаны 
қамтамасыз етуге аз қатысады, бірақ кейбір мекемелер түлек кері 

байланыс жүйесін жасады немесе әзірлейді. 

Халықаралық салыстыруды қамтамасыз ету механизмдері. 
Ең басынан бастап FINHEEC өзінің сыртқы панелін 

қамтамасыз ету үшін халықаралық мүшелерді шақырды. 

Алдымен ол халықаралық салыстыру және идеялармен алмасу 
сияқты оқыту туралы болды. Халықаралық құрдастары да заңды 

арттыру. FINHEEC жоғары оқу орындарына өз қызметін 

халықаралық деңгейде салыстыру үшін ұсынады және осы мақсат 
үшін қаржылық және кәсіби қолдауды ұсынады. 



Финдік үшінші білім беру жүйесі Болон процесі шеңберінде 

ауқымды қайта құрылымдауға ұшырайды. Фин жоғары оқу 
орындарының халықаралық салыстырмалылығы барлық фин 

жоғары оқу орындарының сапа кепілдігі жүйесінің аудитіне үлес 

қосу мәселесін қарастыру маңызды болып табылады. 
FINHEEC жоғары білім беру сапасын қамтамасыз етудің 

Еуропалық желісінің (ENQA) белсенді мүшесі болып табылады. 

Фин қоғамы өзінің жоғары оқу орындарына үлкен 
сенімділікке ие. Соңғы зерттеулерге сәйкес, финдердің 80% - ы 

ғылыми және академиялық зерттеулер тиімді және сауатты 

жүргізіледі деп санайды. Сонымен қатар, олар ЖОО-лар 
экономикалық, әлеуметтік және әл-ауқатты және денсаулыққа 

байланысты мәселелерді шеше алады деп санайды. Осы 
сенімділіктің салдары ретінде, финдер ЖОО-нан көп нәрсені 

күтуде. 

Фин білім беру ерекшелігі-зерттеу дәрежесі үшін ақы 
алынбайды. Сонымен қатар студенттер тұру үшін айына 600 

АҚШ долларын ала алады. Халықаралық салыстырулар 

Финляндия бұрынғы cessively жоғары білім жұмсауға емес екенін 
көрсетеді. ЭЫДҰ мәліметтері бойынша, Финляндия бір 

студентке жылына 6000 АҚШ долларын өткізеді, бұл ЭЫДҰ 

бойынша орташадан АҚШ-тан 6360 доллардан төмен. Фин саны 
бір студентке 10240 АҚШ долларына сәйкес келетін 

американдық фантастикалық суреттерден айтарлықтай 

азмөлшерде. 

Сұрақтар: 

1. Финляндияның жоғары білім беру жүйесінің саясатының 

негізгі бағыттары қандай? 
2. Финляндияның жоғары білім беру жүйесіндегі  

университеттер және политехникалық екі параллельді сектордың 

сипаттамасы. 
3. Финляндияда жоғары білім беру жүйесі: бакалавриат, 

магистратура және қосымша лиценциат дәрежесі. 

4. Финляндияда дуальді жоғары білім беру моделі. 
5. Финляндияда жоғары білім беру жүйесіндегі 

халықаралық ұтқырлық. 

6. Финляндияда жоғары білім беру жүйесіндегі ғылыми 
зерттеулердің сапасы. TEKES Академиясяняң қызметі. 



7. AMKOTA-ның баға беру және мониторинг базасындағы 

материалдар. 
8. Білім беру сапасын қамтамасыз ету бойынша ұлттық 

агентстволардың қыызметі. FINHEEC тәуелсіз эксперттік органы. 

9. . Білім беру сапасына баға берудегі студеденттердің рөлі. 
10. Халықаралық салыстырударды қамтамасыз ету 

механизмдері. 

Негізні әдебиеттер:  

Ахола, С. 2002. Поглощающие выпускник потока 

Расширение высшего образования и социальной стратификации в 

Финляндии в 1970-95. Документ, представленный на XV-ISA 
Всемирном социологическом конгрессе 7-13 июля, Брисбен. 

Hermunen, H. 1984. Oppilaiden sosiaalinen tausta. 
Tilastokeskus. Tutkimuksia 111. Хельсинки. 

Isoaho, H., КивиненО.,РиннеиР. 1990 года. Образование и 

семья фон Молодые в Финляндии. Центральное статистическое 
бюро Финляндии. Исследования 172. Хельсинки.  

Кивинен, О. и Ринне, Р. 1996 года. Высшее образование, 

мобильность и неравенство: финская случае. Европейский 
журнал по образованию 31 (3): 289-310. 

Ремер, Дж. Э. 2000. Равенства возможностей. В: К. Arrow, С. 

Боулз и С. Durlauf (ред.) Меритократия и экономического 
неравенства. Princeton: Princeton University Press. стр. 17-32. 

Троу, М. 1999. От массового высшего образования для 

всеобщего доступа: американский преимущество. Минерва 37 
(4): 303-328. 

 

13-ші тақырып.Италияның қазіргі заманғы жоғары білім 

беру жүйесі. 
Италияның қазіргі заманғы жоғары білім беру жүйесі 

фонында, бір жағынан, байланысты формада мемлекеттік 
қоршаған құрылғы құрылымдық саясаты және аз маңызды 

экономикалық даму болып табылады және, екінші жағынан, 

формада, процесс баллоны мен құралдар пісіріледі. Осылайша, 
олар итальяндық білім беру жүйесінің ішкі факторлары және 

оның дамуын сыртқы ынталандырады өзара толықтырады. 

Италия табысты оқу, біз жоғары білім кеңістігіне жұмыс 
істейміз, тиімді интернационализация және сонымен қатар 

Cochrane тыныш ұлттық білім беру жақсы тәжірибе алды. 



Италияда халықаралық білім беру жобаларын жүзеге асыру 

тәжірибесі итальян және басқа да еуропалық жоғары оқу 
орындарының ынтымақтастығы перспективасын берді деп 

ойламайды және мен олардың саған студенттер мен 

оқытушылардың ұтқырлығы үшін жағдай жасалғанын білемін. 
Аристотельдің күш-жігері Италияның кеңеюінде, атап айтқанда, 

иондық аймақтың университет желісін құру қызығушылық 

тудырады. 
Сондай-ақ, итальян тәжірибесі жоғары білім беруге және 

жоғары оқу орындарының құқықтарын дамытудағы рөлін 

арттыруға, сондай-ақ жоғары білім беру жүйесіндегі қаржылық 
менеджменттің тиімділігін арттыруға бірден-бір қызығушылық 

болды. 
Ол «бірінші институт» рөлі ретінде ерекше назар, сіз Еуропа 

мәдениеті мен қоғамдық өмірінде бір кездері маңызды орын-

Италия, еуропалық дәстүр университеті жек бола отырып, 
мұндай егеуқұйрықтар жақсы жаңғырту және 

интернационалдандыру тәжірибесі алды, ол онымен бірге қалады. 

Жоғары білім беру институты бүгінде Италияның жоғары 
білім беру жүйесі сектор көйлегінен тұрады,бұл кәсіптік білім 

беру секторы мен секторына тыйым салынбаған. 

Италияда барлығы 52 мемлекеттік университет, 3 
Техникалық университет, 3 университет және entrance үшін 2 

университет. Ең бастысы, маған әрқашан «алғашқы университет» 

жануарларымен алдау, Сен классикалық мектептерден шыққан 
жерді көресің. «Бірінші университет» ерекше мәртебесі олардың 

кланы орыс тілінде ғана емес, сонымен қатар miro тарихы мен 

дәстүрлерінде семіздік. Дәл осы алғашқы еуропалық университет 
мемлекеттік шекаралар мен Орта ғасырларда бірыңғай еуропалық 

білім беру кеңістігін құруға үйленді. Universita di Bologna, 

страсия (Omnium Disciplinarum гимназиясы), страсия. 
 Болонья (www.unibo.it), жыл, 1088 жылы, дәстүрлі түрде 

цикл және медицина философы (XV—XVII BV. құрастыру). Бұл 

жерде білім көптеген тілдер, Франческа Патриарх, Miranda Пико, 
Николай жабылған, калибрат. 

Мен әлі де Болонья университеті ретінде Padi университеті 

(www.unipd.it), мен 2022 жылы Болонья университетінің 
оқытушылары мен студенттері тобын оқытып жатырмын 

(жанжалдың себептері спорт пәні болып қалады, бірақ көбінесе 



олардың ішінде дәрі-дәрмектер академиялық оқуға Қалалық 

студенттер мен оқытушылардың жеңістеріне ұмтылуы мүмкін). 
1990-шы жылдары университеттің жаңа түрлері - шетелдік 

оқушылар үшін университет және universita di desenzano білім 

беру. Біріншісі Isa интернационализация жоғары білім беру 
итальяндық жүйесі болып табылады. Шетелдік оқушыларға 

арналған Колледж-мемлекеттік жоғары оқу орындары, маман 

итальян тілін және әйелдер мен тіл саласында ұсынады. 
Бұл колледждің басты міндеттерінің бірі-басқа елдерден 

жастарды итальяндық сағаттық мұхитқа дайындау. Сонымен 

қатар, бүгінгі таңда итальяндық bittorrent-те Франко-итальян 
университеті және жау-итальян университеті сияқты еуропалық 

жоғары оқу орындарының аристотель жобалары танымал. 
Франко-итальян университеті 1998 жылы Италияның Сыртқы 

істер министрлігінің және жетекші француз ЖОО-ның бастамасы 

бойынша құрылды. Оның негізгі міндеттері екі елдің жоғары 
білім беру саласындағы және ғылыми-қызмет аралындағы 

ынтымақтастығын дамытуға ықылас білдірген жоқ. Франко-

итальян университеті 82 француз институты мен 127 жалпы 
алғанда, 45 итальян университетінде байланыс жасайды. Бүгінде 

университетте Италия, Франция және басқа еуропалық елдерден 

9 млн.жуық студент бар. 
Қызмет дезенцано білім институты әртүрлі халық үшін 

Жоғары білімнің қол жетімділігін қамтамасыз ету бойынша 

Италия Ғылым және Білім Министрлігінің қанша саясаты. 
Университеттің Ұлттық кеңесінің бастамасы (National University 

Council). Италияның ашық университеті мен дезенцано білім 

институты болып табылады. Университет керемет ди-калабрия 
және аралас, сондай-ақ кәсіби курстар мен біліктілікті арттыру 

курстарын алуға арналған бағдарламаларды ұсынады. 

Италияның жоғары білім берудің екінші бетон жүйесі-
universita di секторы, мен және менің ақша болар едім үйде 

қалады. 

Бұл оқу орындарының негізгі міндеті мамандарды 
даярлаудан тұрады. Мұндай Пусанға өнер академиясы, Ұлттық 

драма Академиясы, Мемлекеттік музыкалық консерватория, 

Ұлттық академия өте, үтіктеу тақтасы мектеп мерзімді 
басылымдар, ось, жазу мектебі, ұлттық фильм мектебі жатады. 

Сіз бағдарлама аристотельін құрушы ретінде жүгіндіңіз, оның 



соңында сертификат, сондай-ақ маған бағдарлама (3 және 5 жас) 

жасау керек, сонан соң университетте сәйкес келетін ақымақ 
дипломдар керемет. 

Италия Конституциясының 33 бабына сәйкес, ЖОО-лардың 

мемлекеттік оқу орындары сияқты талпыныстары да жоқ. 
Үшінші сектор-жоғары кәсіптік білім беру секторы ерекше 

қызығушылық тудырады. Бұл итальяндық жоғары білім беру 

жүйесі мәселесінің негізінде кадрларды даярлаудың 
функционалдық тәсілі аз дәрежеде ештеңе жоқ, және көп 

жағдайда - механизм, әлеуметтік құрылымның сіздің өміріңіз. 

Орта класты жалға Менің кәсібім үшін арнайы бағдарлама 
Аристотель қол жетімді болды (тікелей арнайы мақсаттарға 

арналған мектепке, sdafs). Бұл мектептердің жинақтармен 
байланысы мені ешкім де өте алмады. Жұлдызды алып тастау тек 

медицина саласы ғана, онда классикалық университетте және 

шаруашылық білімі әрдайым шиеленіскен. 
1999 ж. Білім және ғылым министрлігі мен университеттің, 

ғылыми және технологиялық зерттеулер министрліктерінің 

cochrane мен Үкіметінің құрылымдық болып табылады. Formosa 
нәтижесінде орталық басқару органы-Білім министрлігі, 

университет және ғылым министрлігі. 

Жоғары білім беру жүйесін басқаруға белсенді қатысады, 
сондай-ақ бөлімде сенетін органдар: ұлттық кеңес университет 

және студент Ұлттық кеңес, сен әр түрлі әкімшілік 

категорияларынан, университет құрамы мен студенттер 
ұйымдарының өкілдерін көріңіз; барлық итальяндық аймақтар 

мен қалашықтағы нәзік мемлекеттік және жеке меншік 

университеттердің өзара іс-қимыл құрылымы болып табылатын 
нәзік итальян университеті (КРУ) жиналысы. Сағат елдері мен 

органдардың жоғары білім беру консультативтік жүйелерінің 

міндеті ортақ мүдделерді анықтау болып табылады және білім 
беруді жаңғырту көйлегі жақсы тәжірибе алды. Немесе өнер және 

музыкалық білім беру мәселелері жөніндегі Ұлттық кеңес 

атқаратын болса, университетті басқаруда рөлі жоқ. 
Бүгінгі күні итальяндық ось оқу орындары-автономды 

әкімшілік мекемелер, blade бағдарлама аристотельін өз бетінше 

әзірлейтін қаржыны бөлу құқығы бар, сен ғылыми-қызметінен 
көресің. 



Университеттің моеті нәзік (академиялық Сенат) және 

(әкімшілік мәселелер жөніндегі кеңес) болып табылады. 
Құрамына академиялық қауымдастық өкілдері, жан, олардың 

сәйкес позициялары кіреді. Тапсырма оқыту процесін және 

ғылыми-қызмет аралын бақылау болып табылады. Басқарма 
кеңесі университет бюджетін әкімшілендіру және бөлу үшін 

жауапты. Ол аулада, Директор, академиялық қауымдастық пен 

бизнес-құрылымдардың өкілдерімен ұсынылған. 
Қазіргі уақытта жоғары білімнің institut қаржыландыру 

құрылымы федералдық бюджет қаражатынан және университет 

бюджетінен аз емес.  
Бүгінде Италияның жоғары оқу орындары мемлекеттік 

бюджет қаражатымен бірге кешенде оларды пайдалана отырып, 
одан да көп сыртқы инвестицияларды ала алмайсың.  

Жоғары білім беру жүйесінде оқыту. Дипломдар мен 

дәрежелер 1999 жылы Италияда жалпыеуропалық білім беру 
кеңістігін қалыптастыру басымдықтарына сәйкес жоғары білім 

берудің ұлттық жүйесін қайта құрылымдау бойынша жұмыс 

басталды. Болон декларациясын орындау жолындағы маңызды 
кезең оқу жүйесінің, дипломдардың және дәрежелердің 

реформасы болды. 

1999 жылы 508/99 декретімен credito formativo universario 
атауын алған кредиттердің жаңа жүйесі орнатылды, ол 

итальяндық жоғары оқу орындарында бар кредиттер жүйесін 

бірегейлендіруге және оларды оқу жүктемесін бөлу мен 
кредиттерді жинақтаудың еуропалық моделімен (ECTS) 

салыстыруға мүмкіндік берді. 

Университеттердің көпшілігі Сredito formativo universario 
2000-2001 жж. эксперимент ретінде пайдалана бастады. 

Алайда, біріздендіруге ұмтылысқа қарамастан, жекелеген 

университеттер мен факультеттер кредиттердің еуропалық 
жүйесін (ECTS) әр түрлі түрде түсіндіреді, бұл білім беру 

бағдарламаларын сыртқы аккредитациялауда, атап айтқанда, 

білім беру жүйесін бағалаудың Ұлттық комитетінен (CNVSU, 
Comitato Nazionale per la Valutazione del sistema Universitario) 

сарапшыларды тарту қажеттілігін тудырады. 

Бүгінгі таңда «бакалавриат - магистратура» оқытудың екі 
деңгейлі моделіне көшу іс жүзінде аяқталды. 1999 ж. реформаға 

дейін итальян университеттері төрт дәрежеге ие болды: diploma 



Universitario кәсіби дәрежесі, diploma di laurea академиялық 

дәрежесі( 4-5 жылдан кейін), diploma di Specializzazione кәсіби 
дәрежесі (7 жылдан кейін) және International Higher Education 

академиялық дәрежесі, 2002.  

Dottorato di Ricerca (8 жыл оқып, диссертация жазғаннан 
кейін). Италиядағы орталық Министрліктің белсенді 

реформаторлық саясатының нәтижесі ретінде Болон 

декларациясына сәйкес дәрежелер мен дипломдардың бірыңғай 
жүйесі қалыптасуда. Алайда бұрынғы дәрежелер жүйесін Білім 

министрлігі мойындайды және дәстүрлі білім беру 

бағдарламаларында оқуды бастаған студенттер оларды оқу 
жоспары мен сынақ несиелері жүйесін өзгертпей аяқтауға 

құқылы. 
Енді бірінші университеттік дәреже (ол бұрынғы Laurea 

атауын сақтайды) еуропалық бакалавр дәрежесіне теңестіріледі. 

Оны алу үшін үш жылдық білім беру бағдарламасын аяқтап, 180 
кредит (ECTS) жинау қажет. Бұл бағдарлама кәсіби қызметті 

жүзеге асыру үшін мамандық және дағды бойынша қажетті білім 

кешенін алуға арналған. 
Магистрдің еуропалық дәрежесіне тең дәрежелердің екі түрі 

бар. Еңтанымалбірі - Laurea Specialistica (LS). 

Олакадемиялықбағытталғанекіжылдықбағдарламаныаяқтағаннан
кейінберіледіжәнебіліктілікжұмысынжазушартымен 120 

кредиттерге (ECTS) сәйкескеледі. 

Басқадәреже-Diploma di Specializzazione di Primo Livello 
(DS1). 

ОсыдәреженіалуалдындағыбағдарламаКәсібибағытталғанжән

етарбіліктімамандарғаарналған. ОсыдәреженіИталияныңбілім, 
университеттержәнеғылымминистрлігіресмимойындайтынымен, 

мұндайбағдарламаныңоқужоспарыбүгінгікүніжеткіліксізәзірленб

егенжәнесынақтанөткен. 
Laurea түлектері Master Universitario di Primo Livello 

дәрежесіналуғамүмкіндігібар. Осығанқарамастан, 

бұлбағдарламаеуропалықмагистратураданерекшеленеді. 
Олбіроқужылынаесептелгенжәнебарлығы 60 кредитке (ECTS) 

сәйкескеледі. 

Бұлбағдарламаныңмақсатыакадемиялықбілімалуемес, 
қосымшакәсібидайындықнемесеқайтабіліктілікберуболыптабыла

ды. 



Білімберуциклініңүшіншісатысыбілімберубағдарламаларыны

ңбірнешетүрінентұрады. 
Dottorato di Ricerca-PhD 

еуропалықдәрежесінебаламалыдәреже. Оғанғылыми-

зерттеуқызметіменайналысатын Laurea Specialistica 
түлектерітүсеалады. 

Бағдарламаүшжылғаесептелгенжәнедиссертациялықжұмыстыжаз

удықамтиды. 
Corsi di Specializzazione di 2 Livello (DS2) арнайысалаларда, 

мысалы, 

медицинадамаманданғанекіншідәрежелітүлектергеарналған. 
Үшіншісаты-Corsi di Master Universitario di 2 Livello (MU2). 

Олқосымшабілімберубағдарламасыболыптабыладыжәнедиссерта
циянықорғаудыталапетпейді. 

Осылайша, 

италиялықдәрежелердіңөтесараланғанжүйесіеуропалықстандартт
арғабірмезгілдесәйкескеледіжәнеИталиядағықазіргіэкономикалы

қжағдайдыңталаптарынажауапбереді, 

академиялықбілімберуменғылыми-зерттеуқызметініңде, кәсіби, 
қолданбалыжоғарыбілімніңдедамуынаықпалетеді. 

Білімніңқолжетімділігіжәнебілімберумүмкіндіктерініңтеңдігі

бүгінгікүніхалықтыңәртүрліжіктеріүшінжоғарыбілімніңқолжетім
ділігінқамтамасызетуитальяндықжоғарыбілімберужүйесініңалды

ндатұрғанасамаңыздыпроблемалардыңбіріболыптабылады.  

Италиядағыжоғарыоқуорнынатүсуемтихандарыментестілеуж
үйесіқолданылмайды. 

Жоғарыоқуорнынатүсукезіндеталапкерлергеқойылатыннегізгітал

ап - толықортабілімтуралыаттестат 
(Италияныңбарлықазаматтарыүшінжалпыортабілімалуқұқығы 

1947 ж. Конституциясыменжарияланды). 2003 жылы 19-20 

жастағыжастардың 54% 
жоғарыортамектептінемесекәсіптікоқуорындарынбітіргенненкейі

нжоғарыоқуорындарына (оқудыңбіріншісатысына) түсті. 

Италиядағыжоғарыбілімтегінемес, 
бұлхалықтыңқамтамасызетілмегентоптарыменэкономикалықазқо

лайлыОңтүстікпровинциялардыңөкілдеріүшіноныалуғаайтарлықт

айкедергіболыптабылады. 
Италияныңжоғарыоқуорындарындаоқуақысыжылына 500-700 

евроқұрайды. 



ИтальяндықЖООстуденттерініңәлеуметтікқамтамасызетілуі

менәл-ауқатыүшінжауапкершілікаймақтықүкіметтергежүктелген. 
Сапанықамтамасызетужүйесі.  

Жоғарыоқуорындарыавтономиясыныңөсуінебайланыстыитальян

дықжоғарыбілімсапасынбағалаужүйесіөзін-
өзібағалаупроцедурасынанегізделеді. 1996 

жылданбастапИталияныңәруниверситетініңқұрылымындабілімбе

рубағдарламаларыныңдеңгейінбағалаурәсімдеріндербесбақылайт
ынсапаныбағалаубойыншаөздепартаментіқұрылады. 

Білімсапасынбағалаубойыншауниверситеттікбөлімшелердіңқ

ызметінбақылауүшінбілім, 
университеттержәнеғылымминистрлігіЖоғарыбілімберужүйесінб

ағалаудыңҰлттықинститутын (INVALSI, Instituto Nazionale per la 
Valutazione del Sistema dell ' Istruzione) құрды. 

Ұлттықбағалауинститутыныңбастыміндеттерініңқатарына:: 

* сапаныбағалаудыңбірыңғайәдістеріменрәсімдерінәзірлеу; 
* 

арнайыәзірленгениндикаторларбойыншауниверситеттерқызметіс

апасыныңжылсайынғымониторингі; 
* 

жылсайынуниверситетұсынатынбілімберубағдарламаларыныңсап

асынбағалаубойыншаесептердіталдаужәнеолардыңнегізіндеұлтты
қбаяндамажобасынәзірлеу; 

• 

ғылымидәрежеалуғаапаратынжаңабілімберубағдарламаларыненгі
зубойыншаұсыныстарәзірлеу. 

Университеттерменғылыми-

зерттеуұйымдарыіскеасыратынзерттеужобаларыныңсапасынзертт
еуқызметініңсапасынбағалаужөніндегікомитетбақылайды. 

ИталияЖоғарыбілімсапасынбағалаудыңЕуропалықжелісініңқ

ұрамынакіреді (European Network for Quality Assurance in Higher 
Education). 

1999жылыарнайыделдал-ұйым — 

жоғарыбілімберужүйесінбағалаудыңұлттықкомитеті (CNVSU) 
құрылды, 

оныңміндетіитальяндықжоғарыбілімберудеңгейініңжалпыеуропа

лықстандарттарғасәйкестігінтексеруболыптабылады. 
Италияүшінжоғарыбілімберубағдарламаларыныңсапасымаңы

здыұлттықбасымдықболыптабылады.  



БұғанИталияның «Erasmus Mundus», «Socrates», 

«Tempus»халықаралықұтқырлықбағдарламаларынабелсендіқатыс
уыайтарлықтайдәрежедеықпалетті. 

Соныменқатар, 24 

университетконсорциумыитальянтіліменитальянмәдениетіноқыт
убағдарламаларынұсынады. 

МұндайбағдарламаларИталиядатұратыншетелдіказаматтарғажәне

басқаелдердетұратынэтникалықитальяндықтарғаарналған. 
Магистрлікбағдарламалардықашықтаннегіздеуниверситеттерконс

орциумыұсынады FOR.COM ескерту. 

 1990 жылдардыңаяғындаақпараттық-
коммуникациялықтехнологиялардыңайтарлықтайдамуынабайлан

ыстыИталиядашетелдікстуденттергеарналғанҚашықтықтаноқыту
дыңкөптегенбағдарламаларыпайдаболды. 

Соныменқатар, 

ИталияЕуропадаөзЖоғарыбілімберужүйесінұстанымдаумақсатын
даинтернационализациялаудыңтағыбіртабыстыстратегиясыніскеа

сыруда. Адриатико-

Иониялықаймақтыңуниверситеттержелісініңядросыболаотырып, 
Италиятүрлібілімберужәнемәдениресурстардыңшоғырлануортал

ығынаайналады, сондай-

ақАдриатиканыңбасқаелдерініңжоғарыбілімберужүйесіндамытуү
шінбағдаржәнеүлгіболыптабылады: Албания, Греция, 

БоснияжәнеГерцеговина, Сербия, Словения, Македония. 

Бұлжелініқұрутуралышешім 2000 ж. 
Равеннадағыконференциядақабылданды. 

Италиялықжоғарыбілімберужүйесініңсын-

қатерлеріиталиялықбілімберужүйесіреформаларыныңоңнәтижеле
рініңқатарынауниверситеттердіңөсіпкележатқанавтономиясын, 

кәсіптікжоғарыбілімберусекторыныңқалыптасуын, өзін-

өзібағалаурәсімдерін, ұлттықделдал-агенттіктердібақылауды, 
Білімберусапасынбағалаудыңеуропалықжүйесінеқатысудықамтит

ынжоғарыбілімберусапасынбағалаудыңкөпдеңгейліжүйесінұйым

дастырудыжатқызуғаболады), 
еуропалықбілімберукеңістігіндеитальяндықжоғарыоқуорындары

нинтернационалдандыруменпозициялаудыңтиімді 

Сұрақтар: 

1. Италияда халықаралық білім беру жобаларын жүзеге 

асыру тәжірибесінің жинақталуына талдау жасау. 



2. Шетелдік оқушыларға арналған колледждерде білім беру 

мазмұны. 
3. Италияда жоғары кәсіптік білім беру секторы ерекше 

қызығушылық тудыру себептері қандай? 

4.Италиядағы оқыту жүйесінің ерекшеліктерін 
анықтаңыздар. 

5. Иалияның жоғары оқу жүйесінде «бакалавриат - 

магистратура» оқытудың екі деңгейлі моделіне (Laurea 
Specialistica және Diploma di Specializzazione di Primo Livello 

(DS1) сипаттама беріңіздер. 

6. Dottorato di Ricerca-PhD еуропалық баламалы дәрежесіне 
сипаттама беріңіздер. 

7.  Жоғары оқу орындары автономиясының өсуіне 
байланысты итальяндық жоғары білім сапасын бағалау жүйесі 

Негізгі әдебиеттер: 

OECD / IMHE. Draft survey on higher education systems, 2004. 
www.universite-franco-italienne.org 

(NETTUNO, www.uninettuno.it 

RAI NETTUNO SET 1 и RAI NETTUNO SET 2 
www.miur.it 

(www.bc.edu/bc_org/avp/soe/cihe/newsletter/ 

News26/text002.htm). 
Education at Glance. OECD. 2005. P. 235, 249. 

Luzatto G. Higher Education in Italy 1985—1995: An overview // 

European Journal of Education. 1996. № 31 (3). P. 371—378. 
Luzatto G. Higher Education in Italy 1985—1995: An overview // 

European Journal of Education. 1996. № 31 (3). P. 371—378.Ibid. P. 

214. 
The Consorzio FOR.COM, www.for.com.it 

(UniAdrion, www.uniadrion.it) 

14 Канаданыңжоғарыбілімберужүйесі.  

Канаданыңжоғарыбілімберужүйесіне «атлантикалық» 

моделініңбелгілерітән. Құндылықтар, 

стратегияларжәнебасымбағыттарбойыншаолжоғарыбілімберудің
Британдықжүйесінқаттыдәрежедеескесалады. 

Британуниверситеттерініңдәстүрлерінкөпжағдайдажетекшіканада

лықжоғарыоқуорындарыныңқабылдауытарихиқалыптасқан. 
Соғанқарамастан, 

Канаданыңжоғарыбілімберужүйесініңдамуыерекшегеографиялық

http://www.universite-franco-italienne.org/
http://www.uninettuno.it/
http://www.miur.it/
http://www.for.com.it/
http://www.uniadrion.it/


жәнесаясиконтексте, 

мәдениалуантүрлілікжәнелингвистикалықдуалдылықжағдайында
болды. Бұлканадалықжоғарыбілімберужүйесініңоғанжақын 

«Атлант» моделіненайырмашылығынтудырды. 

Ерекшеқызығушылықбізүшінұсынады: 
1. Канаданыңәкімшілік-

аумақтықайырмашылықтарыменсаясиқұрылғысыменнегізделген

Канадажүйесініңдифференциациясы. 
2. 

Жоғарыбілімніңқолжетімділігінқамтамасызетудіңжаңабағдарлам

аларыненгізу. 
3. 

Оқупроцесінұйымдастыруғақатыстышешімдерқабылдаудатәуелсі
зболыптабылатынканадалықжоғарыоқуорындарыавтономиясыны

ңжоғарыдеңгейі. 

4. 
Жоғарыоқуорындарыныңқызметінқаржыландырудыңтиімдітәжір

ибесі. 

Жоғары білім беру институттары. Канадада барлығы 400-
ге жуық ЖОО бар. Жоғары оқу орындары университет мәртебесі 

бар университеттер, колледждер, жоғары білім беру колледждері 

және жоғары білім беру қызметтерін көрсететін кәсіптік 
колледждер болып бөлінеді. Жоғары оқу орындарының екі тобын 

бөлуге болады: бітірушілерге кәсіптік жоғары білім туралы 

дипломдар мен сертификаттар беріледі және бітірушілерге 
академиялық дәреже (магистр немесе бакалавр) берілетін жоғары 

оқу орындары. 

Бірінші топқа жергілікті колледждер, жеке кәсіптік 
колледждер, қолданбалы өнер және технология колледждері 

жатады. Дәрежесі жоқ колледждер жүйесінде (non-degree-granting 

institutions) шамамен орта арнайы білім беретін 200-ге жуық оқу 
орны бар. Бұл типтегі жоғары оқу орындары барлық он 

провинцияларда және үш аумақта әрекет етеді, бірақ олар 

аумақтық орналасуына байланысты институттардың, 
мектептердің немесе академиялардың атауын алып жүруі мүмкін.   

Кәсіптік колледждердің негізгі бөлігін 1960 жылдары өңірлік 

үкіметтер (провинция үкіметтері) кәсіби оқытудың бұқаралық 
бағдарламаларын енгізу мақсатында құрды. Бұл бағдарламалар 

бастапқыда университеттік академиялық білім берудің баламасы 



болып табылатын қолданбалы тарспециальды ретінде 

ойластырылған. Бүгінгі таңда кәсіби колледждер Маманданудың 
кең түрін ұсынады: коммерция, компьютерлік технологиялар, 

бизнес, Әлеуметтік жұмыс, Денсаулық сақтау, кеме жасау 

мамандықтары және т. б. Университет емес сектордың кәсіби 
ЖОО ұсынатын мамандықтар тізімін кеңейтудің тұрақты үрдісі 

туралы айтуға болады. 

Басқа үрдіс-кәсіби колледждердің бір бөлігіне бакалавр 
дәрежесін беру құқығын беру. Осылайша, Канаданың білім беру 

жүйесінің институционалдық құрылымында университет және 

университет емес сектор арасында аралық позицияларды алатын 
жоғары білім беру колледждерінің шекара секторы қалыптасады. 

Жоғары білім беру колледждері - бұрынғы кәсіби колледждер, 
алайда олар бакалавр дәрежесін беру құқығына ие болғандықтан 

екінші топқа жатады (degree-granting institutions). 

Аумақтық ерекшеліктерге негізделген жеке жоғары оқу 
орындарына қатысты айырмашылықтарға қарамастан, жоғары 

білім беретін кәсіптік колледждер мен колледждер жүйесі 

біркелкі және әлсіз сараланған. Университет секторы әртүрлілік 
дәрежесімен ерекшеленеді, бірінші кезекте университеттердің 

білім беру саясаты Канаданың мемлекеттік құрылымының 

қарама-қайшы ерекшеліктерін көрсетеді. 
Канадада университет мәртебесіне ие 90 университет пен 

колледж (university colleges). Канаданың университеттерінің 

тарихы 1663 жылы Квебек провинциясының бірінші университеті 
- Квебек (Le Grand Seminaire de Quebek) және қазіргі Laval 

University (Laval University) университетінің ізашары-Квебек 

қаласында Ұлы семинарияның алғашқы француз 
қоныстанушылары құрылған уақыттан бастау алады. 

Университеттердің бірінші буынына 1785 жылы құрылған және 

бастапқыда Корольдік колледж (King ' s College) деп аталатын 
Нью-Брунсвик (University of New Brunswick) университетін 

жатқызуға болады. XIX ғ. басында жетекші университеттер 

жұмыс істей бастады: Квебек қаласында Макгил университеті 
(1821), Онтарио провинциясында Кингстондағы Корольдік 

университет (1841), Оттава университеті (1848), Торонто 

университеті (1827). 
Осы уақытта Канаданың ең ірі университеттері пайда 

болады: Манитобы университеті (1877), Батыс Онтарио 



университеті (1878), Британдық Колумбия университеті (1908), 

Саскачеван университеті (1907), Садбери университеті (1913). 
Бұл университеттердің міндеті провинцияларда білікті кадрлар 

даярлау және жергілікті ғылыми-зерттеу орталықтарын дамыту 

болып табылады. XIX және XX ғасырдың тоғысындағы 
университеттік сектордың дамуының негізгі импульсі — 

индустриялық революцияның сын-қатерлеріне жауап іздеу. 

Университеттердің едәуір саны 60-70 жылдары құрылды. 
Олардың ішінде Маласпина колледжі (1969), Брок 

университеті (1964), Квебек университеті (1968). 1969 жылы 

Канаданың ағылшын және француз ресми тілдерін жариялаған 
ресми тілдер туралы ралды актінің Канаданың жоғары білім беру 

Федесистемасын қабылдау нәтижесінде ағылшын-
франкоканадалық қайшылықтарды уақытша тегістеу болды. Бұл 

туралы Квебекте Конкордия университетінің (1974) сепаратистік 

көңіл-күйі болған ашылуын куәландырады. Конкордия 
университеті-Канадада ең ірі қалалық жоспарлау университеті-

Француз ортасындағы ағылшын тілді университеттердің бірі 

болды. Бүгінгі таңда Конкордия Университеті студенттер үшін 
француз және ағылшын тілдерінде білім беру бағдарламаларын 

ұсынады. 

Канаданың ең жас мемлекеттік университеті Британдық 
Колумбиядағы Корольдік жолдар университеті (Royal Roads 

University) (1995) болып табылады, кәсіби білім беру 

бағдарламалары мен қолданбалы пәндерді ұсынатын, 
мамандардың кәсіби білімін дамытатын, дәстүрлі университеттік 

курстармен қатар, Канадада бар жоғары білім беру институттары 

функцияларының ара-жігін ажыратуға қарамастан, кәсіби білім 
беру бағдарламалары мен қолданбалы пәндер кәсіптік 

колледждер мен жоғары білім беру колледждерінің құзыретіне 

кіреді. 
Қазіргі уақытта Квебек университеттерінің көпшілігінде 

негізгі тіл француз тілі болып қалуда. Олардың қатарында 

жетекші ЖОО - провинцияның алты қаласында филиалдары бар 
Квебек университеті, бұрынғы Лавал университеті, Монреаль 

университеті, Шербрук университеті, Монреалдағы техникалық 

мектебі бар. Бұл Макгил Университеті және Конкордия 
университеті. Квебек провинциясы университеттерінің моно 

тілділік федералды деңгейде - оның мәдени және этникалық 



ерекшелігін көрсететін мәртебені сақтау жөніндегі биліктің 

принципті ұстанымын көрсетеді. 
Онтарио 29 университетінің басым бөлігі француз тілінде 

жеке білім беру бағдарламаларын ұсынады. Көптілді 

университетті жүргізетін Оттава университетінде барлық оқу 
курстары бір уақытта екі ресми тілде оқытылады. 

«Космополитикалық» университеттердің басқа мысалдары-Батыс 

Онтарио Университеті және Св университеті. 1965 жылы Оттава 
Университетімен біріккен Павла 

Канаданың көптеген университеттері мен колледждерінде 

ақылы оқыту жүйесі қабылданған, Квебек провинциясындағы 
кәсіптік колледждер болып табылады, онда студенттерден тек ең 

төменгі тіркеу жарнасы алынады. Басқа жағдайларда резиденттер 
үшін ЖОО-да оқу құны орта есеппен 10 мың канадалық 

долларды, шетелдік студенттер үшін - 17 мың канадалық 

долларды құрайды. 
Канадалық студенттік қарыздар бағдарламасы (The Canada 

Students Loans Programme) кредит беру саясатын жүзеге асырады, 

қаржылық қиындықтарға тап болған жоғары оқу орындарының 
студенттеріне несие және қарыз береді, сол арқылы қазіргі 

әлеуметтік кедергілерді төмендетіп және халықтың аз қамтылған 

жіктерінің жоғары білім алуға қол жеткізуін аша отырып. 
Канадалық білім беру гранттық қоры (The Canada Education 

Savings Grant, CESG) халықтың әлеуметтік осал санаттарына, 

оның ішінде мүмкіндігі шектеулі және этникалық аз топтарға 
субсидияларға кепілдік бере отырып, жоғары білім алуды 

қолдаудың мемлекеттік жүйесі болып табылады. 

Кейбір университеттер неғұрлым қабілетті студенттер мен 
талапкерлер үшін жоғары білімге қол жеткізуді қамтамасыз ету 

бойынша дербес шаралар қабылдайды. Атап айтқанда, Карлетон 

(Онтарио) университетінің әкімшілігі оқу ақысын төлей 
алмауына байланысты үлгеруші студенттердің оқудан 

шығарылуына жол бермеу туралы шешім қабылдады. Мұндай 

жағдайларда университет студентке грант немесе стипендия 
іздеуге көмектеседі. 

үш түрі белсенді жүзеге асырылуда: 

1. Кәсіби дағдыларды жетілдіруге, кәсіби байланыстарды 
кеңейтуге, тұлғалық дамуға бағытталған білім беру 

бағдарламалары. 



2. Мақсаты жұмысқа орналасу немесе мансаптық өсу үшін 

формальды біліктілік алу болып табылатын бағдарламалар. 
3. Канада халқының неғұрлым осал топтарына, тұрғылықты 

халқына арналған бағдарламалар. Мысалы, Маласпина колледжі 

университеті (Британдық Колумбия) «орманшылық», «Ауыл 
шаруашылығы», «техникалық жабдықтау» мамандықтары 

бойынша бір және екі жылдық бағдарламаларды ұсынады. 

Канадалық жоғары білімді басқару жүйесінің ерекше 
ерекшелігі-жоғары оқу орындарының қызметін реттейтін 

бірыңғай федералдық органның және тиісінше жоғары білімнің 

интеграцияланған жүйесінің болмауы. 
Канадада жоғары білімді дамыту бойынша жалпыұлттық 

мақсаттар мен міндеттерді іске асыру үшін 1967 жылы құрылған 
Канада Білім министрлерінің кеңесі (Council of Ministers of 

Education of Canada, CMEC) жұмыс істейді. 

Осылайша, бүгінде канадалық университеттер-студенттерді 
қабылдау ережелері мен өлшемдерін өз бетінше анықтайтын 

және барлық оқу мәселелері бойынша шешімдер қабылдайтын 

тәуелсіз әкімшілік мекемелер. Канада университеттерін басқару 
жүйесі университет басшысынан (Chancellor), ректордан 

(Principal), проректордан (Provost), проректор орынбасарынан 

(Vice-Provosts), Сенаттан (Senate), кеңестен (Board of Governers) 
тұрады. Көптеген университеттерде студенттер өз кеңестерін 

жасайды. Дербестік дәрежесі бойынша білім беру институттарын 

саралаудың негізгі факторы мемлекеттік қаржыландырудағы 
айырмашылықтар болып табылады. 

Бүгінгі таңда университеттердің зерттеу қызметін мақсатты 

қаржыландыру бағдарламалары кең таралған. Мақсатты 
бағдарламалар ғылыми-зерттеу әзірлемелерін университеттік 

ортада ынталандыруға бағытталған инновацияларға жәрдемдесу 

ұлттық қорымен (Canada Foundation for Innovation) арнайы 
құрылған федералдық бюджет қаражатынан жүзеге асырылады. 

Канадада жоғары білім беру жүйесін қаржыландырудағы 

қазіргі үрдіс мемлекеттік емес сектордан сыртқы 
инвестицияларды тарту және оларды федералдық бюджет 

қаражатымен кешенде пайдалану болып табылады. 

Университеттерді сыртқы қосымша қаржыландырудың 
негізгі көздерінің бірі-жобалық және зерттеу қызметін қаржылық 

қолдау. 



Канадада жоғары білім берудің кәсіптік білім беру 

бағдарламаларын аккредиттеуді жиырма арнайы құрылған 
агенттіктер жүзеге асырады. Жоғары білім беру саласында 

көрсетілетін білім беру қызметтерінің сапасын бағалауды жүзеге 

асыратын агенттіктердің көпшілігі канадалық аккредиттеу 
агенттіктері қауымдастығының (Association of Accrediting 

Agencies of Canada, AAAC, www.aaac.ca аккредиттеу 

стандарттары мен рәсімдерін жетілдіру есебінен Канадада кәсіби 
білім беру сапасын қамтамасыз етуге арналған.  

AAAC өз қызметінде келесі міндеттерді жүзеге асырады: 

• әр түрлі аккредиттеу агенттіктері арасында тиімді өзара іс-
қимыл және ақпараттық алмасу үшін жағдай жасау; 

* білім беру бағдарламаларын аккредиттеудің ең тиімді және 
озық үлгілерін әзірлеу; 

* бірыңғай аккредиттеу стандарттары мен рәсімдерін әзірлеу; 

* Үкіметтің, кәсіби ұйымдардың, жоғары білім және бизнес 
институттарының деңгейінде агенттіктердің әрқайсысының 

мүдделерін білдіру; 

* Канаданың ішінде және одан тыс жерлерде кәсіби білім 
беру бағдарламаларын аккредиттеу бойынша канадалық 

агенттіктердің жинақталған тәжірибесін дамыту және тарату; 

* студенттік және академиялық ұтқырлықтың халықаралық 
бағдарламаларын бағалаумен байланысты мәселелерді 

мониторингілеу және зерттеу. 

Аккредиттеу агенттіктерінен басқа, Канадада білім беру 
қызметтерін бағалауды жүзеге асыру құқығына, мысалы, Квебек 

университеттерінің қауымдастығы сияқты қауымдастыққа кіретін 

университеттерде білім беру бағдарламаларының сапасын 
бағалаудың кезеңдік бағдарламаларын іске асыратын 

университеттердің түрлі қауымдастықтары (University 

Associations) ие. 
Халықаралық дипломдарды бағалау қызметі (International 

Credential Assessment Service) және Канаданың халықаралық 

білім беру ұйымы (World Education Servicies) Халықаралық 
бағдарламалар бойынша Канадаға келген шетелдік студенттердің 

жоғары білімі туралы дипломдарын бағалауды өз білімін 

жалғастыру мақсатында, сондай-ақ жұмысқа орналастыру 
мақсатында жүзеге асырады. 



Академиялық дәрежелердің канадалық моделі көбінесе 

классикалық Британдық үлгіге ұқсас. Дегенмен, ол ерекше 
ерекшеліктерге ие. 

Канада университетінің бірінші дәрежесі бакалавр дәрежесі 

(Bachelor ' s Degree), үздік дәрежесі (Honours) және 
мамандандырылған дәрежесі (мамандандырумен төрт жыл оқу) 

болып табылады. Бірінші дәреже 1-3 жыл жалғасатын аттестаттау 

бағдарламаларын (Diploma programmes) және ұзақтығы 1 жыл 
сертификаттау бағдарламаларын (Certificate programmes) қамтуы 

мүмкін. Мұндай бағдарламалар канадалық университеттердің 

кәсіби колледждермен ынтымақтастығында жұмыс істейді. 
Магистратура бакалавриат бітірушілері үшін 1 жыл оқуды 

болжайды (екі жылдық оқытуды талап ететін бизнес-
әкімшілендіру бағдарламаларын қоспағанда). Магистрлік 

бағдарламаның маңызды шарты-теориялық немесе практикалық 

зерттеуден тұратын диссертацияны жазу. Канадада магистрлік 
дәрежені алу үшін оқу мерзімі мамандығына байланысты 

өзгереді - құқық бакалавриат түлектері үшін 3 жыл (L.L. B.) және 

дәрігерлер мен ветеринарлар үшін 4 жыл (Doctor of Medicine, M. 
D; Doctor of Veterinary Medicine, D. V. m.). 

Философия докторы (Ph.D.) - канадалық университеттер 

беретін жоғары академиялық дәреже. Британдық 
университеттердегі докторантурадан айырмашылығы, докторлық 

бағдарламалар-бұл тек зерттеу жобалары ғана емес. Доктор 

дәрежесін алу үшін диссертацияны қорғау жеткіліксіз; білім беру 
бағдарламасының талаптарын орындау, бірнеше міндетті 

курстарды оқу қажет. Барлық провинцияларда (Квебекті 

қоспағанда) докторантура оқытудың үшінші сатысы болып 
саналады. 

Ғылым мен білімнің интеграциясы - канадалық жоғары 

білімнің тән белгісі. Зерттеу қызметінің элементтері 
бакалавриатта оқудың алғашқы жылдарында бар. Көптеген 

канадалық университеттерде ғылыми-зерттеу қызметі 

академиялық және кәсіби мансаптың қажетті компоненті болып 
саналады. 

Канада жоғары білімді интернационалдандыру жоғары 

білімді интернационалдандыру стратегиясын белсенді жүзеге 
асырады, ол білікті қызметкерлердің (Skilled migration approach) 

көші-қонына қолдау көрсетеді. 



Канадада жоғары білім беруді интернационалдандырудың 

негізгі мақсаттары «халықаралық білім мен құзыреттілік деңгейі 
бар түлектерді даярлау» және «Канаданың бәсекеге қабілеттілігін 

қолдау» болып табылады, бұл бірінші кезекте шетелдік 

студенттерді тарту арқылы қол жеткізіледі. «Білім беру 
қызметтерінің экспорты «және» жоғары оқу орындарының кіріс 

алуы Канаданың білім беру саясатының басым бағыттарының 

тізімінде жетекші орын алады. Бұл саясатты жүзеге асыру үшін 
Канаданың білім беру желілері орталығы (Canadian Education 

Centre Network) жауап береді. Қорытынды Канаданың білім беру 

министрлері кеңесі белгілеген білім беру саясаты саласындағы 
2006— 2007 жылдарға арналған Канаданың негізгі 

басымдықтарының қатарына мыналар кірді: Канаданың байырғы 
халқына білім алуда тең мүмкіндіктер беру; Канада халқының 

жалпы сауаттылық деңгейін арттыру; жоғары білім берудің 

ұлттық жүйесін дамыту. 

Сұрақтар: 

1. Канаданың жоғары білім беру жүйесінің ерекшеліктері: 

дифференциациялылығы, қолжетімділігі, жоғары оқу орындары 
автономиялылығы, қаржыландырудың тиімді тәжірибесі. 

2. Жоғары білім беру институттары: бітірушілерге кәсіптік 

жоғары білім туралы дипломдар мен сертификаттар және 
бітірушілерге академиялық дәреже (магистр немесе бакалавр) 

берілуі. 

3. Канаданың білім беру жүйесінің институционалдық 
құрылымының ерекшелігі (негізгі тіл француз тілі болып қалуы,  

мәдени және этникалық мәртебені сақтау принципі, Канадалық 

білім беру гранттық қоры (The Canada Education Savings Grant, 
CESG)). 

4. Канада университеттерінде ересектерге арналған білім 

беру бағдарламаларының түрлері. 
5. AAAC қауымдастығының (Association of Accrediting 

Agencies of Canada) аккредиттеу стандарттары мен рәсімдерін 

жетілдіру қызметіне сипаттама беріңіздер. 
6. Канадалық Академиялық дәрежелердің берілу тәртібі 

(бакалавр дәрежесі (Bachelor ' s Degree), үздік дәрежесі (Honours), 

мамандандырылған дәрежесі) туралы пікір алмасыңыздар. 



7. Магистратура, философия докторы (Ph.D.), «Білім беру 

қызметтерінің экспорты дәрежесіне қол жеткізу тәртібіне талдау 
беріңіздер. 
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OECD. Thematic Review on Adult Learning: Canada Country 
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1998. 
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Education Canada. 2005. Р. 5. 

Education Indicators in Canada: Report of the Pan-Canadian 
Education Indicators Programme. 2003. Р. 131.Ibid. Р. 130—131. 

15 АҚШ-тыңжоғарыбілімберужүйесі. 
 АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесі, Болон үдерісіне 

қатысушы мемлекеттердің назарын өзінің бәселекестігімен 

аудартады. Мысалы, АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесін 

әлемдік деңгейге дейін жеткізуге әсер еткен АҚШ 
университеттерінде «студентке бағытталған оқытуды 

ұйымдастыру» (student- sentred- learning ), «өмір бойы білім алу 

дағдыларын қалыптастыру» (lifelong learning - LLL) идеялары 
алғаш рет 20 ғасырдың екінші жартысында жарияланып, 

қарқынды тәжірибеге қолдана бастады. Ал Болон 

декларациясына қол қойған мемлекеттердің, бұл мәселелерге 
ерекше назар аударуы 2009 жылы Левенде (Лувен-ла-Неве) 

жоғары білім беру жүйесіне жауапты шетел министрлерінің бас 

қосуымен өткен халықаралық конференцияда, 2020 жылға дейінгі 
жоғары білім беру жүйесінің дамуының басым бағыттарын 

анықтауда аңғарамыз: 

- барлық азаматтарға жоғары білім алуға тең мүмкіндік беру; 
- өмір бойы білім алу дағдыларын қалыптастыру; 

- түлектерді жұмысқа орналастыру; 

- студентке бағытталған оқытуды ұйымдастыру; 
- жоғары білімнің ғылыми-зерттеу жұмыстарымен, 

инновациямен байланысы 

http://girniy.ru/metise/9.%C2%A0%D0%9D%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D0%B7%D1%88%D0%B0%D0%BC%D0%B3%D2%AF%D0%BB+%D0%B5%D0%BA%D1%96+%D3%A9%D1%81%D1%96%D0%BC%D0%B4%D1%96%D0%B3%D1%96%D0%BD%D1%96%D2%A3+%D0%B0%D0%B9%D2%9B%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8B%D1%80%D1%83+%D0%BA%D0%B5%D0%B7%D1%96%D0%BD%D0%B4%D0%B5%2C+%D0%B1%D2%B1%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B4%D1%8B%D2%A3+%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D2%9B%D1%8B%D0%B7%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%82%2C+%D0%B0%D0%BB+%D0%B5%D0%BA%D1%96%D0%BD%D1%88%D1%96+%D0%B6%D0%B0%D1%80%D1%82%D1%8B%D1%81%D1%8B%D0%BD%D0%B4%D0%B0+%D0%B0%D2%9B+%D0%B3%D2%AF%D0%BB%D0%B4%D0%B5%D1%80+%D0%BF%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B0+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D1%8B.+%D0%90%D1%82%D0%B0-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D1%80+%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%BD+%D0%B0%D0%BD%D1%8B%D2%9B%D1%82%D0%B0e/main.html


- еуропалық жоғары білім берудің халықаралық ашықтығы; 

- студенттер мен ғалымдардың академиялық ұтқырлығын 
кеңейту; 

- мемлекеттік қаржыландыруды ұлғайту, қаржыландырудың 

басқа көздерін іздестіру; 
- Болон үдерісін басқарудың құрылымын жетілдіру. 

Бұл мәселелер, «өмір бойы білім алу дағдыларын 

қалыптастыру», «студентке бағытталған оқытуды ұйымдастыру», 
сияқты педагогикалық қағидалардың, академиялық қолдау 

көрсетудің маңызды бағыттарының АҚШ тәжірибесінен енгенін 

аңғартады. Сонымен қатар, АҚШ-тың жоғары оқу 
орындарындағы академиялық қолдау көрсету мәселесін жан-

жақты зерттеу, ҚР университеттерінің Болон үдерісінің 
тараптарын қанағаттандырудағы қажетті де құнды, ғылыми-

практикалық тәжірибе екенін аңғартады. Қазіргі таңда, АҚШ 

университеттері мен колледждерінде, академиялық қолдау 
көрсету бағдарламалары білім сапасын арттыруға, жетілдіруге, 

студенттерді университетте сақтап қалуға өзіндік үлесін қосатын, 

оқыту-тәрбие үдерісінің маңызды компонентіне айналған. Бұл 
бағыттың жоғары білім беру үдерісінің интеграциялану, 

жаһандану, көпұлттану жағдайында рөлінің арттуы, жоғары 

мектеп мәселесіне арналған көптеген американдық ғылыми 
әдебиеттерде мазмұндалуда. 

АҚШ университеттеріндегі студенттерге академиялық 

қолдау көрсету қызметтерінің даму тарихын, орталықтарының 
ұйымдастырылу ерекшеліктерін, ондағы студенттер тарапынан 

сұраныс туындататын озық бағдарламаларын жан-жақты 

зерделеу нәтижесі, еліміздің жоғары оқу орындарында студентке 
бағытталған оқытуды ұйымдастыруда американдық тәжірибеден 

басшылыққа алатын келесідей ғылыми-теориялық тұжырымдар 

жасауға мүмкіндік береді: 
- АҚШ университеттері тек қана кәсіби білікті мамандарды 

ғана емес, азаматтық қоғамның талаптарына төтеп беретін, 

бәсекеге қабілетті, жан- жақты тұлғаны қалыптастыруды мақсат 
етеді; 

- АҚШ университеттері, әрбір білім алушының - 

университеттік ортаның маңызды тұлғасы ретінде қарастырып, 
оның академиялық, әлеуметтік қажеттіліктері мен 



мүмкіндіктерін ескере отырып, академиялық қолдау көрсету 

бағдарламаларымен қамтамасыз етеді; 
- университеттік ортада, студенттің қажеттіліктері мен 

мүмкіндіктерінің барынша ескерілуі, білім беру үдерісінің 

субъектісі позициясын ұстанатын, жеке оқу траекториясын 
саналы қалыптастыратын, өзінің болашақ кәсіби іс-әрекетіне 

жауапты маман тәрбиелеуге мүмкіндік береді; 

- Америка университеттерінде, студенттер ісімен 
айналысатын кадрларға студенттің оқу үлгерімін арттыру, 

университеттік ортаға бейімдеу, студенттік өмірін мазмұнды ету 

сияқты маңызды міндеттердің жүктелуі, академиялық эдвайзер, 
ментор, тьютор, инструктор және т.б. сияқты мамандарды 

жоғары оқу орындарында дайындауға мүмкіндік беріп, олардың 
кәсіби іс-әрекетінің сапасын арттыруға жол ашты; 

- университеттік студенттерге академиялық қолдау көрсету 

саласының білім алушының кәсіби қажеттіліктері мен 
мүмкіндіктерін айқындау, болашақ кәсіби қалыптасуына әсер ету, 

пән бойынша артта қалушылармен жеке-дара жұмыс жасау, 

білімдегі ақаулықтарды, кемшіліктерді түзету, оқу дағдыларын 
дамыту, білім алу мотивациясын арттыру, студент уақытын 

сауатты қолдануға үйрету, эссе және т.б. ғылыми іс-әрекеттің 

өнімдерін жасауды жетілдіретін кешенді бағдарламалардан 
тұруы, университеттік білім сапасын арттыруға өзіндік әсерін 

тигізеді. 

- АҚШ университеттерінде, академиялық қолдау көрсету 
орталықтарының кәсіби педагог-мамандары арқылы 

ұйымдастырылуы, професор-оқытушылардың студенттермен 

жеке-дара жұмыс жасау уақытын үнемдеуге үлкен септігін 
тигізетін, студент-оқытушы қарым-қатынасынан дербес 

ұйымдастырылған жеке университеттің қосымша білім беру 

құрылымын қалыптастыруға ықпал етеді; 
- академиялық қолдау көрсету бағдарламаларының (біздің 

жағдайымызда академиялық эдвайзер, тьютор, ментор, бағыт-

бағдар курстары) белгілі бір факультетпен немесе университеттік 
АҚК орталықтары арқылы ұйымдастырылуы, студенттің оқу 

пәндері бойынша артта қалуын алдын алуға, студенттердің оқу 

үлгерімін жетілдіруге, семестрден семестрге көшкен студенттер 
санын арттыруға жағдай жасайды; 

http://girniy.ru/metise/%D0%90.+%D0%9C.+%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%83%D0%BB%D0%BE%D0%B2+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D2%93%D1%8B%D0%BB%D1%8B%D0%BC%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3+%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%8Be/main.html
http://girniy.ru/metise/%C2%AB%D1%85%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D2%9B+%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC+%D0%B6%D3%99%D0%BD%D0%B5+%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%C2%BB+%D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%8B+%D0%BE%D2%9B%D1%83+%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%8B%D0%BD%D1%8B%D2%A3+%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%8Be/main.html


- студенттерге академиялық қолдау көрсету 

бағдарламаларының тиімді ұйымдастырылуы жоғары білім беру 
жүйесінің жекедаралануы (индивидуализация) қағидаларын 

сапалы жүзеге асыруға мүмкіндік береді; 

- студенттерге сапалы академиялық қолдау көрсету, 
университеттерді бәсекеге қабілетті етудің, университет пен білім 

алушылардың қарым-қатынасын дамытудың маңызды 

инструменті болуға әсер етеді; 
- пән оқытушысы мен академиялық қолдау орталықтары 

арасындағы ынтымақтастық (Collaboration Between Classroom 

Instructors and Academic Support Center) студенттің 
комбинаторлық, синергетикалық білімді меңгеру нәтижесіне әсер 

етіп, жеке оқу траекториясының сапалы ұйымдастыруға жағдай 
жасайды; 

- оқытушылар мен академиялық қолдау көрсету 

орталықтарының кәсіби қызметкерлерінің байланыстылығы, 
студенттің нақты пән бойынша артта қалу жағдайларын, 

периферийлық, маргиналдық құбылыстан, барлық академиялық 

қауымдастыққа ортақ мәселеге айналдырады; 
- студент-студент әрекеттестігіндегі коллегиалдық 

бағдарламалар (пэр-тьютор, пэр-ментор), студентті 

университетте сақтап қалу (retention) мен академиялық 
жетістігіне жетелейтін дамыта оқыту ортасын қалыптастыруға 

мүмкіндік береді; 

Жоғары білім беруді интернационалдандыру процесі, 
әлемнің әр түрлі елдерінде білім беру жүйелеріне тап болатын 

сын-қатерлердің ортақтығы білім беруді дамытудың ұлттық 

ерекшеліктері мен дәстүрлерін ескере отырып, білім беру 
саясатының ең табысты шетелдік тәжірибесін қарыз алу үшін 

алғышарттар мен мүмкіндіктер жасайды. Бүгінгі таңда кеңінен 

тарайтын бірқатар жаңашылдықтар өздерінің нақты ұлттық білім 
беру жүйелеріне міндетті. Американдық білім беру жүйесі білім 

берудегі жаңғыртудың осындай ошақтарының бірі болып 

табылады: дәл осы жерде кредиттік жүйе, университеттердің 
заңды түрде бекітілген институционалдық автономиясы, жоғары 

оқу орындарының қоғамдық және кәсіби аккредитациясы сияқты 

қазіргі заманғы жоғары мектептің атрибуттары қалыптасты және 
алғаш рет сынақтан өтті. 

Американдық білім беру жүйесінің ерекше белгілері: 



1. Бұл жеке сектор басым болатын бірнеше жүйелердің бірі. 

Дәл осы мемлекеттік емес университеттермен заманауи білім 
беру моделінің институционалдық бейнесін айқындайтын «ойын 

ережелері» жасалды. 

2. Американдық модельде ұсынылған жоғары оқу орындарын 
аккредиттеу жүйесі, шын мәнінде, білім беру сапасын 

басқарудың бүгінгі күні таратылатын тетіктерінің көрінісі болып 

табылады, бірақ, еуропалық ұқсастардан айырмашылығы, 
университеттік бастамаларға негізделеді («төменнен 

аккредиттеу»). 

3. АҚШ - тағы жоғары білімді басқару жүйесі көптеген 
жүйелерден (Атлантикалық, сондай-ақ құрлықтық) өзінің 

орталықсыздығымен және өңірлік биліктің ерекше рөлімен 
ерекшеленеді. 

4. Бүгінгі таңда АҚШ-тың жоғары білім беру жүйесінде 

сыналатын қиындықтар, керісінше, ерекше емес және Атлант 
үлгісіндегі барлық білім беру жүйелеріне шақырулар ретінде 

қаралуы мүмкін. 

Жоғары білім беру институттары: АҚШ-та жіктеу және 
ұйымдастыру бүгінгі таңда 4182 аккредиттелген жоғары оқу 

орындары бар. Оның ішінде 160 университет, 2057 төрт жылдық 

колледж және 1965 екі жылдық кәсіби колледж бар. 
Университеттер, өзінің салыстырмалы саны аз болғанда, жоғары 

білім берудің американдық жүйесінің қаңқасын құрайды. 

Олардың ерекше белгілері-ғылыми дәрежелер беру құқығы (MA, 
Ph.D.) және ғылыми зерттеулердің дамыған инфрақұрылымы. 

Карнеги қорының жіктелуі бойынша ғылыми-зерттеу 

университеттері американдық жоғары оқу орындарының жоғары 
стратасын құрайды. Әдетте, олар заманауи Жапондық « 

университеттік корпорациялар «сияқты қуатты» зерттеу 

фабрикалары « болып табылады. 
Зерттеу университеттерінің қатарында арнайы зерттеу 

университеттерінің саны аз ерекше топ бар. Олар ғылыми 

зерттеулердің көлемі мен тиімділігі бойынша қалған 
университеттерден едәуір асып түседі,олармен зерттеу 

жұмыстарын орындауға үкіметтік құрылымдар, олардың 

штатында - елдің неғұрлым дәйек келтіруші зерттеушілері жиі 
келісім-шарттар жасайды. Бұл ретте «арнайы зерттеу 



университетінің» мәртебесі ресми емес; ол да бір рет және мәңгі 

деректер болып табылмайды. 
Зерттеу индустриясында Гарвард, Калифорния, Колумбия, 

Корнель, Мичиган, Стэнфорд және Чикаго университеттері, 

сондай-ақ Массачусетс технологиялық институты ерекше 
мәртебені ұстап отыр. 

Университеттерден айырмашылығы, төрт жылдық 

колледждер қолданбалы зерттеулер мен мамандандырылған 
пәндерді оқытуға бағытталған. 

Егер төрт жылдық колледждер көп болса, онда екі жылдық 

колледждер (немесе кіші колледждер, Junior Colleges) отандық 
орта арнайы оқу орындарына ұқсас. Мұндай колледжді 

аяқтағаннан кейін студент Associate Degree (адъюнкт-бакалавр) 
дәрежесін алады, ол университеттің үшінші курсында оқуды 

жалғастыруға немесе АҚШ-тың кез келген компаниясында кіші 

лауазымдарда жұмыс істеуге мүмкіндік береді. 
Алайда, жеке университеттер мен колледждер арасындағы 

таза коммерциялық оқу орындары бар - жоғы 780; жеке жоғары 

оқу орындарының негізгі массасы-бұл мемлекеттік 
қаржыландыру алатын коммерциялық емес құрылымдар. Сондай-

ақ, АҚШ-та сандық жеке ЖОО-лар мемлекеттік ЖОО-дан басым 

болғанымен, барлық американдық студенттердің 76% - ы (ал 
олардың 15 млн.астамы) мемлекеттік ЖОО-да оқиды. 

Американдық жоғары білім беруде жеке сектордың 

үстемдігін бекіткен тағы бір маңызды фактор - ірі 
монополиялардың қатысуы. Жоғары білім беру жүйесін дамытуға 

корпоративтік қатысудың үлгісі Чикаго университеті бола алады, 

оған 1892 жылы Рокфеллерлер 30 млн. ғылыми зерттеулердің 
инфрақұрылымын дамытуға. 1882 жылы миллионер Стэнфорд 

отбасы 20 млн. Стэнфорд университетінің қалыптасуына. 

Жоғары білім беруді басқару моделі континентальды 
жүйелерге қарағанда, жоғары білім берудің американдық жүйесі 

басқарудың Директивті және орталықтандырылған моделі 

негізінде емес, білім беру қоғамдастықтарының еркін және 
қозғалмалы үйлестіруінің іргетасына құрылған. Мәселен, АҚШ 

Конституциясына оныншы түзетулерге сәйкес федералдық 

үкіметтің жалпы ұлттық білім беру жүйесін орнатуға, мектептер 
мен ЖОО-лар үшін саясат пен оқу бағдарламаларын айқындауға 



құқығы жоқ. Осы мәселелер бойынша шешімдер штаттың немесе 

округтің билік деңгейінде қабылданады. 
Э. Макгиннес ұсынған «жоғары оқу орны - штаттың 

әкімшілігі» қатынастардың төрт түрінің жіктелуі. 

Модель 1: әртүрлі секторлар автономияның әр түрлі 
дәрежесін пайдаланады. 

Мысалы, Калифорния университеті және Калифорния 

штатының университеттік жүйесі «мемлекеттік қолдауды 
пайдаланатын жоғары оқу орындары» ретінде қарастырылады, 

алайда өз қызметінің жекелеген аспектілерінде олар «мемлекет 

бақылайтын жоғары оқу орындары»ретінде реттеледі.  
2-үлгі: барлық қоғамдық-мемлекеттік (public) университеттер 

қоғамдық бірлестіктер мәртебесіне ие, бірақ олардың қызметінің 
жекелеген салалары (кадр саясаты және күрделі құрылыс) 

мемлекетпен қатаң реттеледі. Бұл модельдің мысалдары-

Солтүстік Дакота, оның біртұтас университеттік жүйесі және 
Кентукки, онда әрбір университет жеке қоғамдық бірлестік 

болып табылады. 

3-Модель: қоғамдық-мемлекеттік жоғары оқу орындарының 
көпшілігі қоғамдық бірлестіктер мәртебесіне ие, бірақ жекелеген 

жоғары оқу орындары басқаруды орталықсыздандыруға және 

қаржыландыру көздерін әртараптандыруға ұмтылатын штаттың 
билігімен әдейі берілген үлкен еркін пайдаланады.  

Мемлекеттік жоғары оқу орындарының басқарушы 

комитеттері жеке колледждер мен университеттердің 
қамқоршылық кеңестерінің үлгісі бойынша құрылған, алайда 

жеке секторда Қамқоршылық кеңес тек бір ЖОО-ның істерімен 

айналысады,ал басқарушы комитеттер әдетте бірнеше 
мемлекеттік білім беру мекемелеріне жетекшілік етеді. 

Мемлекеттік жоғары оқу орындарының 35% - ы ғана (студенттер 

саны бойынша) жеке тәртіпте жетекшілік етеді. 
Әдетте басқару комитеттерінің функциялары: 

* Жекелеген ЖОО ректорларының жұмысын тағайындау 

және бағалау, олардың жалақысы мен әлеуметтік пакетін бекіту. 
* Стратегиялық жоспарлау, бюджеттеу және бақылаудағы 

жоғары оқу орындары арасында ресурстарды бөлу •  

* ЖОО бөлінген ресурстарды мақсатты, ашық және жауапты 
пайдалануды қамтамасыз ету. 



* ЖОО активтерін (физикалық, бағдарламалық және кадрлық 

ресурстарды) сақтау және олардың ЖОО міндеттеріне сәйкестігін 
тексеру •  

* ЖОО саясатын сыртқы органдардың келісімінсіз әр түрлі 

салаларда (мысалы, білім беру бағдарламаларын әзірлеу, 
студенттерді әлеуметтік қолдау) әзірлеу және енгізу. 

• Ғылыми дәрежелер беру. 

* Заң шығарушы және атқарушы билік органдарында жоғары 
оқу орнының мүдделерін қолдау. 

• Кадр саясатын, атап айтқанда, қызметте болу мерзімдеріне, 

еңбек қақтығысындағы соңғы инстанцияның рөліне қатысты 
бекіту. 

Жоғарыда келтірілген американдық университеттерді 
басқару модельдерінің талдауынан, осындай күшті 

орталықсыздандыру жағдайында білім беру сапасын қамтамасыз 

етуге бағытталған бірыңғай мемлекеттік саясат іс жүзінде мүмкін 
емес болып отыр - федералдық үкіметтің осындай бастаманы іске 

асыру үшін өкілеттігі жоқ. Мұндай жағдай білім беру қызметі 

нарығында хаос тудыруы тиіс еді. Дегенмен, АҚШ-та 
қалыптасқан аккредиттеу жүйесі нарықтың өзі әзірлеген білім 

беру қызметтерінің сапасын қамтамасыз ету тетігінің» төменнен 

аккредиттеудің»жарқын мысалы болып табылады. 
Бүгінде ЖОО - лардың жалпы аккредиттелуін оқу 

орындарының аймақтық ассоциацияларының агенттіктері 

(университеттер қауымдастығы, төрт және екі жылдық 
колледждер қауымдастығы) жүргізеді, жекелеген факультеттер 

мен мектептерді аккредиттеуді кәсіби қауымдастықтар 

(американдық медициналық қауымдастық, американдық 
адвокаттар қауымдастығы, кәсіби даму мәселелері жөніндегі 

инженерлер Кеңесі) ұйымдастырады. Егер ЖОО жалпы 

аккредиттеуден өтпеген болса, көптеген кәсіби қауымдастықтар 
факультеттер мен мектептерді аккредиттейді. 

Штаттар аударымдарының қысқаруына қарай оқу және 

ілеспе қызметтер үшін төлемнің күрт өсуі байқалады. Мәселен, 
жалпы білім беретін колледждерде оқитын штат тұрғындары 

үшін оқу ақысы және э. униМакгиннес жоғары білім беру 

саласындағы қаржылық менеджмент. 2001/02—2002/03 ф. орта 
есеппен 10% - ға өсті. және соңғы бес жылда орташа 27,5% - ға 

өсті.Мәселен, АҚШ - та білім беруді интернационалдандыру 



университеттердің мемлекеттік саясаты мен стратегиясының 

маңызды факторы болып табылады. Шетелдік студенттерді 
даярлаудан АҚШ-тың жылдық жиынтық табысы 14 млрд. 

доллардан кем емес, бұл экспорттың маңыздылығы бойынша 

бесінші бап болып табылады. 

Сұрақтар: 

1. АҚШ университеттерінде «студентке бағытталған 

оқытуды ұйымдастыру» (student- sentred- learning ), «өмір бойы 
білім алу дағдыларын қалыптастыру» (lifelong learning - LLL) 

идеяларының мән-маңызын ашып көрсетіңіз. 

2. АҚШ университеттерінде, академиялық қолдау көрсету 
орталықтарының жұмысынң мазмұны. 

3. АҚШ университеттерінде жоғары білім беруді 
интернационалдандыру процесінің ерекшеліктері қандай? 

4. Американдық білім беру жүйесінің ерекше белгілерін атап 

көрсетіңіздер. 
5. Американдық білім беру жүйесіндегі төрт жылдық 

колледждер көп болса, онда екі жылдық колледждердің 

ерекшеліктеріне сипаттама беріңіздер. 
6. ЖОО-лардың аккредиттелу агенттіктерінің 

(университеттер қауымдастығы, төрт және екі жылдық 

колледждер қауымдастығы) жұмыс барысы. 
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